
ANEXA 1 
    ──────── 
la normele metodologice 
──────────────────────── 
 
                              CERERE - TIP 
                               - model - 
 
    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice 
.......................... 
    Sediul/Adresa 
.......................................................... 
    Data  
.................................................................. 
 
    Stimate domnule/Stimata doamna 
........................................, 
 
    Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc sa primesc o 
copie de pe următoarele documente (petentul este rugat sa enumere cat 
mai concret documentele sau informaţiile solicitate): 
.................................................. 
 
    Doresc ca informaţiile solicitate sa imi fie furnizate, în format 
electronic, la următoarea adresa de e-mail (optional): 
..................................... 
    Sunt dispus sa plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a 
documentelor solicitate (dacă se solicita copii în format scris). 
 
         Va multumesc pentru solicitudine, 
 
                                               ....................... 
                                                (semnatura petentului) 
 
    Numele şi prenumele petentului ................................. 
    Adresa ......................................................... 
    Profesia (optional) ............................................ 
    Telefon (optional) ............................................. 
    Fax (optional) ................................................. 
 
ART. 13 
    Solicitarea informaţiilor de interes public, altele decât cele 
prevăzute sa fie comunicate din oficiu, va fi adresată instituţiei sau 
autorităţii publice, în condiţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001. 
    ART. 14 
    (1) Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei 
administrative autorităţile şi instituţiile publice vor pune gratuit la 
dispoziţie persoanei interesate formulare-tip. 
    (2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informaţii de interes 
public şi ale reclamaţiei administrative sunt prezentate în anexele nr. 
1, 2a) şi 2b). 



    (3) Modelul scrisorii de răspuns la cerere şi cel al scrisorii de 
răspuns la reclamaţia administrativă, împreună cu modelul registrului 
pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (2), sunt 
prezentate în anexele nr. 3, 4 şi 5. 
    ART. 15 
    (1) Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate 
şi în format electronic. 
    (2) Solicitarea de informaţii de interes public sau reclamaţia 
administrativă se poate transmite prin e-mail, conform modelelor 
formularelor-tip prezentate în anexele nr. 1, 2a) şi 2b). 
    (3) Informaţiile de interes public solicitate în scris, în format 
electronic, pot fi comunicate prin e-mail sau înregistrate pe discheta. 
 
ART. 20 
    (1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publica 
directa primesc solicitarile privind informaţiile de interes public. 
    (2) Solicitarea de informaţii de interes public este acţiunea 
verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o 
persoana (fizica sau juridică, romana ori străină) poate cere 
informaţii considerate ca fiind de interes public. 
    (3) În cazul formularii verbale a solicitării informaţia este 
furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului 
sa adreseze o cerere în scris. 
    (4) Cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport 
electronic (e-mail), inclusiv cele prevăzute la alin. (3), se 
înregistrează la structurile sau la persoanele responsabile de 
informarea publica directa, care eliberează solicitantului o confirmare 
scrisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii. 
    ART. 21 
    (1) După primirea şi înregistrarea cererii structurile sau 
persoanele responsabile de informarea publica directa realizează o 
evaluare primara a solicitării, în urma căreia se stabileşte dacă 
informaţia solicitată este o informaţie comunicată din oficiu, 
furnizabila la cerere sau exceptată de la liberul acces. 
    (2) În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din 
oficiu în una dintre formele precizate la art. 5 din Legea nr. 
544/2001, se asigura de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea 
solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia 
solicitată poate fi gasita. 
 
 



ANEXA 3 
    ──────── 
la normele metodologice 
──────────────────────── 
 
                                  RĂSPUNS LA CERERE 
                                      - model - 
 
    De la: 
    ────── 
    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice 
........................... 
    Sediul/Adresa 
........................................................... 
    Persoana de contact 
..................................................... 
    Data ..................... 
 
    Către: 
    ─────── 
 
    Numele şi prenumele petentului 
.......................................... 
    Adresa 
.................................................................. 
 
    Stimate domnule/Stimata doamna 
........................................., 
 
    În urma cererii dumneavoastră nr. ....... din data de ........, 
prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, solicitati o copie de pe următoarele 
documente: ....................... 
    (1) va trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile 
solicitate; 
    (2) va informăm ca informaţiile solicitate nu au putut fi 
identificate şi expediate în termenul iniţial de 10 zile, urmând sa va 
parvina în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii 
dumneavoastră; 
    (3) va informăm ca pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie 
sa va adresati la 
.................................................................., 
    întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile solicitate; 
    (4) va informăm ca informaţiile solicitate nu se încadrează în 
categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la 
accesul liber al cetăţenilor; 
    (5) va informăm ca informaţiile solicitate nu exista în baza de 
date a instituţiei noastre. 
    Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, 
la următoarea adresa de e-mail (optional): 
...................................... 



    Taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate 
sunt următoarele (când este cazul): 
............................................... 
 
                Al dumneavoastră, 
                                           .......................... 
                                           (semnatura funcţionarului) 
 


