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INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC ȘI EXCEPȚIILE PREVĂZUTE DE LEGE DE LA LIBERUL 

ACCES ASUPRA UNOR CATEGORII DE INFORMAȚII 

 

 

I. Lista cuprinzând documentele de interes public 

 

1. Actele juridice normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Timiș  

1.  Acte administrative cu caracter normativ (H.G., Ordine de ministru, Metodologii, Instrucțiuni, Decizii, etc.) 

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor / compartimentelor / serviciilor și actele normative în za 

cărora funcționează dacă sunt altele decât cele privind instituția; 

3.  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș; 

4.  Programul de funcționare al Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș precum si programul de 

acordare a audientelor; 

5.  Coordonatele de contact ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș, respectiv: denumirea, sediile, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;  

6.  Sursele financiare, bilanț, bugetul de venituri si cheltuieli; 

7.  Documentele de interes public prevăzute de lege; 

8.  Informatii de interes general din punct de vedere al sănătății publice pentru o bună informare a cetațeanului: 

 Recomandari pentru Populatie,  

 Monitorizarea apei potabile în județul Timiș, 

 Lista privind serviciile publice furnizate de DSP, 

 Informări privind prevenirea răspândirii bolilor contagiase (gripă, COVID-19, Rujeolă etc.) 

 Alte informări privind sănătatea publică, 

9. Venituri salariale (fără date cu caracter personal) 

10. Declarațiile de avere și de interese (cu anonimizarea adreselor persoanelor), 

11.  Datele de contact ale unitatilor sanitare din subordine (fără date cu caracter personal); 

12. Achizitii Publice și Lista contractelor de achizitii publice ale institutiei; 

13. Raportul periodic de activitate al instituției, după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea a 

III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001; 

14. Politici si strategii privind sanatatea populatiei in județul Timiș și în Romania; 

15. Proiectele de acte normative aflate in dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publică, 

16. Programele şi strategiile proprii, 

17. Raport de activitate, 

18. Lista cuprinzând documentele de interes public; 
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19. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 

20. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se 

considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:  

 Potrivit art. 21 alin. 2) din Legea nr. 544/2001 ”Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate 

depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen 

de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată”. 

 Potrivit art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 – ”(1) În cazul în care o persoana se considera 

vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de 

contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei 

raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 

30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7”. 

II. Lista informaţiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată: 

 

1. Comunicate de presă, informări, precizări; 

2. Drept la replică; 

3. Materiale informative (broşuri) editate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș; 

4. Indicatori privind activitatea desfăşurată de Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, precum: 

numărul total al autorizaţiilor, numărul total al acţiunilor de control, numărul total al sesizărilor, cererilor şi 

plângerilor înregistrate, numărul total al avizelor şi recomandărilor, numărul total al sancţiunilor aplicate, în 

condiţiile legii; 

5. Denumirea actelor normative şi, după caz, conţinutul acestora, care stau la baza întocmirii proceselor-

verbale de constatare; 

6. Lista informațiilor de interes public care se comunică din oficiu – sau adresa paginii web unde sunt 

publicate informațiile de interes public, 

7. Informări privind stagiile de practică pentru studenți, 

8. Lista prestatorilor de servicii funerare autorizați și lista prestatorilor de servicii de transport funerar 

autorizați din județul Timiș, 

9.Orice alt document de interes public al cărui conținut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, principiul 

liberei concurențe sau care poate influența, prin reutilizarea sa , dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, 

etc. 

 

III. Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității, 

păstrării secretului profesional și de serviciu și a informațiilor exceptate de lege la comunicare  
 

1.  Rapoartele de control administrativ; 

2.  Sesizările şi documentele privind cercetarea disciplinară, raportul și constatările comisiilor de disciplină; 

3. Notele de serviciu cu caracter intern; 

4.   Numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa elecronică personală și numerele de telefon ale 

angajaţilor din cadrul autorităţii, precum şi informaţiile privind activităţile extraprofesionale ale 

acestora, cu excepția informațiilor privind numele și prenumele angajaților care îndeplinesc activitățile / 

atribuțiile de serviciu pentru care se solicită informarea în legătură cu acestea, 

5.   Sesizările, cererile şi plângerile persoanelor vizate, ale operatorilor de date cu carcater personal, precum 

şi ale altor persoane interesate; 

6.    Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei; 
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7.  Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public; 

8.  Registrul de evidenţă a transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal;  

9.  Registrul de dosare (cereri, plângeri sau sesizări); 

10.  Registrul de evidenţă a deciziilor, avizelor şi recomandărilor emise de Conducerea DSPJ Timiș; 

11. Registrul de acte emise de Conducerea DSPJ Timiș în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea 

internă a instituţiei; 

12. Registrul special de corespondenţă secretă, nepublică şi confidenţială;  

13. Registrul de arhivă; 

14. Registrul de inventariere a bunurilor; 

15. Corespondenţa cu operatorii economici, cu instituţiile publice interne şi cu organizațiile sau instituțiile 

internaţionale / europene; 

16. Dosarele și orice informații privind litigiile în care instituţia este implicată şi numele persoanelor care 

susţin interesele DSPJ Timiș în aceste litigii; 

17. Procesele-verbale de constatare; 

18. Rapoartele întocmite ca urmare a acţiunilor de control; 

19. Raportările se fac către Ministerul Sănătăţii, 

20. Informaţiile care constituie secrete de stat şi de serviciu – acestea vor fi accesate şi gestionate conform 

standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate doar de persoane împuternicite expres și nu 

sunt destinate publicității. 

21. Notele de audiere; 

22. Corespondenţa cu agenţii economici, operatorii de date cu caracater personal şi persoanele vizate;  

23. Documentele a căror comunicare publică poate afecta dreptul la imagine, demnitate, dreptul la viaţă 

intimă, familială şi privată sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată; 

24. Decizii cu caracter intern emise de către Conducerea DSPJ Timiș; 

25. Dispoziţii interne emise de conducătorii structurilor funcţionale din cadrul DSPJ Timiș – departamentele 

/ compartimentele / serviciile funcționale; 

26. Statele de salarii; 

27. Situații financiar – contabile  - altele decât cele comunicate din oficiu (surse de finanțare, bugetul și 

bilanțul contabil sunt informații de interes public care se comunică din oficiu),  

28. Planificările anuale şi trimestriale ale controalelor,  

29. Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (cu excepția datelor extrase și comunicate din acesta care pot fi 

furnizate la cerere persoanei interesate fără a se comunica și Registrul Unic) 

30. Datele cu caracter personal ale minorilor, cu excepțiile strict și limitativ prevăzute de lege (ex. când sunt 

necesare pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice), 

31. Datele medicale și de sănătate, care nu pot fi comunicate nici după decesul pacientului decât persoanei 

împuternicite de acesta și în condițiile și cu excepțiile prevăzute de lege, 

32. Tratamentele și schemele de tratament stabilite pentru pacient/ i, 

33. Datele privind localizarea persoanelor care beneficiază de tratament prin intermediul telemedicinei / 

teleprezenței. 

 

 

 

 

 

                                        


