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                                                                                                                 Manager interimar, 
                                                                                                         Ec. Rusu Bogdan-Aurelian 

 
 

Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public, produse şi/sau 
gestionate, potrivit prevederilor art. 5 alin. 1 lit g) şi lit h) din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţia de interes public  
 

 Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau 
instituției publice; 

 Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, 
programul de audiențe al autorității sau instituției publice; 

 Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și a persoanei 
responsabile cu difuzarea informațiilor publice; 

 Coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele 
de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; 

 Programele și strategiile proprii; 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli; 

 Bilanţul contabil; 

 Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii (de subordonare locală)- venituri; 

 Cont de execuţie- detalierea cheltuielor; 

 Organigrama; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 Lista cu personalul medical angajat în unitate, specialitate şi grad profesional; 

 Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese; 

 Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate; 

 Informaţii cu privire la posturile vacante şi temporar vacante şi ocuparea lor prin 
concurs; 

 Informaţii privind organizarea, potrivit legii, a examenelor de promovare în grade şi 
trepte profesionale; 



 Informaţii privind serviciile medicale furnizate, inclusiv tarife servicii medicale; 

 Programe naţionale de sănătate; 

 Programul anual al Achizițiilor publice; 

 Centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele cu valoare de peste 5000 de euro; 

 Contractele cu valoare de peste 5000 de euro (începând cu 2015); 

 Program de audienţe; 

 Comunicate de presă 

 
 
 

Întocmit, 
Compartiment relații cu publicul și secretariat, 

       Ref.spec.ec. Oancea Simona Claudia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


