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1. Scop 

(1)Scopul prezentei proceduri este de a stabili cadrul procedural unitar la nivelul Consiliului Județean 

Arad în ceea ce privește modul de soluționare a cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public cu completările şi modificările ulterioare și de a furniza 

conducerii instituției informațiile referitoare la modul de soluționare a cererilor formulate în temeiul 

legislației în vigoare. 

(2)Procedura descrie modul în care se asigură accesul liber și neîngrădit persoanelor interesate la orice 

informație de interes public din activitatea Consiliului Județean Arad. 

 

2. Domeniu de aplicare 

(1)Prezenta procedură se aplică tuturor unităților ierarhice constituite la nivelul Consiliului Județean 

Arad. 

(2)Procedura se aplică pentru toate informațiile de interes public ce rezultă din activitățile derulate la 

nivelul Consiliului Județean Arad, indiferent de suportul, forma, sau modul de exprimare a informației.  

 

3. Documente de referință 

3.1. Reglementări internaționale: 

 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor); 

 SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calității. Cerințe; 

 SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular. 

 

3.2. Legislație primară: 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică 

 Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/200, 

privind  liberul acces la informațiile de interes public; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție de 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și 
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a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență  instituțională și de prevenire a corupției, 

precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public; 

 Ordinul  Secretariatului  General  al  Guvernului  Nr.  600/2018  privind  aprobarea Codului Controlului 

Intern Managerial al Entităților Publice. 

 

3.3. Alte reglementări interne ale instituției: 

 Hotărârea Consiliului Județean Arad privind categoriile de documente produse și/sau gestionate de 

Consiliul Județean, care constituie informații de interes public; 

 Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad privind aprobarea cuantumului costului de copiere 

pentru serviciile prestate cu privire la eliberarea de copii de pe documentele solicitate în baza Legii nr. 

544/2001; 

a. Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem și operaționale ale Secretariatului General al Guvernului; 

b. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Arad; 

c. Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Arad 

 

4. Definiții și abrevieri 

4.1. Definiții 

 Unitate ierarhică = direcție / serviciu / birou / compartiment; 

 Conducătorul unității ierarhice = director executiv / director / șef serviciu / șef birou / șef 

compartiment/ coordonator compartiment 

 Procedură de sistem (procedură generală) - descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul 

entității publice aplicabil (aplicabilă) majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică 

 Ediția unei proceduri de sistem = forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când 

deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii 

depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare; 

 Revizia în cadrul unei ediții = acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, 

date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50% din conținutul 

procedurii; 

 Informație de interes public = orice informație care privește activitatea Consiliului Județean Arad, 

indiferent de suportul, ori de forma sau de modul de exprimare a informației; 

 Informație de interes public difuzată din oficiu = informație de interes public care este afișată la sediul 

instituției sau postată pe pagina web a instituției, fie ca urmare a unei obligații legale în acest sens, fie 

din libera inițiativă a Consiliului Județean Arad; 

 Informație de interes public oferită la cerere = informație de interes public care este pusă la dispoziția 
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părților interesate în urma unei cereri care parcurge fluxul procedural descris în prezenta procedură. 

 Canal de comunicare = calea de transmitere a unei informații de interes public; 

 Informație cu privire la datele personale = orice informație privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă. 
 

4.2. Abrevieri 

 PS - Procedură de sistem; 

 F - Formular(e) 

 

5. Descrierea procedurii 

5.1. Generalități 

(1)Asigurarea de către Consiliul Județean Arad a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu 

sau la cerere (Formularul F-PS-15-01), prin intermediul Compartimentului Informare, Relații Publice și 

Strategii și al persoanelor desemnate cu furnizarea informațiilor de interes public. 

(2)Informațiile de interes public comunicate din oficiu la nivelul Consiliului Județean Arad sunt 

următoarele: 

 actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului Județean Arad; 

 structura organizatorică, atribuțiile unităților ierarhice, programul de funcționare, programul de audiențe 

al personalului de conducere din cadrul Consiliului Județean Arad;      

 numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Județean Arad şi ale funcționarilor 

responsabili cu difuzarea informațiilor publice;      

 coordonatele de contact ale Consiliului Județean Arad, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail și adresa paginii web;     

 sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, rapoarte financiare și informații privind datoria publică;   

  

 programele și strategiile proprii;      

 lista cuprinzând documentele de interes public;      

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

 modalitățile de contestare a actelor juridice/administrative întocmite la nivelul Consiliului Județean Arad, 

în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes 

public solicitate; 

 modul de organizare, regulamentele de organizare și funcționare ale Consiliului Județean Arad, ale 

comisiilor de specialitate și ale aparatului de specialitate, Codul de conduită etică și profesională, precum 

și legislația primară aplicabilă instituției; 

 informații privind ședințele Consiliului Județean Arad, hotărârile adoptate în ședințele Consiliului 



  
 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

ARAD 

PROCEDURA DE SISTEM 

PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES 

PUBLIC 

Cod: P.S. - 15 

Ediția: I 

Revizia: 0 

Pagina 6 din 16 

 

 

www.poca.ro 
Proprietatea Consiliului Județean Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare 

Județean Arad; 

 aspecte privind planificarea strategică (strategii de dezvoltare, obiective strategice, programe strategice, 

proiecte finanțate din fonduri europene, parteneriate și elemente privind cooperarea); 

 buletine informative; 

 anunțuri și informații aflate sub incidența legislației privind transparența decizională; 

 alte informații cu caracter public, furnizate din oficiu, în baza Hotărârii Consiliului Județean Arad. 

 Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, următoarele informații: 

 informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile 

informațiilor clasificate, potrivit legii; 

 informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice 

ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii; 

 informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere 

dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii; 

 informațiile cu privire la datele cu caracter personal, potrivit legislației naționale și europene aplicabile; 

 informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul 

anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei 

persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare; 

 informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unei proces 

echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces; 

 informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor; 

 informațiile comunicate Consiliului Județean Arad de către terțe părți, care sunt în mod expres grevate de 

clauze de confidențialitate sau drepturi de proprietate intelectuală sau similare, a căror dezvăluire nu este 

posibilă, în condițiile legii, fără acordul prealabil al părții care le-a comunicat.  

(3)Termenul legal de comunicare a informațiilor de interes public este de 10 zile. Acest termen poate fi 

prelungit cu maxim 30 de zile de la înregistrarea cererii,  în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul 

lucrărilor documentare și de urgența solicitării, cu condiția înștiințării solicitantului, în scris, despre acest 

fapt, în termen de 10 zile. 

 

5.2. Fluxul procedural: 

(1) Consiliul Județean Arad stabilește prin hotărâre categoriile de documente produse și/sau gestionate de 

Consiliul Județean, care constituie informații de interes public, precum și informațiile care sunt furnizate 

din oficiu sau care sunt furnizate la cerere; 

(2) Compartimentul Informare, Relații Publice și Strategii din cadrul Direcției Comunicare, Strategii și 

Administrație Publică asigură disponibilitatea în mediul online a informațiilor cu caracter public difuzate 
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din oficiu și actualizarea periodică a acestora pe pagina web a instituției; 

(3) persoanele interesate de obținerea unei informații de interes public legată de activitatea Consiliului 

Județean Arad pot consulta pagina web a instituției sau pot solicita informațiile dorite verbal (prin 

prezentare la sediul instituției, sau prin telefon), sau în scris, (prin fax, e-mail, poștă, sau cerere întocmită 

conform Formularului F-PS-15-01 și depusă la Registratura Consiliului Județean Arad), prin oricare dintre 

canalele menționate mai sus; 

(4) pentru informațiile solicitate verbal, funcționarul desemnat are obligația să precizeze condițiile și 

formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și poate furniza pe loc informațiile solicitate, 

în măsura în care acestea sunt disponibile; 

(5) în cazul în care informațiile solicitate verbal nu sunt disponibile pe loc, se asigură îndrumarea persoanei 

în sensul solicitării informațiilor în scris, urmând ca cererea să se rezolve în termen de 10 zile, respectiv 30 

de zile; 

(6) informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program stabilit de conducerea 

instituției, care va fi afișat atât la sediul acesteia, cât și pe pagina web, care se va desfășura în mod 

obligatoriu în timpul programului de funcționare a instituției; 

(7) informațiile de interes public solicitate verbal vor fi comunicate de regulă imediat sau în cel mult 24 de 

ore, în condițiile menționate anterior; 

(8) pentru informațiile solicitate în scris, petentul va completa Formularul F-PS-15-01 pe care îl va 

transmite către Consiliul Județean Arad, în oricare dintre formele indicate anterior (depunere la 

Registratură, e-mail, fax, poștă); 

(9) Funcționarul desemnat de la Registratura Consiliului Județean Arad care recepționează solicitarea de 

informații îi atribuie un număr de înregistrare și transmite solicitarea Secretarului General al Județului care 

o repartizează Direcției Comunicare, Strategii și Administrație Publică;  

(10) Funcționarul desemnat din cadrul Direcției Comunicare, Strategii și Administrație Publică - 

Compartimentul Informare, Relații Publice și Strategii o înregistrează în Registrul Unic de Înregistrare al 

Legii nr. 544/2001, aflat în gestiunea Compartimentului Informare, Relații Publice și Strategii (Formular F-

PS-15-02) și comunică petentului numărul de înregistrare a cererii, de regulă prin același canal prin care a 

fost recepționată solicitarea, dacă petentul nu solicită în mod expres un alt mod de comunicare; 

(11) Persoana responsabilă cu furnizarea informațiilor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 din cadrul 

Compartimentului Informare, Relații Publice și Strategii analizează cererea și verifică dacă informațiile 

solicitate se încadrează sau nu în categoria informațiilor de interes public; 

(12) În cazul în care cererea solicitantului nu privește informații publice, funcționarul public abilitat 

redactează un refuz de comunicare a informației solicitate cu motivarea refuzului, în termen de 5 zile de la 

data primirii, pe care îl transmite spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Arad; 
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(13) În cazul în care informația solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, răspunsul se transmite 

solicitantului în termenul prevăzut de lege; 

(14) În cazul în care informația solicitată este dintre cele care se comunică la cerere, persoana responsabilă 

cu furnizarea informațiilor solicitate în baza Legii nr. 544/2001 transmite cererea spre soluționare în baza 

unei adrese unității ierarhice din cadrul Consiliului Județean Arad care gestionează informația solicitată în 

cerere, în vederea obținerii unui punct de vedere specializat, aceasta/acesta fiind obligat/ă să furnizeze 

informațiile solicitate, sub semnătura persoanei care a furnizat informația și cu aprobarea de către superiorii 

ierarhici, cu respectarea termenelor legale; 

(15) În cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de 

Consiliul Județean Arad, se pune în vedere solicitantului să achite costul copiilor respective; 

(16) Răspunsul la solicitarea de informații de interes public se elaborează și se semnează de către funcționarul 

desemnat din cadrul Direcției Comunicare, Strategii și Administrație Publică - Compartimentul Informare, 

Relații Publice și Strategii, în baza adresei semnate de către persoana care a furnizat informația specializată, 

se aprobă de șeful ierarhic superior și de Președintele Consiliului Județean Arad, se transmite/expediază și se 

arhivează împreună cu cererea de informații de interes public; 

(17) Împotriva răspunsului comunicat sau împotriva refuzului comunicării, solicitantul se poate adresa cu o 

reclamație administrativă Președintelui Consiliului Județean Arad, respectiv instanței de contencios 

administrativ competente. 

 

6. Responsabilități 

6.1. Consiliul Județean Arad: 

-stabilește prin hotărâre categoriile de documente produse și/sau gestionate de Consiliul Județean, care 

constituie informații de interes public, precum și informațiile care sunt furnizate din oficiu sau care sunt 

furnizate la cerere. 

 

6.2.Președintele Consiliului Județean Arad 

-aprobă răspunsurile la solicitările de informații de interes public formulate.  

 

6.3. Secretarul General al Județului 

-repartizează solicitările de informații de interes public formulate în baza Legii nr. 544/2001 Direcției 

Comunicare, Strategii și Administrație Publică. 

6.4. Directorul Direcției Comunicare, Strategii și Administrație Publică 

- repartizează solicitările de informații de interes public formulate în baza Legii nr. 544/2001 

Compartimentului Informare, Relații Publice și Strategii; 
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- semnează răspunsurile la solicitările de informații de interes public formulate. 

 

6.5.Personal din cadrul Compartimentului Informare, Relații Publice și Strategii: 

- asigură disponibilitatea în mediul online a informațiilor cu caracter public difuzate din oficiu; 

- asigură actualizarea periodică a informațiilor cu caracter public difuzate din oficiu pe pagina web a 

instituției; 

- furnizează pe loc informațiile de interes public solicitate verbal, în măsura în care acestea sunt disponibile; 

- recepționează solicitările de informații de interes public (Formularul F-PS-15-01) de la Registratura 

Consiliului Județean Arad, le înregistrează în Registrul Unic de Înregistrare al Legii nr. 544/2001 și comunică 

petenților numărul de înregistrare a solicitării de informații de interes public atribuit; 

- analizează solicitările de informații de interes public repartizate și verifică dacă informațiile solicitate se 

încadrează sau nu în categoria informațiilor de interes public; 

- redactează refuz de comunicare a informațiilor solicitate cu motivarea acestuia, în termen de 5 zile de la 

data primirii, pentru solicitările care nu se referă la informații de interes public; 

- transmite solicitările de informații de interes public care necesită răspuns către compartimentele de resort 

care gestionează informația; 

- elaborează răspunsul la solicitările de informații de interes public și comunică petenților răspunsurile sau 

negațiile la solicitările de informații de interes public; 

- arhivează răspunsurile la solicitările de informații de interes public împreună cu cererea de informații de 

interes public. 

 

6.6.Unități ierarhice/compartimente de resort care gestionează informații de interes public: 

- primesc solicitările de informații de interes public care necesită răspuns, de la persoana responsabilă cu 

furnizarea informațiilor de interes public; 

- furnizează Compartimentului Informare, Relații Publice și Strategii informațiile de interes public solicitate, 

sub semnătura persoanei care a furnizat informația și cu aprobarea de către superiorii ierarhici, cu respectarea 

termenelor legale; 

- comunică Compartimentului Informare, Relații Publice și Strategii costul copiilor necesare pentru 

furnizarea răspunsului, dacă este cazul; 
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7.Formular evidență modificări 

Nr. 

Crt. 
Ediție Data ediției Revizie Data reviziei 

 
Nr. pagină 

modificată 
Descriere modificare 

Semnătură 

conducător 

compartiment 

1 2 3 4 5  6 7 8 
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8.Formular analiză procedură 

 

Nr. 

crt. 
Compartiment 

Nume și prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor de 

drept 

sau delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătură Data Observații Semnătură Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

 

9. Formular distribuire (difuzare) procedură 
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Nr. 

crt. 
Compartiment Nume şi prenume 

Data 

primirii 
Semnătură 

Data retragerii 

procedurii înlocuite 
Semnătură 

Data intrării 

în vigoare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        
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             10. Anexe  
10.1. Diagrama de proces  
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10.2. Formulare 
 

F-PS-15.01 

Model – Formular-tip cerere de informații de interes public 

 

Denumirea autorității sau instituției publice: Consiliul Județean Arad 

Sediul/Adresa: România, Județul Arad, Municipiul Arad, Strada Corneliu Coposu, Nr. 22. 

Data ............................................................................................. ................... 

 

Stimate Domnule /Stimată Doamnă ................................................................., 

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele 

documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate): 

 ...................................................................................... ...................................................................... 

 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:  

Pe e-mail, la adresa ..........................................................................  

Pe e-mail in format editabil: .......................la adresa.......................  

Pe format de hartie, la adresa ..........................................................  

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită 

copii în format scris). 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 

 

................................................. 

                                                                  Semnătură petentului (opțional) 

 

Numele şi prenumele petentului..................................................... 

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail .................. 

Profesia (opţional)........................................................................... 

Telefon (opțional) .......................................................................... 
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F-PS-15.02 

 

 

Model – Registru pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind accesul la 

informațiile de interes public și pentru gestionarea procesului de acces la informațiile de interes 

public 

 

 

Nr. și 

data 

cererii 

Modalitatea 

de primire a 

cererii 

Numele și 

prenumele 

solicitantului 

Persoana 

fizică / 

Persoană 

juridic 

Informațiile 

solicitate 

Domeniul 

de interes 

Natura 

răspunsului 

Modul de 

comunicare 

Termen 

(zile) 

Nr. și data 

răspunsului 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
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Titlul proiectului: Integritate prin Transparență - ANTICOR Arad 
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