LISTA cuprinzând documentele de interes public/ produse și/sau gestionate, conform art. 5 din

Legea nr. 544/2001

• Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionare a ICDPP București;
• Structura organizatorică, atribuţiile laboratoarelor și compartimentelor din cadrul ICDPP București,
programul de funcţionare şi programul de audienţe;
• Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ICDPP București, precum și al responsabilului cu
difuzarea informaţiilor publice;
• Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa
de e-mail şi adresa paginii de Internet;
• Programul de audienţe al conducerii ICDPP București;
• Strategia de dezvoltare instituțională a ICDPP București 2020 – 2027;
• Sinteza bugetului ICDPP București pe surse de finanţare;
• Situaţia plăţilor efectuate;
• Situaţia cheltuielilor salariale;
• Situaţia financiară anuală centralizată;
• Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor ICDPP București;
• Documente circumscrise domeniului resurselor umane;
• Documentaţia aferentă desfăşurării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante şi a
funcţiilor publice vacante şi temporar vacante din cadrul ICDPP București, respectiv a celor de
promovare, pentru care prevederile legale prevăd caracter public (anunţul privind organizarea
concursurilor/examenelor, bibliografia şi tematica);
• Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul ICDPP București,
conform legislaţiei în vigoare;
• Materiale de informare privind problemele actuale din agricultură;
• Broşuri/materiale cu tematică specific protecției plantelor;
• Lista partenerilor și a colaboratorilor ICDPP București;
• Lista proiectelor naționale și internaționale în care este partener ICDPP București;
• Colecțiile aflate în patrimoniul ICDPP București;
• Lista brevetelor de invenție ale ICDPP București;
• Prezentarea manifestărilor științifice ale ICDPP București (prezentări, informări despre
evenimentele desfășurate și legislația din domeniu);
• Rapoartele de activitate de cercetare;
• Studii, articole publicate în revista ,,Romanian Journal of Plant Protection”;
• Oferta de servicii a ICDPP București;

• Oportunităţi de pregătire profesională în sfera cercetării ştiinţifice;
• Informări privind activitatea de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor
adresate conducerii ICDPP București;
• Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante,
afişe, ghiduri privind activităţile instituţiei;
• Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;
• Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică;
• Declaraţii de avere şi interese.

