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Lista documente de interes public
1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea instituției,
respectiv, din domeniul formarii profesionale
2. Structura organizatorică, programul de funcționare, programul de audiențe al
instituției
3. Regulament de organizare si functionare
4. Regulament intern
5. Codul de conduita
6. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
7. Solicitări informații de interes public -Implementare legea 544/2001
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
9. Conducerea
10. Date de contact
11. Buget;
12. Bilanțuri contabile;
13. Situatia lunara a platilor
14. Veniturile salariale ale personalului
15. Achiziții publice;
16. Declarațiile de avere și interese ale personalului
17. Anunturi organizare concursuri ocupare posturi
18. Situatii si raportari specifice
19. Bilantul contabil
20. Structura bugetului
21. Materiale cu caracter informativ
22. Raport anual de activitate
23. Programele şi strategiile proprii
24. Modalitatea de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în
care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de
interes public

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul General privind Protecþia Datelor- RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR CLUJ a stabilit mãsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura
confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastrã cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi
încalcarea securitãții datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastrã,
dumneavoastrã aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR CLUJ
Operator de date cu caracter personal nr. 27147
Str. Fabricii de Zahar nr. 51, Cluj-Napoca
Tel./Fax: +4 0264 448816, +4 0264 599359;
e-mail: crfpacj@anofm.gov.ro
www.crfpacj.ro

pagina 1 din 1

