
SOLICITĂRI INFORMAŢII 

Persoana responsabilă: Viorica Tomoş 

Date de contact: telefon: 0264-596952(3); 0753-066791; email: macn@cluj.astral.ro  

  

Legislaţie 

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice 

 

Documente utile 

 

Formular pentru solicitarea de informaţii publice: Formular 

Formular pentru reclamaţie administrativă (întârziere răspuns): Formular 

Formular pentru reclamaţie administrativă (răspuns negativ): Formular 

 

Buletin informativ 

 

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să 

publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes 

public. 

 

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele 

informații de interes public: 

 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției 

publice 

b) structura organizatorică, organigrama, atribuţiile departamentelor, codul de conduită al 

personalului instituţiei, regulament de ordine interioară, regulament de organizare și 

funcționare, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice 

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice şi   

    a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice 

d) coordonatele de contact ale instituţiei publice 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 

f) programele şi strategiile proprii, rapoartele de activitate 

g) lista cuprinzând documentele de interes public 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii 

i) modalităţile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care 

persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public 

solicitate 
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