LISTĂ DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC
DIRECȚIA EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII AMENJĂRI DE IF
-

Operative și informări privind campania de irigații sau alte situații legate de funcționarea
amenajărilor de IF;
Operativa privind desecarea cuprinzând cantitatea de precipitații zilnică, lunară, precum și
stațiile de pompare în aflate în funcțiune la data respective;
Planul de exploatare, întreținere și reparație al amenajărilor de IF;
Programul de eficienta energetica anual;
Eficienta energetica: chestionar de analiza energetica si declaratia de consum total anual
de energie - conform Legii 121/2014;
Date referitoare la contractul de furnizare energie electrica pentru locurile de consum
apartinand ANIF: pretul de achizitie energie electrica, cantitati estimate de energie
electrică.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
-

Bilanțuri trimestriale;
Bilanțul anual;
Bugetul de venituri și cheltuieli;
Execuția bugetara lunara.
DIRECȚIA INVESTIȚII

-

Contractele de achiziție publică privind produse/servicii/ lucrări;
Lista de investiții aprobată de Ordonatorul Principal de Credite.
SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

-

Repartiția teritorială a amenajărilor de irigații;
Repartiția teritorială a amenajărilor de desecare - drenaj;
Repartiția teritorială a amenajărilor de combaterea eroziunii solului;
Repartiția teritorială a amenajărilor de apărare;
Inventarul public și privat;
Lista și clarificări cu privire la patrimoniul public și privat;
Lista și clarificări cu privire la amenajările de utilitate și de neutilitate;
Planurile de amplasament și de situație cuprinzând intersectarea infrastructurilor naționale
cu amenajările aflate în administrarea ANIF.

SERVICIUL GESTIONARE PROIECTE FEADR ROIF PM
-

-

-

-

-

Acord de delegare privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și
financiară a submăsurii 4.3 – „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole și silvice”- componenta de Infrastructura de irigații din cadrul
Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) și acte adiționale;
Acord cadru de delegare a unor sarcini privind implementarea măsurii 4 „Investiții în active
fizice” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susținute
financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat;
Manuale de proceduri necesare în implementarea tehnică și financiară a submăsurii 4.3 –
componenta infrastructură de irigații;
Proceduri Operaționale ANIF;
Instrucțiuni de lucru privind manualele de proceduri;
Ordine pentru aprobarea manualelor de proceduri;
Proceduri privind atribuțiile specifice în domeniul gestionării asistenței financiare
nerambursabile europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu
sau activități – suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene
și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene reprezentând
minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu
Proceduri privind întocmirea evidenței lunare timpului efectiv lucrat de către personalul
din cadrul ANIF privind submăsura 4.3- „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole și silvice”- componenta de Infrastructura de irigații din
cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR);
Procedură Operațională privind verificarea/monitorizare pentru îndeplinirea
sarcinilor/activităților delegate;
Procedură operațională de monitorizare-raportare privind implementarea proiectelor
finanțate din fonduri externe nerambursabile PO-I.A.3.1-01 ;
Procedura Operațională privind înființarea organizațiilor și federațiilor de îmbunătățiri
funciare;
Transmiterea infrastructurii de irigații în proprietatea organizațiilor de IF.
SERVICIUL RESURSE UMANE

-

Structura organizatorică a ANIF;
Regulamentul de Organizare și Funcționare al ANIF;
Regulamentul de Ordine Internă al ANIF;
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ANIF;
Raportul de activitate al ANIF;
Lista funcțiilor din cadrul ANIF;
Codul de etică.

SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
-

-

Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție (nr de inițiative,
denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ și subiectul abordat, codul actului
normativ, puncte de vedere la proiectele altor instituții, priorități legislative pentru
perioada următoare)
Informații despre litigii în care este implicată instituția (în general, nu doar cele legate de
achiziții publice) : număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată pe tipuri și
obiectul lor, cu indicarea contextului litigiului, câte au fost pierdute, câte au fost câștigate
COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

-

Comunicate de presă;
Informări de presă;
Raport anual privind accesul la informațiile de interes public.

