
 
 

Lista documentelor de interes public 
emise de către structurile din cadrul 

Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina : 
 
1. Acte normative care reglementează organizarea  şi funcţionarea  Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina;  
2. Structura organizatorică, atribuţiile serviciilor din Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina, programul de 
funcţionare şi programul de audienţe;  
3. Numele  şi prenumele persoanelor din conducerea  Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina, precum şi ale 
responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;  
4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii 
de Internet;  
5. Programul de audienţe al conducerii Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina;  
6. Programele şi strategiile proprii;  
7. Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina;  
8. Sursele financiare, bugetul de venituri  şi cheltuieli ale  Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina şi bilanţul 
contabil;  
9. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;  
10. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;  
11. Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică;  
12. Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;  
13. Informaţii privind organizarea  procedurilor de achiziţii publice la nivelul Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” 
Câmpina, conform legislaţiei în vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii;  
14. Contactele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate;  
15. Documente privind donaţiile  şi sponsorizările oferite  Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina;  
16. Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor la Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina ;  
17. Datele  şi documente necesare desfăşurării concursurilor;  
18. Ghidul de aplicare a Codului de etică şi deontologie al poliţistului;  
19. Date de contact şi de prezentare a instituţiilor, de formare iniţială a personalului Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” 
Câmpina;  
20. Declaraţii de avere şi Declaraţii de interese;  
21. Protocoale de cooperare încheiate cu autorităţi  şi instituţii publice, precum  şi cu organizaţii neguvernamentale;  
22. Informări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor ;   
23. Programe de dezvoltare instituţională şi strategii pe termen mediu ;  
24. Informaţii generale în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale ;  
25. Activităţi punctuale/campanii/proiecte care pot constitui “Bune practici” pentru alte structuri/instituţii. 
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