
 

ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA CLUJ-NAPOCA 

Str. Republicii nr. 9, 400015, Cluj-Napoca, România 

Telefon/Fax: 0264-592363 
 

Nr. înregistrare: 640/18.02.2021 

 

REGULAMENTUL 

privind liberul acces la informațiile de interes public  

 

Accesul liber și neîngrădit al persoanelor la orice informații de interes public, este reglementat prin 

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

ulterioare, și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 123/2002. 

(1). Accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin: 

 Afișare pe pagina de internet a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca 

 Consultare la sediul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca 

 Mijloacele de informare în masă 

 Publicare in Monitorul Oficial al României 

(2). Cererile scrise privind liberul acces la informații de interes public vor fi înaintate către Academia 

Română Filiala Cluj-Napoca prin: 

 Servicii de poștă/curierat: str. Republicii nr. 9, cod poștal: RO-400015, Cluj-Napoca 

 E-mail: registratură@academia-cj.ro 

 Depunere direct la Registratura Academiei Române situată la adresa de mai sus. 

(3). Anterior formulării unei solicitări către Academia Română Filiala Cluj-Napoca privind liberul acces la 

informațiile de interes public este recomandabilă consultarea documentelor publicate pe pagina de internet 

a instituției: http://acad-cluj.ro 

(4). Categoriile de informații comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 Actele  normative care reglementează organizarea și funcționarea Academiei Române 

 Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare 

 Numele și prenumele peroanelor din conducerea Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, precum 

și ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice 

 Coordonatele de contact ale Academiei Române, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet 

 Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil 

 Programele și strategiile proprii din domeniul activității 

 Lista cuprinzând documentele de interes public 

 Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate și/sau gestionate, potrivit legii 

 Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice, în situația în care persoana se consideră 

vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate. 

(5). Categoriile de informații comunicate la cerere, potrivit art. 6 din legea nr. 544/2001, cu modificările 

și completările ulterioare: 

 Lista membrilor titulari ai Academiei Române 

 Lista membrilor corespondenți ai Academiei Române 
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 Lista membrilor de onoare ai Academiei Române din țară 

 Lista membrilor de onoare ai Academiei Române din străinătate 

 Lista membrilor post-mortem ai Academiei Române 

 Regulamente și coduri interne: 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române 

 Regulamentul intern al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca 

 Regulamentul pentru ocuparea funcțiilor de conducere în unitățile de cercetare ale 

Academiei Române 

 Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților din cadrul 

Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române și ale unităților subordonate 

 Regulamentul privind menținerea, la cerere, în funcțiile de cercetare-dezvoltare a 

cercetătorilor științifici gradul I în cadrul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, după 

îndeplinirea cumulativă a vârstei și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare  

 Regulament al programului de voluntariat ”Voluntar la Academia Română Filiala Cluj-

Napoca” 

 Codul de etică în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare din cadrul Filialei 

Cluj-Napoca a Academiei Române 

 Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale persoanelor cu funcții de conducere și/sau 

implicate în proiecte cu finanțare din fonduri extrabugetare 

 Acte cu caracter juridic/economic-financiar a căror publicitate nu contravine prevederilor legale 

privind confidențialitatea (ordine, instrucțiuni, dispoziții, decizii, regulamente, statute) 

 Comunicate de presă 

 Materiale informative editate de Academia Română Filiala Cluj-Napoca 

 Anunțurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

 Proiectele de acte normative       

(6). Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin votul Adunării membrilor Filialei 

Cluj-Napoca a Academiei Române. 

 
(7). În scopul arătat la precedentul articol, Regulamentul va fi afișat, de îndată ce a fost aprobat, pe site-
ul instituției; de asemenea va fi transmis electronic, spre știință, tuturor institutelor, centrelor și 
colectivelor care fac parte din structura organizatorică și funcțională a Filialei din Cluj-Napoca a 
Academiei Române. 
 
 

Cluj-Napoca, 18 februarie 2021 
APROBAT în data de 18 februarie 2021, în 
Adunarea membrilor Filialei din Cluj-Napoca a 
Academiei Române, astfel:  
20 de voturi pentru,  
0 voturi împotrivă, 
0 abțineri. 

 
Membri prezenți: 20 din totalul de 29 


