
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA DE SĂNĂTA TE PUBLICĂ COVASNA 

520023 - Sfânlu Gheorghe, CV Tel: 0267-351398 Nr. lnreg: 449 

str. Gödri Ferenc nr. 12 Fax: 0267-351459 Data: 30.01.2018 

web: www.dspcovusna.ro e-mail: dsp(a)dspcovasna.ro Cod arhiva: III. li. 4 

Raportul de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017 

In conformitate cu prevederile "Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public", art. 5, Direcţia de Sănătate Publică Covasna comunică celor interesaţi, următoarele informaţii de 
interes public: 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei: următoarele acte sunt 
publicate pe site-ul instituţiei şi pot fi consultate la adresa http://www.dspcovasna.ro 
• Legislaţia din domeniul sanitar 
• Regulament de organizare si funcţionare a DSP Covasna 
• Organigrama DSP Covasna 
• Contractul şi acordul colectiv de muncă 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 
audienţe al instituţiei publice: următoarele acte sunt publicate pe site-ul instituţiei şi pot fi consultate 
la adresa http://www.dspcovasna.ro 
• Regulamentul de organizare si funcţionare a DSP Covasna 
• Codul de conduită etică şi profesională a personalului DSP Covasna 
• Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului DSP Covasna 
• Lista funcţiilor din cadrul DSP Covasna 
• Programul de funcţionare a DSP Covasna: luni-vineri 8-16 h 
• Programul de audienţe a directorului executiv a DSP Covasna: luni-vineri 12-14 h 

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil 
cu difuzarea informaţiilor publice: 
• Director executiv Ec. Ágoston László 

d) Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, 
fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet: 
• DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COVASNA 
• mun. Sfântu-Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 12, cod poştal 520023, judeţul Covasna 
• telefon 0267/351398, fax 0267/351459 
• e-mail:dsp@dspcovasna.ro 
• http://www.dspcovasna.ro 

e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil: următoarele acte sunt publicate pe site-ul instituţiei şi 
pot fi consultate la adresa http://www.dspcovasna.ro 
• Bugetul de venituri şi cheltuieli 
• Contul de execuţie venituri 
• Situaţie plăţi zilnice 

f) Programele şi strategiile proprii: sunt cuprinse în următoarele domenii de activitate şi sunt publicate 
pe site-ul instituţiei şi pot fi consultate la adresa http://www.dspcovasna.ro 
• Statistică sanitară 
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• Programele naţionale de sănătate 
• Educaţie sanuitară 
• Epidemiologie 
• Sănătate publică 
• Asistenţa Medicală 
• Inspecţia Sanitară 
• Laboratoarele de Chimie sanitară şi Microbiologie 
• Asistenţa Medicală Comunitară 
• Achiziţii Publice 

g) Lista cuprinzând documentele de interes public: documentele de mai jos sunt publicate pe site-ul 
instituţiei şi pot fi consultate la adresa http://www.dspcovasna.ro 
• Reţeaua sanitară din judeţul Covasna 
• Rezidenţiat - sesiunea 19 noiembrie 2017 
• Recunoaşterea diplomelor în UE 
• Certificat de înregistrare cabinet 
• Eliberare cod parafa 
• Autorizaţie de liberă practică medicală pentru personal sanitar cu studii superioare 
• Avize şi autorizaţii sanitare 
• Lista medicamentelor 
• Farmacii de gardă în judeţul Covasna 
• Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la 

obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie 
• Unităţile abilitate de DSP Covasna să elibereze certificate medicale de tip A5 pentru copii cu 

dizabilităţi 
• Monitorizarea zonelor naturale de îmbăiere judeţul Covasna - anul 2017 
• Rapoarte privind calitatea apei potabile furnizate în sistem centralizat (zone mari de aprovizionare 

şi zone mici de aprovizionare) 
• Raport trianual privind situaţia calităţii apei potabile din judeţul Covasna 
• Măsurile care au fost luate în urma rezultatelor neconforme ale probelor de apa recoltate 
• Registrul Electronic Naţional de Vaccinări 
• Registrul Naţional de Diabet Zaharat 

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: următoarele 
categorii de documente sunt publicate pe site-ul instituţiei şi pot fi consultate la adresa 
http://www. dspcovasna. ro 
• Adrese, referate, declaraţii, rapoarte de activitate 
• Comunicate de presă 
• Evenimente, noutăţi, anunţuri 
• Cărţi, broşuri şi pliante informative 

i) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră 
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate: 

• La sediul instituţiei din mun. Sfântu-Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 12, judeţul Covasna 
• La organele judecătoreşti din România 
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