Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL

Lista documentelor de interes public și lista documentelor cuprinzând categoriile de
documente produse și/sau gestionate de DEPOGAZ PLOIEȘTI, potrivit legii
a) Lista cuprinzând documentele de interes public:
Lista cuprinzând documentele de interes public ale SNGN ROMGAZ SA, potrivit Legii nr. 544 /
2001:
• actele normative care reglementează organizarea și funcționarea companiei;
• structura organizatorică;
• numele și prenumele persoanelor din conducerea companiei şi ale persoanelor responsabile cu
difuzarea informațiilor publice;
• coordonatele de contact ale companiei, denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email şi adresa paginii de internet;
• informaţiile publicate pe site-ul www.depogazploiesti.ro
• bugetul şi bilanţul contabil;
• raportul anual de activitate;
• regulamentul de organizare şi funcţionare;
• regulamentul de ordine interioară;
• declaraţiile de avere şi de interese;
• anunţurile privind organizarea, concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi
condiţiile de participare şi selecţie specifice potrivit legii;
• programele şi strategiile proprii;
• informaţii referitoare la achiziţiile publice, organizate de către companie conform legislaţiei în
vigoare, mai puţin cele referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate, potrivit legii;
• situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;
• comunicate, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind
activităţile societății;
• materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;
• lista cu informaţiile de mediu gestionate de unitate;
Documentele şi informaţiile de interes public care pot fi solicitate, vor fi aferente unui interval de
timp care coincide cu cel prevăzut pentru păstrare în Nomenclatorul Arhivistic al DEPOGAZ
Ploiești.
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b) Lista documentelor produse și/sau gestionate de DEPOGAZ PLOIESTI, potrivit legii
Informaţii referitoare la activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale:
•

Principalele acte normative care reglementează domeniul înmagazinării gazelor naturale

•

LICD - Lista iniţială a capacităţilor disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale LIACD

•

Lista iniţiala de alocare a capacităţilor pe depozite LFACD

•

Lista finală de alocare a capacităţilor pe depozite LCRDrA

•

Lista capacităţilor rămase disponibile pentru realocare LIrACD

•

Lista iniţiala de realocare a capacităţilor pe depozite LFrACD

•

Lista finală de realocare a capacităţilor pe depozite.
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