
 

                                           BULETIN INFORMATIV    

 

     Conform Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, cu 

completarile si modificarile ulterioare, lista informatiilor publice din oficiu la 

nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi sunt urmatoarele: 

     a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea spitalului; 

      Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

       Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Clinic de Recuperare 

Iasi; 

       Regulamentul Intern: 

 

       b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de 

funcționare, programul de audiențe al spitalului; 

         Structura organizatorica - postata pe pagina de internet a spitalului; 

         Atributiile departamentelor din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi 

sunt cuprinse in  Regulamentul de Organizare si Functionare- postat pe pagina de 

internet a spitalului. 

         Programul de audiente al managerului unitatii: vineri: 12.00-13.00. 

 

        c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției 

publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; 

          Ec. Carmen Marinela Cumpat-manager 

          Ec. Daniela Hutu-Director Financiar Contabil 

          Dr. Doru Baltag-Director Medical 

         Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Jr. 

Gabriela Nica. 

 

         d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de 

Internet; 



 

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iasi, 700661, 

Romania 

E-mail: manager@scr.ro 
http://www.scr.ro   

 

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil- postat pe pagina de internet a 

spitalului. 

 

f) programele și strategiile proprii - postate pe pagina de internet a spitalului;; 

 

g) lista cuprinzând documentele de interes public (anexa 1); 

 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit 

legii (anexa 2); 

 

i) modalitățile de contestare a deciziei spitalului în situația în care persoana se 

consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public 

solicitate. 

       Conform art. 21  din Legea nr. 544/2001: 

Art. 21. - 

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții 

publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage 

răspunderea disciplinară a celui vinovat. 

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la 

conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile 

de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. 

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, 

răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea 

reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și 

menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

       Conform art. 22  din Legea nr. 544/2001: 

Art. 22. - 

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute 

în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a 

tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se 

află sediul autorității ori al instituției publice. Plîngerea se face în termen de 30 de 

zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. 

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile 

de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale. 

mailto:manager@scr.ro
http://www.scr.ro/
https://lege5.ro/App/Document/gmztcnrq/legea-nr-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-public?pid=12797679&d=2018-06-05#p-12797679


(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. 

(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și 

sunt scutite de taxă de timbru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Manager,                                                           Consilier Juridic, 

Ec. Carmen Marinela Cumpat                                           Gabriela Nica 


