Liberul acces la informaţiile publice
Informaţiile publice din cadrul AJOFM Călăraşi se pot obţine la punctul de informare
documentare organizat la sediul instituţiei, de pe site-ul agenţiei www.calarasi.anofm.ro sau la
numarul de telefon 0242/318376 sau 0242/316542.
Responsabil relaţii publice: Simona Donciu
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul
dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în
conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de
Parlamentul României.
Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile
sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori
de forma sau modul de exprimare a informaţiei, cu excepţia celor clasificate.
Informaţiile de interes public pot fi furnizate din oficiu sau furnizate la cerere.
Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a comunica din oficiu
următoarele informaţii de interes public:
 actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau
instituţiei publice;
 structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi
ale functionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 programele şi strategiile proprii;
 lista cuprinzând documentele de interes public;
 lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a institutiei publice în situaţia în care
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes
public solicitate.
Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea
acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
•

autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

•

informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice
identificarea informaţiei de interes public;

•

numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită
primirea răspunsului.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea
informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la
înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor
documentare şi de urgenţa solicitării.
În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate
depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia
înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5
zile de la primirea petiţiilor.
Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite
condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor urmatoarele informaţii:
 informaţiile din domeniul aparării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, daca fac parte
din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele
economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor
clasificate, potrivit legii;
 informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora
aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi
principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol
viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau
în curs de desfăşurare;
 informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere
asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre parţile implicate
în proces;
 informaţiile a caror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de
interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă
conducatorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
Reclamaţia administrativă (anexe 2a si 2b la normele metodologice de aplicare a Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) se poate depune la sediul
A.J.O.F.M. Calaraşi, str. 13 Decembrie nr.12, la Registratura sau prin fax 0242/331693 sau
e-mail: calarasi@ajofm.anofm.ro.
Reclamaţia administrativă se poate depune în termen de 30 de zile de la luarea la
cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi ale normelor metodologice de aplicare ale legii.
În cazul în care reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul la aceasta se transmite
solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei
administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de
asemenea, va mentiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în
condiţiile legii.

Cereri tip pentru solicitarea informaţiilor publice şi reclamaţii
ANEXA 1
────────
la normele metodologice
────────────────────────
CERERE - TIP
- model Denumirea autorităţii sau instituţiei publice
.....................................................................
Sediul/Adresa ..............................................
Data ............................................................
Stimate domnule/Stimată doamnă
...........................................................,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe următoarele documente
(petentul este rugat sa enumere cât mai concret documentele sau informaţiile
solicitate): ....................................................................................................................................
Doresc ca informaţiile solicitate sa imi fie furnizate, în format electronic, la următoarea
adresa de e-mail (optional): .........................................................................
Sunt dispus sa plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate
(dacă se solicita copii în format scris).
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................

(semnatura petentului)
Numele şi prenumele petentului ..................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ........................................
Telefon (opţional) ..........................................
Fax (opţional) .................................................
ANEXA 2a)
──────────
la normele metodologice
────────────────────────

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)
- model –

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice
.....................................................................
Sediul/Adresa .............................................
Data ...........................................................
Stimate domnule/Stimată doamnă
...................................................,
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de ..........
am primit un răspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnată de ....../(completaţi
numele respectivului funcţionar)......................
Documentele
de
interes
public
solicitate
erau
următoarele: ................................................................................................................................
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din
următoarele considerente: ..........................................................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes
public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie,
conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
........................
(semnatura petentului)
Numele şi adresa petentului ............................
Adresa .................................................
Telefon ................................................
Fax ....................................................

ANEXA 2b)
──────────
la normele metodologice
────────────────────────

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)
- model Denumirea autorităţii sau instituţiei publice
.....................................................................
Sediul/Adresa ..............................................
Data ...........................................................
Stimate domnule/Stimată doamnă ..........................,
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ....... din data de .............
nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes
public
solicitate
erau
următoarele:
…................................................................................................................................................
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din
următoarele considerente: ........................................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes
public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie,
conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
..........................
(semnatura petentului)
Numele şi adresa petentului ............................
Adresa .................................................
Telefon ........................................
Fax ..........................................

