
BULETIN INFORMATIV 

În sensul Legii 544/2001: 
 

    a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce 

utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate 

reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi 

publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială 

este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia 

sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi 

partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care 

beneficiază de finanţare din bani publici; 

    b) 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 de modul de exprimare a informaţiei; 

 

 Conform preverilor art. 5 alin. 1 din Legea 544/2001, informațiilor de interes public 

comunicate din oficiu sunt: 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 

publice; 

    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul 

de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

    c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 

    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

    f) programele şi strategiile proprii; 

    g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

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

    i) 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. 
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