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BULETIN INFORMATIV PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 544/2001 

ANUL 2019 

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, 

definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre 

persoane şi autorităţile publice. 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. 

 

Legislație aplicabilă: 

-  Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

-  HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public 

- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.405/2017 privind lista documentelor de interes 
public care se comunică din oficiu 

 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- OMECTS nr. 5530/2011 privind Regulamentul-cadru de organizare și  funcționare a 

inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare; 

- Structura organizatorică: în secțiunea Organigramă ( pe site ) 

- Atribuțiile departamentelor: conform OMECTS nr. 5530/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Programul de funcționare: 

Luni-Joi: orele 8.00-16.30 

Vineri: 08.00-14.00 

Programul de audiențe:  conform programului afișat pe site la secțiunea Contact  

Numele și prenumele persoanei din conducere responsabilă cu difuzarea informațiilor 

publice: 

 prof. POP MARIA, inspector școlar general 

mailto:isjsalaj@isj.sj.edu.ro
http://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/Transparenta/2016/544/LEGE_544-2001_actualizata-aug2016.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
http://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/transparenta/Ordin%20documente%20de%20interes%20public.pdf
http://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2017/transparenta/Ordin%20documente%20de%20interes%20public.pdf
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Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice: 

IGNAT ANDREEA-ROXANA, consilier juridic 

Datele de contact ale instituției: 

Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Jud. Sălaj 

Tel: 0260/661391  

Fax: 0260/619190 

E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro, adresa internet: www.isjsalaj.ro 

Sursele financiare: bugetul de stat, venituri proprii 

Bugetul: conform informațiilor afișate la secțiunea Informații de interes public 

Bilantul contabil  ( pe anul 2018 ) 

Programe de strategii proprii: în secțiunea proiecte, programe (pe site) 

 

Lista documentelor de interes public: 

Hotărîri ale Consiliului de Administrație 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției 

Structura organizatorică 

Atribuțiile departamentelor 

Programul de funcționare 

Programul de audiențe 

Sursele financiare 

Bugetul 

Bilanțul contabil  

Programe și strategii proprii 

 

 

mailto:isjsalaj@isj.sj.edu.ro
mailto:isjsalaj@isj.sj.edu.ro
http://www.isjsalaj.ro/
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Categorii de documente/produse gestionate potrivit legii: 

Hotărîri ale Consiliului de Administrație 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției 

Structura organizatorică 

Atribuțiile departamentelor 

Programul de funcționare 

Programul de audiențe 

Numele și prenumele persoanei din conducere responsabilă cu difuzarea informațiilor publice 

Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice 

Datele de contact ale instituției 

Sursele financiare 

Bugetul 

Bilanțul contabil ( pe anul 2018 ) 

Programe și strategii proprii 

 

Lista documetelor de interes public 

Modalități de contestare a deciziei instituției în cadrul accesului la informații de interes public, 

conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 

 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

         Prof. POP MARIA 

 

mailto:isjsalaj@isj.sj.edu.ro

