Listădocumente produse/gestionate de Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte
- ră
spunsuri la petiţ
ii ş
i memorii;
- preciză
ri metodologice în ceea ce priveş
te eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor
simple;
- documente pe linia controlului ierarhic, controlului intern/managerial ş
i
anticorupţ
ie;
- documente privind emiterea paş
apoartelor;
- proiecte de acte normative care vizeazăcompetenţ
ele Direcţ
iei Generale de
Paş
apoarte;
- puncte de vedere privitoare la modul de interpretare ş
i aplicare a unor acte
normative;
- documente în legă
turăcu dosare civile, asupra că
rora se desfă
ş
oarăactivită
ţ
i
în vederea apă
ră
rii drepturilor ş
i intereselor legitime ale D.G.P.;
- planul anual de prevenire a corupţ
iei în rândul personalului direcţ
iei generale;
- materiale de informare a personalului în domeniul prevenirii faptelor de
corupţ
ie;
- planuri trimestriale de activită
ţ
i;
- situaţ
ii statistice cu privire la rezultatele activită
ţ
ii desfă
ş
urate pe linia emiterii
documentelor specifice activită
ţ
ii;
- evaluarea trimestrială a activită
ţ
ii desfă
ş
urate de Direcţ
ia Generală de
Paş
apoarte;
- evaluarea anualăa activită
ţ
ii desfă
ş
urate de Direcţ
ia Generalăde Paş
apoarte;
- sinteza privind principalele activită
ţ
i desfă
ş
urate de Direcţ
ia Generalăde
Paş
apoarte în domeniul ordinii ş
i siguranţ
ei publice, precum ş
i pentru
combaterea corupţ
iei ş
i crimei organizate;
- fiş
ele posturilor ale personalului direcţ
iei Generale de Paş
apoarte;
- declaraţ
iile de avere/interese ale personalului Direcţ
iei Generale de
Paş
apoarte;
- ordine/dispoziţ
ii de personal din competenţ
a directorului general;
- Protocoale de colaborare încheiate cu alte instituţ
ii;
- anunţ
urile de scoatere la concurs, în vederea încadră
rii, a posturilor vacante
din cadrul Direcţ
iei Generale de paş
apoarte ş
i a serviciilor publice comunitare
pentru eliberarea ş
i evidenţ
a paş
apoartelor simple judeţ
ene;
- documente privind pregă
tirea ş
i perfecţ
ionarea personalului Direcţ
iei Generale
de Paş
apoarte;
- documente de personal din arhiva serviciului.
- Planul de prevenire ş
i protecţ
ie pe linie de securitate ş
i sãnãtate în muncã al
unitãţ
ii, întocmit ca urmare a evaluãrii riscurilor,
- sursele financiare;
- bugetul de venituri ş
i cheltuieli al D.G.P.

-

-

-

-

-

bilanţ
ul contabil
documente privind implementarea programelor cu finanţ
are externă
;
planul de relaţ
ii internaţ
ionale;
adeverinţ
e privind exercitarea dreptului la libera circulaţ
ie în stră
ină
tate( din
care rezultăfaptul căasupra persoanelor solicitate nu s-a instituit/s-a instituit
mă
sura limită
rii exercită
rii dreptului la liberăcirculaţ
ie în stră
ină
tate);
programe logistice;
plan de achiziţ
ii;
planuri topografice;
programul de investiţ
ii pentru perioada 2012-2016;
documente privind achiziţ
iile publice de bunuri, servicii ş
i lucrări (note de
estimare ş
i selectare a procedurii, documentaţ
ii de atribuire, documentele de
evaluare a acestora, comenzi/contracte);
documente privind stadiul îndeplinirii planurilor ş
i programelor logistice;
documente privind recepţ
ia, distribuţ
ia, consumul, transferul de bunuri
materiale;
documente pe linia protecţ
iei mediului în cadrul instituţ
iei;
rapoarte de echipament ş
i state de platăa drepturilor de echipare;
documente privind necesarul de fonduri;
documente pe linia asigură
rii logistice (planuri ş
i programe logistice, planul
tipografic, fundamentarea bugetelor ş
i planurilor, planuri de achiziţ
ii, adrese
privind solicită
ri de bunuri materiale din partea structurilor);
documente privind înzestrarea ş
i gradul de dotare cu mijloace tehnice ş
i
echipamente (tabela de înzestrare, liste de investiţ
ii, documente privind
fundamentarea acestora);
raportă
ri ş
i dă
ri de seamăpe linie logistică
;
documente privind analizarea ş
i avizarea obiectivelor de investiţ
ii ş
i
intervenţ
ii asupra clă
dirilor;
ordine ş
i instrucţ
iuni ale ministrului.

