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Informare depunere /programare / plata tarif /eliberare documentaţii 
Compartimentul Avize și autorizare 

 
Înregistrarea documentelor la Compartimentul Avize și Autorizare se realizează în baza 

programării online disponibilă pe site-ul instituției 
 

ÎNREGISTRAREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU FONDURI EUROPENE:             LUNI-JOI: 09.00-10.00  
ÎNREGISTRAREA DOCUMENTAȚIEI (în baza programării online):               LUNI-JOI: 10.00-13.00 
RIDICAREA DOCUMENTAȚIEI + COMPLETĂRI (fără programare)                LUNI-JOI: 10.00-13.00 

 
(Termen de soluționare 20 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei 
complete) 
 
Plata tarifelor pentru:  

- Asistența de specialitate în sănătate publică - 400 lei  
- Certificarea conformității - 400 lei  
- Rezolvare în regim de urgență - 150 lei  

Se efectuează în contul DSP Timiș, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara - COD 
IBAN RO44TREZ62120E365000XXXX, COD FISCAL 11292024 și sunt necesare 
următoarele:  
• datele de identificare ale plătitorului: denumire, cod fiscal, sediu, cod IBAN, banca; 
numele delegatului, datele de identificare ale delegatului: C.I. serie și număr;  
• numărul proiectului anexat documentației pentru care se solicită certificarea 
conformității / asistență de specialitate în sănătate publică  
 
Plata tarifelor pentru:  

- Autorizaţie sanitară de funcţionare (referat) - 500 lei  
- Viza anuală - 400 lei  

Se efectuează în contul Bugetului de stat - 
COD IBAN RO07TREZ62120160103XXXXX  
 
Pentru Autorizaţie sanitară de funcţionare în baza declarației nu se percep tarife 
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Pentru fluidizarea activităţii, evitarea aglomerației și reducerea timpului de 
așteptare vă informăm următoarele:  
 
1. Se înregistrează documentații complete conform opis, în termen de 
valabilitate, care au anexată dovada plăţii (chitanță, OP, extras de cont 
bancar),  
2. Documentele anexate cererii vor fi depuse în original sau în copie cu 
menţiunea ,,conform cu originalul".  
3. Documentele specificate în cerere sunt obligatorii pentru înregistrarea 
documentaţiei, se vor depune în dosar cu şină şi numerotate începând cu 
ultima filă.  
4. Pentru eliberarea documentelor soluţionate vă rugăm păstraţi numărul de 
înregistrare al documentaţiei.  
5. În cazul depunerii de completări la documentaţie (solicitate de către 
personalul DSP Timiş) anexați solicitarea la cerere şi mentionaţi numărul de 
înregistrare al documentaţiei iniţiale.  
6. Pentru plata taxei documentaţiilor pentru Laboratorul igiena radiațiilor 
ionizante (aviz sanitar, autorizații sanitare și vize) vă adresaţi acestui 
compartiment la sediul din Timișoara, str. V. Babeș, nr. 18. 


