Lista informaţiilor de interes public

Lista documentelor de interes public comunicate de Institutul de Igienă și Sănătate
Publică Veterinară, conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public
a) Actele normative care reglementează activitatea Institutului de Igienă și Sănătate
Publică Veterinară
LEGI
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173
2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/213153

4.
5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426
6. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea
şi
completarea
altor
acte
normative;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924

7. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri
publice,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446

ORDONANŢE DE URGENŢĂ
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925
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ORDONANŢE
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, modificările şi completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49511

HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor
publici; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
2. Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a
comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările
ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84528
3. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare
a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/86891

4. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595
5. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesională a funcţionarilor publici; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97567
6. Hotărârea Guvernului 1415/2009 privind organizarea şi functionarea ANSVSA şi
a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/114149

7. HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentulului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor publice contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/127222

8. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a
salariaţilor; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
ORDINE
1. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74751
2. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a
formatului standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de
perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor
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publici,

cu

modificările

şi

completările

ulterioare;

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/101069

3. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1443/2018 pentru aprobarea formatului standard,
a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi
acordurile colective; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201820
4. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a
publici,
cu
modificările
ulterioare;
funcţionarilor
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/115116

5. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de
completare a formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu
privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/110350

6. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor
necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile
publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii, cu modificările şi
completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/142188
7. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării
normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor
disciplinare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172921
8. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare
de
formare
profesională
pentru
administraţia
publică;
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/167004

9. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317

b) Structura organizatorică, atribuţiile, programul de funcţionare, programul de
audienţe al instituţiei;
- Structura organizatorică şi atribuţiile serviciilor/birourilor/compartimentelor sunt
prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.I.S.P.V., aprobat prin Ordin
al Președintelui A.N.S.V.S.A.
- Programul de funcţionare al Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară:
- luni – vineri (830 – 1530)
- Programul de audienţe:
Directorul I.I.S.P.V.:
- marți 10.00 – 14.00

3

- primirile în audienţă se fac pe bază de programare la Secretariatul institutului, la
telefon 021.252.46.51, sediul I.I.S.P.V., Str. Cîmpul Moșilor, nr. 5, sector 2,
Bucureşti
c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
- Director – Dr. Rodica Tănăsuică
- Director adj. – Dr. Horia Albu
- Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Laura Grigoraș Achiri, consilier juridic
d) Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
- Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
- Str. Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2, Bucureşti
Telefon: 021.252.46.51
Fax: 021.252.00.61
Web: www.iispv.ro
E-mail: iispv@iispv.ro
e) Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil se pot consulta şi la sediul Institutului
de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, conform art. 5, alin (4) lit b din Legea nr. 544/
2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Copii după documentele
solicitate se realizează in condiţiile art. 9 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
f) Strategiile si programele proprii –
g) Lista cuprinzând documentele de interes public
Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public:
- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutului de Igienă și
Sănătate Publică Veterinară
- Structura organizatorică, atribuţiile, programul de funcţionare, programul de audienţe al
I.I.S.P.V.
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- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea I.IS.P.V. şi ale funcţionarului
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
- Coordonatele de contact ale I.I.S.P.V, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon,
fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
- Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
- Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul IISPV
- Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
- 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
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
- Documentele financiar-contabile, întocmite conform prevderilor legale;
- Note interne/externe(A.N.S.V.S.A.);
- Acte administrative;
- Contracte de muncă ;
- Buletine de analiză;
- Contracte;
- Adrese, înştiinţări, notificări primite din partea autorităţilor publice, agenţilor economici ;
- Formulare înscriere concurs/examen ;
- Documente achiziţii, licitaţii;
- Cereri de analiza;
- Note de fundamentare
- Referate de necesitate
- Rapoarte
-Scrisori sau adrese
-Procese-verbale
-Alte documente prevăzute de acte normative
i) 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 sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, şi anume:
- reclamaţia care se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice;
- plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice,
în condiţiile Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ.
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