LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC OCPI CONSTANTA
(Comunicate din oficiu sau la cerere)

Surse de informare:
Pagina de internet proprie: www ocpict.ro,
1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea OCPI Constanta;
2. Structura organizatorică (Organigrama), prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul
nr.1445/2016 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea organigramei
oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, a Centrului Național de Cartografie,
precum si a regulamentelor de organizare și funcționare ;
3. Atribuţiile compartimentelor din cadrul OCPI Constanta;
4. Programul de funcţionare, programul de audiente şi programul de lucru cu publicul
la nivelul OCPI Constanta ;
5. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea OCPI Constanta şi ale persoanei
responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
6. Coordonatele de contact ale ANCPI şi instituţiilor sale subordonate (oficiile de
cadastru şi publicitate imobiliară şi Centrul Naţional de Cartografie), respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de
Internet;
7. Sursele financiare;
8. Bugetul de venituri şi cheltuieli;
9. Bilanţul contabil;
10. Execuţia bugetară;
11. Situaţia cheltuielilor salariale pe funcţii;
12. Buletinul informativ actualizat anual,elaborat în conformitate cu dispoziţiile art. 5
alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public,
cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordine ale directorului general al OCPI Constanta, cu excepţia celor care
individualizează persoane sau care conţin date cu caracter personal/informaţii de
interes public exceptate de la liberul acces al cetăţenilor potrivit legii;
14. Proceduri operaţionale prin care sunt reglementate activităţi de informare,
comunicare şi relaţii publice;
15. Declaraţiide avere şi de interese;
16. Anunţurile privind concursurile sau examenele organizate în vederea ocupării
posturilor publice vacante din cadrul OCPI Constanta;
17. Codul de etică şi integritate a personalului ANCPI;
18. Certificatul SR EN ISO 9001 2015;
19. Codurile IBAN aferente conturilor de venituri pentru ANCPl/instituţii
subordonate;
20. Documente publicate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP)/pagina
de internet proprie; Programul anual al achiziţiilor publice;
21. Contract de finanţare;
22. Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate de către ANCPl/OCPI în vederea
realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi
al cartografiei pe teritoriul României, care conţin date cu privire la identificarea
persoanei autorizate. sediu, contact şi sancţiunile aplicate;

23. Informaţii privind organizarea şi rezultatul examenului de autorizare pentru
persoanele fizice/juridice în vederea realizarii şi verificării lucrărilor de specialitate
în domeniul cadastrului. al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României;
24. Date şi informaţii cu caracter public expuse în sistemele informatice ale ANCPI:
- Geoportal INIS;
- RAN (Registrul Agricol Naţional);
- RENNS (Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale);
- ROMPOS (Sistemul Românesc de Determinare a Poziţiei);
- Geoportalul ANCPI.
25. Informaţii publice afişate pe pagina web: www.geoportal.gov.ro, referitoare la:
- Procedura de înregistrare, autentificare şi descărcare date limite administrative;
- Lista cu Gestionarii de date spaţiale înregistraţi în Geo-Catalog;
- Aplicaţia de vizualizare Imobile.
26. Acorduri/Protocoale de colaborare încheiate de ANCPI;
27. Formulare tipizate necesare pentru completarea cererilor privind accesul la
informaţiile de interes public, cererilor de înscriere în audienţă şi cererilor având ca
obiect serviciile furnizate de OCPI Constanta;
28. Lista cuprinzând categoriile de servicii prestate de către OCPI Constanta şi cea a
tarifelor aferente acestora;
29. Procedurile operaţionale, elaborate şi aprobate la nivelul ANCPI / OCPI
Constanta, prin care sunt reglementate activităţi ce privesc relaţia cu publicul;
30. Lista cuprinzând documentele de interes public;
31. Lista informaţiilor exceptate de la comunicare;
32. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia
în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes public solicitate;
33. Informaţii care privesc sau rezultă din activitatea specifică OCPI Constanta
desfăşurată potrivit competenţelor legale ce îi revin, exprimate sub forma unor puncte
de vedere cu caracter general la solicitările formulate în temeiul Legii nr. 544/2001,
excepţie făcând sesizările, reclamaţiile, solicitările având ca obiect semnalarea
unor situaţii concrete din activitatea ANCPI sau a instituţiilor subordonate,
acestea intrând în categoria petiţiilor;
34. Situaţii statistice privind date şi informaţii cu caracter de interes general şi public,
rezultate în urma interogării sistemului informatic al ANCPI, evidenţiate potrivit
sistemului de interogare pe baza cărora a fost configurat acesta, prin a căror furnizare
se asigură protejarea datelor cu caracter personal şi confidenţial;
35. Orice alt document care prin natura sa potrivit obiectului de activitate al ANCPI /
OCPI Constanta sau în baza unei prevederi legale constituie un document de interes
public si care nu se incadreaza in categoria informatiilor pe care OCPI Constanta le
pune la dispozitia persoanelor interesate in baza Ordinului Directorului General
nr.16/2019.

Lista informaţiilor exceptate de la comunicare

1.informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac
parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
2. informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea
acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi
principiului concurenței loiale, potrivit legii;
3. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
4. informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se
pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidențiale ori se pun in pericol
viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în
curs de desfăşurare;
5. informatiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce
atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre
părţile implicate în proces;
6. informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor".

