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INFORMAȚII PRIVIND SOLUȚIONAREA DOSARELOR

1) Dosarele se depun la Secretariatul Comisiei, urmând ca solicitarea să fie supusă
aprobării Comisiei de avizare, în cazul în care dosarul solicitantului este complet.
2) La depunere solicitantul plătește o taxă de evaluare a dosarului în valoare de
450 lei/metodă.
3) Solicitantul poate fi un producător / distribuitor / laborator care utilizează altă
metodă alternativă decât cea cu kit-uri.
4) Comisia de avizare se întrunește o dată pe an sau de câte ori este nevoie la
sediul INSP București.
5) În cazul în care sunt necesare completări la dosar, acestea vor fi depuse în
termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de completare a dosarului
6) Evaluarea dosarului de către membrii Comisiei și decizia de avizare/respingere
se face în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet
7) La eliberarea avizului se plătește o taxă de 200 lei/aviz.
8) Solicitantul poate formula constestație împotriva Deciziei de respingere a
solicitării emise de către Comisia de avizare, in termen de 15 zile de la data
comunicării Deciziei
9) Contestațiile se depun la secretariatul Comisiei de avizare, secretariat care care
va deservi și Comisia de soluționare a contestațiilor.
10) Secretariatul Comisiei va comunica membrilor Comisiei de soluționare a
contestațiilor contestația formulată de solicitant, referitor la Decizia de respingere a
solicitării emisă de Comisia de avizare, în termen de 15 zile de la data înregistrării
contestației.

11) Comisia de solutionare a contestațiilor se va întruni pentru analizarea
contestației în termen de 45 de zile de la data înregistrării contestației, data
ședinței Comisiei de soluționare a contestației fiind stabilită în urma consultării
Secretariatului cu președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor.
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