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Către:    Primăria Orașului Podu Iloaiei 
Nr. ieșire CIVICA 16/24.10.2016 
Nr. ieșire EII  CF0102/24.10.2016 

 

În atenţia Primarului orașului Podu Iloaiei Constantin Gabi Istrate 
În atenţia Viceprimarului orașului Podu Iloaiei Costel Tcaciuc 
În atenţia Secretarului orașului Podu Iloaiei Rocsana Popa 
În atenția Compartimentului pentru Comunicare și Relații cu Publicul  
 
Ref: Pagina de internet a instituției și obligația de publicare din oficiu a unor informații 
 
 

Stimate Domnule Primar, 
 
 
Subscrisele,  

 Asociația pentru Dezvoltare, Transparență și Participare Publică “CIVICA”, înregistrată în Registrul 
Unic al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 139/A/05.12.2014, cu sediul în Str. Anton Crihan nr. 8, bl 
D16 , Iași, email: contact@asociatiacivica.ro, telefon: 0742.564.637, având cod de identificare 
fiscală 33912038, reprezentată legal de Alexandrina Dinga, în calitate de Preşedinte, 

 Asociația Evoluție în Instituție, înregistrată în Registrul Unic al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 
93/21.07.2016, cu sediul în strada Madrid, nr. 6, parter, București, sector 1, cod poștal 011785, 
email: office@eii.ong, telefon: 0731.344.344, având cod de identificare fiscală 36424570, 
reprezentată prin Cristian-Mihai Dide, în calitate de Președinte,  

 
În temeiul Legii nr. 52/2003 privind Transparența Decizională în Administrația Publică, al Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informații publice și Normelor metodologice aferente, al Legii nr. 215/2001 a 
Administrației Publice locale şi al normelor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, 
 
Prin prezenta formulăm următoarea  
 

CERERE 
 
Prin care vă solicităm  
 

Realizarea paginii de internet a instituției potrivit 
normelor în vigoare 

 
Pentru următoarele motive: 
 
 

mailto:contact@asociatiacivica.ro
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I. Legea nr. 52/2003 reglementează obligativitatea informării publicului cu privire la deciziile pe care 
le iau autoritățile publice. Legea nr. 544/2001 prevede modalitatea minimală în care se realizează 
această informare 
 

I.1. Informarea publicului contribuie la democrația participativă 
 
Legea nr. 544/2001 prevede, la art. 5, care sunt informațiile minimale pe care o instituție sau autoritate 
publică trebuie să le publice din oficiu. Acestea privesc modalitatea de funcționare a instituției și produsul 
activității acesteia. 
 
Principiile care guvernează transparența în administrație sunt prevăzute de art. 2 din legea nr. 52/2003 

Art. 2 Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele: 
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care 
urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra 
proiectelor de acte normative; 
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul 
de elaborare a proiectelor de acte normative; 
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli: 
1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt 
publice, în condiţiile legii; 
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii. 

 
Prin urmare, rațiunea pentru care este necesară publicarea din oficiu a unor informații rezidă tocmai în 
necesitatea publicului de a avea acces la proiectele de decizii și deciziile finale ale autorităților, pentru a 
contribui la îmbunătățirea lor, respectiv la implementarea corespunzătoare. 
 

I.2. Legea nr. 544/2001 obligă la publicarea informațiilor atât la sediul instituției, cât și pe pagina 
de internet a acesteia 

 
Art. 5 alin. (4) prevede obligația cumulativă a informațiilor la sediu și pe pagina de internet, și nu alternativă 

Art. 5 (4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin: 
a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al 
României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de 
Internet proprie; 
b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spatii special destinate acestui scop. 

 
Prin urmare, rezultă implicit obligativitatea construirii unei pagini de internet a instituției. 
 
II. Normele metodologice la Legea nr. 544/2001 prevede ca pagina de internet a instituțiilor să fie 
intuitivă oricărui utilizator. Acestea detaliază modalitatea de aranjare a informațiilor pe portal 
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Art. 10 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 prevede 
Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, vor fi prezentate într-o 
formă accesibilă şi concisă care să faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea sau 
instituţia publică. 

 
Prin urmare, informațiile trebuie aranjate de o manieră logică, grupată în funcție tipul informației și 
cronologia elaborării actului - suport, astfel încât persoana să poată naviga cu ușurință.  
 
Ministerul pentru Dialog civic a modificat Normele metodologice, oferind prin Anexa 1 modelul de 
organizare a informațiilor pe paginile de internet ale instituțiilor publice. Această modificare își propune 
standardizarea portalurilor, pentru a nu exista diferențe între conținuturile pe care le prezintă diversele 
instituții și a produce confuzie utilizatorilor. 
 

Având în vedere motivele de mai sus, vă rugăm să procedați la realizarea unei pagini de internet 
conforme normelor în vigoare. În acest sens, vă rugăm să ne comunicați un termen până la care veți 
realiza portalul instituției, potrivit normelor în vigoare. 
 

Vă rugăm să ne transmiteți telefonic sau prin e-mail numărul de înregistrare al prezentei adrese. 
Pentru neclarităţi sau observaţii cu privire la solicitările transmise, vă rugăm să ne contactaţi prin email la 
adresa contact@asociatiacivica.ro sau prin telefon 0758.873.613, consilier juridic Simona Calapodescu. 
 
Vă rugăm să ne transmiteți răspunsul la prezenta solicitare prin e-mail, la contact@asociatiacivica.ro şi 
office@eii.ong sau prin poștă, la adresa strada Madrid, nr. 6, parter, București, sector 1, cod poștal 011785 
sau prin fax, la numărul +40 371.600.303. 
 

Cu considerație, 
 
Asociaţia pentru Dezvoltare, Transparenţă şi Participare Publică „CIVICA” 
prin Alexandrina Dinga, președinte. 
 

 

 

 

Asociația „Evoluție în Instituție” 
prin Cristian-Mihai Dide, președinte. 
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