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LISTA documentelor produse şi/sau gestionate de către Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice  

 

 

 

 Regulamente, instrucţiuni şi ordine cu caracter normativ emise de Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 

 Ordine ale ministrului mediului şi schimbărilor climatice; 

 Proiecte de acte normative care vizează competenţele legale ale Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 

 Acte normative, instrucţiuni, ordine şi alte reglementări privind activitatea compartimentului 

audit intern; 

 Strategii (Strategia Naţională Anticorupţie 2012 – 2015, Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 – 2030, Strategia Naţională de 

Conservare a Biodiversităţii, Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor); 

 Programe ( Programul Naţional de Împădurire);  

 Informaţii privind consultarea publicului şi organizarea/desfăşurarea dezbaterii publice 

însoţite, după caz, de anunţuri publice; 

 Propuneri de politici publice; 

 Convenţii, directive, tratate, decizii; 

 Planul de audit intern; 

 Documentaţia necesară gestionării activităţii în relaţia cu Parlamentul; 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli anual al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

 Ştate de plată, ordine de plată, fişe fiscale, deconturi, registre contabile; 

 Cereri pentru deschiderile de credite lunare; 

 Documentaţii privind casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum şi pentru 

scoaterea din uz a mijloacelor fixe, urmare a amortizării; 

 Note, puncte de vedere, observaţii privind proiectele legislative;  

 Circulare; 

 Planul anual de investiţii la nivelul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

 Documente aferente verificării ex-post ale achiziţiilor publice; 

 Documentaţia specifică aprobării lucrărilor de investiţii proprii Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 

 Dosare de investiţii; 

 Planuri de management; 

 Planuri de implementare; 

 Protocoale de colaborare; 

 Buletine/ghiduri/broşuri/documentaţii/studii/sinteze/analize/prezentări/situaţii/evidenţe;  

 Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

 Fişe de magazie aferente bunurilor din evidenţa Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice; 

 Documente referitoare la activitatea de arhivă - procese verbale de predare-primire, 

corespondenţa instituţiei cu Arhivele Naţionale ale României; 

 Propuneri de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli; 

 Disponibilul creditelor  bugetare angajate; 

 Avize de mediu; 

 Acorduri de mediu; 

 Decizii de emitere/respingere a acordului de mediu; 

 Deciziile etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului; 
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 Autorizaţii; 

 Formulare; 

 Comunicate de presă; 

 Planuri de publicitate; 

 Anunţuri publice; 

 Coduri de bune practici; 

 Contracte de delegare; 

 Contractele economice de achiziţie produse şi servicii; 

 Grile de evaluare; 

 Oferte; 

 Fişe de control; 

 Retrospective anuale; 

 Sinteze; 

 Erate; 

 Registre de intrare – ieşire ale documentelor; 

 Registrul de audienţe; 

 Registre de corespondenţă; 

 Registre privind evidenţa declaraţiilor de avere ale personalului din cadrul Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

 Registre privind evidenţa declaraţiilor de interese ale personalului din cadrul Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

 Registre de casă însoţite de toate documentele justificative aferente plăţilor prin casierie; 

 Borderouri de expediere a corespondenţei Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, 

la nivel central, local şi în străinătate; 

 Condica de prezenţă; 

 Petiţii/solicitări primite de la cetăţeni, autorităţi publice, mass-media, societatea civilă, 

precum şi proiectele de răspuns; 

 Corespondenţa cu celelalte direcţii din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

 Dosarele profesionale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice; 

 Ordine de încadrare, de detaşare, de delegare; 

 Fişe de post; 

 Ordine de transformări de posturi; 

 Lucrări privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor 

din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice; 

 Cereri de concediu; 

 Legitimaţii de serviciu; 

 Documente, informări, note, referate, alte materiale privind perfecţionarea pregătirii 

profesionale pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei; 

 Planul de autoapărare P.S.I.; 

 Fişe protecţia muncii/Fişe situaţii de urgenţă; 

 Minute, note interne, referate, rapoarte, note explicative; 

 Rapoarte anuale privind activitatea de audit; 

 Rapoarte de control; 

 Rapoarte de activitate; 

 Raporta de evaluare; 

 


