AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR BUCURESTI

Lista cuprinzând documentele produse și/gestionate, potrivit legii
Compartimentul audit public intern
Planul multianual de audit;
Planul anual de audit;
Raportul anual de audit;
Documentația specifică misiunilor de evaluare/audit ad-hoc/audit, respectiv: Ordin de
serviciu, Declarație de independență, Notificare, Minute ședință de deschidere/de închidere/de
conciliere, Documentație analiza riscurilor, Program intervenție la fața locului, Program
misiune de audit, chestionare, liste de verificare și control, teste, Fișe de analiză a
problemelor, Formulare de constatare și identificare a iregularităților, Proiect raport de audit,
Raport final de audit, Fișe de urmărire a recomandărilor;
Documentația specifică misiunilor de consiliere formală: Ordin de serviciu, Declarație de
independență, Notificare, Minute ședință de deschidere/de închidere, Raport de consiliere.
Compartimentul Juridic și Resurse Umane
Acte procesuale la care DSVSA este parte (intampinari, note scrise etc
Contracte pentru executarea silita a debitorilor,
Puncte de vedere solicitate CJRU
Rapoarte de neavizare
Registre de intrare iesire, registre privind situatiile litigioase, registru pentru contractele pe
ordinul 64/2007 etc.
Corespondența interna, externă pentru diferite problematici punctuale
Informari legislative
Decizii cu privire la modificarea salariului de bază al personalului din cadrul
instituţiei ca urmare a modificării tranşei de vechime în muncă, în scopul acordării gradaţiei
corespunzătoare, precum şi proiectele de decizie cu privire la modificarea/actualizarea
drepturilor salariale ale personalului din cadrul instituţiei, conformprevederilor actelor
normative de reglementare în domeniul salarizării,
Decizii privind încadrarea, modificarea, sancţionarea,pensionarea şi încetarea raporturilor de
serviciu/muncă ale personalului din instituţie;
Contracte individuale de muncă ale personalului contractual și acte adiționale;
Situaţii privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, a personalului
contractual;
Statele de funcţii, cu respectarea structurii organizatorice cadru, urmărind si asigurând
întocmirea, actualizarea permanentă şi gestionarea eficientă a statului de personal al
D.S.V.S.A.B, în conformitate cu statul de funcţii avizat;
Statele de funcții modificate ale D.S.V.S.A.B și transmise către ANSVSA;
Dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, dosarele personale ale personalului
contractual,
Situații privind concediile de odihnă, a concediilor acordate pentru evenimente
deosebite ,
recuperărilor și învoirilor personalului angajat;
Documentația cu privire la organizarea concursurilor pentru recrutare, precum şi cele
privind promovarea personalului din cadrul D.S.V.S.A.B.;
Note de serviciu, situaţii, centralizări solicitate de A.N.S.V.S.A;
Situații privind vechimea totală în muncă; Planul de ocupare a funcţionarilor publici din
cadrul D.S.V.S.A.B., pe care îl înaintează A.N.S.V.S.A.;
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Adrese către medicul de medicina muncii şi Inspectoratul Teritorial de Muncă situaţia cu
salariatele din cadrul D.S.V.S.A. care se află în una din situaţiile prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare;
Adeverinţe solicitate privind situaţia personalului încadrat necesare pentru certificarea
vechimii în muncă şi în specialitate;
Situaţiile referitoare la monitorizarea posturilor din cadrul instituţiei în vederea transmiterii
acestor date către A.N.S.V.S.A.;
Declarația M500, conform Ordinului MMFPSPV nr. 2263/2016 publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 991 din 08 decembrie 2016;
Condicile de prezenta;
Planul anual de perfectionare;
Declarațiile de avere și de interese;
Cererile de efectuare a concediilor de odihna, alte cereri cu privire la solicitari
ale salariaților instituției în domeniul resurselor umane;
Corespondenta externă, interna, Statistica, Prefectură;
Fișele de post, rapoarele de evaluare;
Situație privind programarea concediilor de odihnă ale personalului instituției;
Compartimentul Politia Sanitară Veterinară a Animalelor
Proces verbal de constatare.
Fisa de inspectie privind protectia animalelor utilizate in scopuri
stiintifice.
Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la
normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor´.
Biroul Control Oficial Sănătate Animală
Procese verbale de constatare,
Note de constatare,
Fișe de inspecție a unităților din domeniul nutriție animală,
Fișe de inspecție a unităților unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor de asistenţă
sanitară veterinară,
Fișe de inspecție a unităților din domeniul unităţilor care prelucrează, depozitează, transportă
sau generează subproduse necomestibile nedestinate consumului uman,
Cereri de analiză de prelevare probe,
Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor,
Decontul de cheltuieli pentru plata manoperei acțiunilor sanitare veterinare de interes public
național, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți,
Răspunsuri la note de serviciu ANSVSA, petiții, reclamații,
Raportări lunare, trimestriale către ANSVSA, IDSA,
Registru de corespondența,
Registru de evidența a controalelor,
Registrul de evidența a recoltărilor de probe,
Registrul de evidența a contravențiilor.
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Biroul Evidenta Informatica și Control Administrativ
Centralizator deconturi + deconturi actiuni de identificare bovine si animale mici - formulare
de identificare F1 primite de la circumscriptii sanitare veterinare.
Procese verbale de predare primire crotalii si formulare folosite in activitatea de identificare.
Registru formulare folosite (F2, F3, F4) si Dosare legalizare pasapoarte bovine.
Registru fise de inspectie si procese verbale de recontrol in gospodariile populatiei.
Procese verbale de instruire efectuate cu medicii veterinare privind activitatea de identificare
si inregistrare a animalelor.
Raspuns note de serviciu privind identificare si inregistrarea animalelor.
Biroul Antifraudă
Note de inspectie
Procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor normele sanitare veterinare si
pentru
siguranta alimentelor
Certificat sanitar veterinar pentru subprodusele animale care nu sunt destinate consumului
uman.
Cerere analiza.
Document de sechestru/retinere oficiala
Document de ridicare a sechestrului/a retinerii oficiale
Proces verbal afisare a proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor la
normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.
Ordonanta privind interzicerea desfasurării activităţii din unităţile supuse înregistrării sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Ordonanţă privind suspendarea activităţii din unităţile supuse înregistrării sanitare veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor
Ordonanţă privind suspendarea activității desfășurate în baza autorizației sanitare veterinare
Ordonanţă privind interzicerea activității.
Serviciul Laborator
Buletinele de analiză eliberate beneficiarilor;
Note de refuz;
Procese verbale de de prelevare a probelor in vederea efectuarii analizelor de Laborator
Diferite raportări (raportare online către EFSA în domeniul reziduurilor de pesticide, raportări
online catre IISPV în domeniul fizico-chimic si microbiologic, raportări pe suport hârtie
privind situaţia „Lapte materie primă”, raportări privind situaţia controalelor laboratoarelor
uzinale, etc);
Informări, adrese, răspunsuri diverse către/la solicitarea ANSVSA, IISPV, IDSA, DSVSA
judeţene, persoane fizice/juridice;
Documente interne ale Sistemului de Management al Calităţii (Proceduri generale de sistem,
proceduri operaţionale, proceduri specifice de lucru, înregistrări corespunzătoare, etc).
Referate de necesitate
Diverse adrese de corespondenta catre entitati cu care institutia noastra relationeza
Registru intrări-iesiri
Ordine de deplasare
Condici de prezenţă
Foi colective de prezenţă
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Serviciul Catagrafie, Înregistrare,Evaluare, TRACES
Registru intrări-ieșiri
Registru controale
Registru recontroale
Registru Autorizații Sanitare Veterinare/ Autorizații Sanitare Veterinare condiționate pentru
schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală
Registru Autorizații Sanitare Veterinare pentru mijloacele de transport
Registru Autorizații Sanitare Veterinare piețe/hale
Registru documente de înregistrare sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a
produselor primare de origine animală
Registru documente de înregistrare unități
Registru documente de înregistrare transport
Registru Subproduse de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU)
Registru prelevări probe
Registru schimb intracomunitar
Registru autorizări unități Ordinul 16/2010
Registru înregistrări unități Orinul 16/2010
Registru autorizări-înregistrări Ordinul 83/2014
Registru autorizări-înregistrări Ordinul 44/2017
Registru import
Registru export
Registru Ordonanțe de suspendare/interzicere
Registru contravenții
Certificate Subproduse de origine animală nedestinate consumului uman
Fișe de evaluare pentru încadrare în categorii de risc
Cereri de analiză
Fișe de prelevare produse alimentare
Document de sechestru/reţinere oficială
Document de insotire a produselor alimentare de origine nonanimala in vederea distrugerii
Document de ridicare a sechestrului/ a retinerii oficiale
Procese verbal de distrugere
Procese verbale de de prelevare a probelor in vederea efectuarii analizelor de
Laborator
Procese verbale de constatare
Note de control
Note de constatare
Invitație
Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor
Documente de înregistrare pentru siguranța alimentelor
Documente de inregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța aliemntelor
pentru unitățiile de vânzare cu amănuntul
Documente de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al
produselor alimentare de origine nonanimală
Documente de înregistrare sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a produselor
primare de origine animală
Autorizație sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală
Autorizație Sanitară Veterinară/ Autorizație Sanitară Veterinară condiționată pentru schimburi
intracomunitare cu produse alimentare de origine animală
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Autorizație Sanitară Veterinară piețe/hale
Certificate înregistrare sanitară veterinară
Certificate autorizare sanitară veterinară
Certificate transport animale vii pentru țări terțe
Certificate transport animale vii pentru comerț intracomunitar
Cereri înregistrare TRACES
Avize/acorduri târg
Notificare clasare dosar
Notificare completare documentație
Notificare neacordare Viză-ASV-ÎSV
Ordonanță de interzicere
Ordonanță de suspendare
Certificate de export
Notificare privind comerțul intracomunitar
Documente de intrare pentru produse alimentare de origine non-animală
Notificări comerț intracomunitar
Cerere pentru înregistrare unități (vânzare directă/ vânzare cu amănuntul/siguranța
alimentelor)
Cerere pentru autorizare/înregistrare mijloace de transport alimente de origine
animală/nonanimală
Notificare pentru completare dosar de înregistrare
Notificare privind clasarea dosarului de înregistrare
Notificare privind mijloacele de transport pentru care nu se acorda ASV/ Viza /ÎSV
Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor
Registre intrări-ieșiri
Registre controale
Registre recontroale
Registre ordine de deplasare
Registru confiscări produse de origine animală
Registre prelevări probe
Registre sechestru
Registre contravenții la normele sanitare veterinare și pentru siguranța Alimentelor
Registre comerț intracomunitar produse de origine animală
Registre export țări terțe produse de origine animală
Răspunsuri formulate ANSVSA, la note de serviciu sau diverse solicitări
Solicitări ANSVSA
Adrese, rapoarte transmise Instituției Prefectului Municipiului București
Adrese primite – transmise operatori economici, persoane fizice
Adrese primite – transmise diverse instituții
Adrese, note de serviciu interne
Rapoarte activitate
Programe de activitate
Ordine de deplasare
Documente de sechestru/reţinere oficială
Documente de însoțire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii
Documente de ridicare a sechestrului/ a reținerii oficiale
Procese verbal de distrugere
Procese verbale de de prelevare a probelor in vederea efectuarii analizelor de laborator
Cereri de analiză
Bucuresti, Str. Ilioara nr. 16Y, sector 3, cod postal 032125, Tel. 0213480565,
Fax 0213482352, E-mail: office-bucuresti@ansvsa.ro, site www.ansvsa.ro

Page 5 of 7

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR BUCURESTI

Fișe privind prelevarea produselor alimentare
Fișe de control – trasabilitate organisme modificate genetic
Procese verbale de constatare
Note de constatare unități desființate
Invitații
Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor la norrmele sanitare veterinare și
pentru siguranța alimentelor
Ordonanțe privind interzicerea activității unităților supuse controlului sanitar veterinar și
pentru siguranța alimentelor
Ordonanțe privind suspendarea temporară a activității unităților supuse controlului sanitar
veterinar și pentru siguranța alimentelor
Certificate sanitare veterinare pentru subproduse animale care nu sunt destinate consumului
uman
Borderouri predare procese verbale de contravenție
Planuri cifrice anuale (inspecții și prelevări probe)
Notificări de alertă SRAAF
Declarații pe propria răspundere – producția realizată de către agenții
economici
Acorduri cu privire la metoda de transmitere a facturii aferente controlului Oficial
Documente justificative privind tarifarea activității de control oficial
Certificate de export produse de origine animală în țări terțe
Certificate intracomunitare pentru produse de origine animală
Note de control privind verificarea transporturilor intracomunitare de produse de origine
animală
Contracte pentru asigurarea controlului oficial
Condici de prezență
Foi colective de prezență
Serviciul Economic si Administrativ
Dispoziții de plată/încasare către casierie
Facturi fiscale, chitante
Raport Control Financiar Preventiv trimestrial
Declaratii lunare ,trimestriale și anuale
Propuneri angajare cheltuieli,angajamente bugetare individuale/globale,ordonantari de plata
Deconturi de cheltuieli, ordine de plata, borderou de plati ,ordine de deplasare
Executie bugetară lunară,
Raportari lunare către ANSVSA
Foaie de vărsămînt, cec de numerar
State de salarii, centralizator salarii ,situatii recapitulative
Cerere de recuperare sume FNUASS
Fise anuale de venit, foaie colectiva de prezenta
Raspunsuri formulate în baza Legii nr.544/2001
Raport anual conform Legii nr.544/2001
Balante analitice si sintetice lunare , note contabile
Raportari Statistica lunare,trimestriale,semestriale si anuale
Corespondenta internă, ANSVSA, Prefectură,alte instituții, note de serviciu ANSVSA
Nota de intrare-receptie, bon de consum , bon de transfer-restituire, bon de miscare mijloace
fixe, bon cu regim special
Cerere de deschidere de credite
Dispoziție de retrageră bugetară și borderou de însotire dispozitie de retragere bugetară
Referate de necesitate, note de necesitate si oportunitate, note de fundamentare
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Situatii financiare trimestriale și anuale
Situatie confirmare solduri la 31.12.200x, extrase de cont
Virari de credite, buget trimestrializat
Documente referitoare la inventarierea anuală şi periodică a patrimoniului
Documente referitoare la investiții, lucrări de refacere şi de întreținere desfăşurate de către
instituția noastră;
Situatie privind parcul auto
Registrul de riscuri, registre contabile
Disponibilul de credite bugetare angajate
Inventarul bunurilor din domeniul public al statului
Adeverinte salariati
Extrase din nomenclatorul arhivistic
Fișe de cont, jurnale de operațiuni, jurnale de TVA, registre diverse, liste de investitii,
Bugete de Venituri și Cheltuieli, angajamente de plată, raportari Sistem FOREXEBUG,
Proceduri operationale
Propuneri de buget, propuneri de rectificare bugetara
Situatii privind monitorizarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor de capital
Registre de casă și bancă însotite de documente justificative
Foi de parcurs, FAZ-URI
Strategia anuala a achizitiilor publice+anexele sale (Planurile anuale ale achiziilor publice
pentru diverse proceduri de achizitie publica si cumpararii directe) ;
Strategia de contractare
Note de inaintare ale ofertelor primite
Documentatii achizitii publice (Note justificative, fise de date, caiete de sarcini, formulare,
oferte financiare si tehnice, etc)
Contracte de servicii/produse /lucrari și acte adiționale
Diverse adrese de corespondenta catre entitati cu care institutia noastra relationeza
Dosare de disponibilizare produse conf. HG nr.841/1995 cu modificarile
si competarile ulterioare ( referate de disponibilizare, procese verbale si cereri de transmitere
conf.HG nr.841/1995 catre diferite institutii, adrese de inaintare dosare de transfer)
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