
 

BULETIN INFORMATIV  

LEGEA NR. 544/2001 

 

a) actele normative care reglementează organizarea şi 

funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice 

HG nr.359/2017  

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor 

autorităţii sau instituţiei publice 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 

Organigrama aprobată conform legii 

Alte regulamente aplicabile la nivelul instituţiei 

http://popauti-cercetare.ro/despre-

noi/organigrama/ 

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea 

autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului 

responsabil cu difuzarea informaţiilor publice 

Chelariu-Scripcaru Adina 

0231 512 968  

secretariatpopauti@yahoo.com 

 

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei 

publice 

http://popauti-cercetare.ro/contact/ 

Strada Principală, nr. 312 

Localitatea Răchiți, Județul Botoșani 

e) audienţe Marti, de la ora 15-16 

0231 512 968  

popauti@yahoo.com 

 

f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil http://popauti-cercetare.ro/despre-

noi/organigrama/ 

g) programele şi strategiile proprii http://popauti-cercetare.ro/activitate-de-

cercetare/proiecte-de-cercetare/ 

h) lista cuprinzând documentele de interes public a) actele normative care reglementează 

organizarea și funcționarea autorității sau 

instituției publice;b) structura organizatorică, 

atribuțiile departamentelor, programul de 

funcționare, programul de audiențe al autorității 

sau instituției publice;c) numele și prenumele 

http://popauti-cercetare.ro/despre-noi/organigrama/
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tel:0231512968
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persoanelor din conducerea autorității sau a 

instituției publice și ale funcționarului responsabil 

cu difuzarea informațiilor publice;d) coordonatele 

de contact ale autorității sau instituției publice, 

respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail și adresa paginii de 

Internet;e) sursele financiare, bugetul și bilanțul 

contabil;f) programele și strategiile proprii;g) lista 

cuprinzând documentele de interes public;h) lista 

cuprinzând categoriile de documente produse 

și/sau gestionate, potrivit legii;i) modalitățile de 

contestare a deciziei autorității sau a instituției 

publice în situația în care persoana se considera 

vătămată în privința dreptului de acces la 

informațiile de interes public solicitate. 

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse 

şi/sau gestionate, potrivit legii 

1. Acte normative  
2. Avize  
3. Adeverinţe  
4. Borderouri de expediere corespondenţă 
5. Codul de conduită al personalului 

contractual  
6. Corespondenţă  
7. Condica de prezenţă  
8. Decizii emise  
9.  Declaraţii obligaţii de plată la bugetul de 

stat  
10. Documentaţii în vederea realizării de 

achiziţii  
11. Documente contabile: bilanţul contabil, 

bugetul de venituri şi cheltuieli, cont de 
rezultat patrimonial, cont execuţie 
cheltuieli, cont execuţie venituri 

12. Documente privind organizarea cursurilor 
de formare şi perfecţionare profesională  

13. Documente privind organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor  

14. Dosare de achiziţie publică 
15. Dosare profesionale 
16. Dosare de audit public 
17. Documente justificative, angajamente 

bugetare şi legale, ordonanţări de plată  
18. Dosare juridice aflate pe rolul instanțelor 

de judecată 
19. Documente întocmite pentru 

implementarea Strategiei Naționale 
Anticorupție  



20. Procese verbale, note de constatare 
întocmite. procese verbale de cercetare  

21. Proceduri operaţionale şi de sistem  
22. Programul anual de achiziţii 
23. Referate  
24. Regulamentul intern  
25. Regulamentul propriu de organizare şi 

funcţionare  
26. Regulamentul Consiliului de Administrație  
27. State de funcţii  
28. Statele de salarii  
29. Programarea anuală a concediilor de 

odihnă 
30. Contractele individuale de muncă ale 

personalului 
31. Dosarele de personal  
32. Fișe de post  
33. Fișe de evaluare a performanțelor 

profesionale ale personalului contractual 
37.Declarații de avere și interese  

34. Nota de lichidare 
35. Adeverință de vechime și alte tipuri de 

adeverințe eliberate la solicitarea 
angajaților 

36. Contracte ( furnziare, contracte prestari 
servicii, contracte lucrari, contracte 
inshciriere, contracte comodat, etc). 

 

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a 

instituţiei publice în situaţia în care persoana se 

consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public solicitate 

ART. 22 (1)  din Legea nr. 544/2001, in cazul în care 

o persoană se consideră vătămată în drepturile 

sale, prevăzute în prezenţa lege, aceasta poate 

face plângere la secţia de contencios administrativ 

a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază 

sau în a cărei rază teritorială se află sediul 

autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se 

face în termen de 30 de zile de la data expirării 

termenului prevăzut la art. 7. 

 

 

 

 


