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SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ
Jud. Satu Mare -  Localitatea Negreşti Oaş, str.Victoriei nr.90 

CIF 3963960, Telefon: 0261854830, Fax: 0261854566, e-mail: spitalneQrestioas@yaboo.com 
Operator de date cu caracter personal nr.13695

Nr //<?* //■

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările si completările ulterioare

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Spitalului Orăşenesc 
Negreşti Oaş;
2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 
audienţe al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş;
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş şi ale 
persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
6. Programele şi strategiile proprii;
7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
9. Modalităţile de contestare a deciziei Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş în situaţia în care 
persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 
solicitate;
10. Veniturile salariale, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice cu modificările si completările ulterioare.

Lista cuprinzând documentele de interes public

• Regulamentul de organizare şiJimcţionare a! spitalului
• Regulamentul intern
• Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate
• Organigrama
• Anunţuri concurs posturi şi rezultate
• Anunţuri privind examenele de promovare
• Planul strategic de dezvoltare a spitalului
• Planul de management
• Declaraţii de avere şi de interese
• Dispoziţii privind constituirea comisiilor la nivel de spital
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• Proiecte de dezvoltare
• Bugetul si bilanţul
• Venituri salariate
• Contracte de închiriere
• Contracte de achiziţie publică, in condiţiile legii
• Programul anual a l achiziţiilor publice
• Raportul anual de activitate al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş
• Rapoartele anuale de evaluare a aplicării Legii nr.544/2001
• Numărul total al acţiunilor de control
• Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate, în condiţiile legii
• Comunicate de presă, informări, precizări
• Tarifele percepute pentru diferite servicii
• Orice alt document de interes public al cărui conţinut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, 

principiul liberei concurenţe sau care nu poate influenţa, prin reutilizarea sa, dosarele 
aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc.

Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, potrivit art.12 din Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările 
si completările ulterioare

1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din 
categoriile informaţiilor clasificate;
2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor
clasificate;
3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 
atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei 
loiale;
4. Informaţiile cu privire la datele personale;
5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 
rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea 
corporală, sănătatea unei persoane în unna anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
6. Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării 
unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces,
7. Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Accesul la informaţiile de interes public se realizează prin solicitare, în scris 
sau verbal:
- la  sediul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş;
- prin pagina de Internet proprie
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