Baia Mare, 430311 str.Gh.Sincai 21, Maramures
Reg.com. J 24/542/97; Cod fiscal RO 9710087
Tel: 0262-211824, 0262-215150*1*2 ; Fax: 0262-215153; office@vitalmm.ro; www.vitalmm.ro

BULETIN INFORMATIV
Informații de interes public comunicate din oficiu de S.C. VITAL S.A. conform Legii nr.544/2001
privind liberal acces la informațiile de interes public

1. Lista cuprinzând documentele de interes public
 Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea societății;
 Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul
de audiențe al autorității sau instituției publice;
 Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale
funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 Coordonatele de contact ale autorității sau a instituției publice, 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;
 Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/ sau gestionate, portivit legii;
 Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care
persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public
solicitate.
2. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea societății:














Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale;
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public;
OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
HG 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv - cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
Ordinul ANRSC nr.590/14.12.2015 - S.C. VITAL S.A. operator regional licențiat cu Licență
Clasa 2;
Ordinul ANRSC nr.90/2007 pentru aprobarea contractului - cadru de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apă și canalizare;
Hotărârea AGA nr. 15/ 2008 privnd aprobarea contractului de delegare de gestiune a serviciului
de apă și de canalizare în numele și pe seama autorităților locale delegatare ale acestora de către
președintele Asociației ADIL Maramureș, privind desemnarea ca Operator Regional a serviciului
de apă și canalizare a S.C. VITAL S.A.
Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și
de canalizare pentru județul Maramureș – Aprobat prin Hotărârea Adunării generale a ADIMaramureș nr.1/2013;
Actul constitutiv al societății.

3. Structura organizatorică, atribuțiile serviciului, programul de funcționare, programul de
audiențe al autorității sau instituției publice:
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Structura organizatorică a Operatorului Regional este alcătuită din entități organizatorice
operaționale și funcționale cu maxim cinci nivele ierarhice și are la bază respectarea principiului
unității de decizie și acțiune.
Organigrama societății, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare se află postate pe siteul societății www.vitalmm.ro la secțiunea Despre noi- Prezentare generală, subsecțiunea Structură
Organizatorică, Legislație.
Programul de funcționare:
- Activități operative (captare – tratare apă, distribuție apă potabilă, colectare – epurare apă
uzată, reparații accidentale) și dispecerat permanent.
-

Activități funcționale : Luni – Vineri : 7.30 – 16.00

Programul general de lucru al societății :
Luni -Joi între orele: 07.30 -16.00
Vineri între orele: 07.30 -13.30.
Dispecerat şi echipe de intervenţie: 24/7 (non stop)
Casierii
1. Str. Gheorghe Șincai nr.21
Orar: Luni - Vineri: 07.00 - 19.00
2. B-dul Republicii nr.20
Orar: Luni - Vineri: 07.00 - 19.00
3. B-dul Republicii nr.62
Orar: Luni - Vineri: 07.00 - 19.00

Baia Sprie
Adresa: str. Gutinului nr. 4
Orar: Luni – Vineri: 08.00 – 15.00

Cavnic
Adresa: Str. 22 Decembrie Bl.19/2
Orar: Luni –Vineri 07.00–15.00

Seini
Adresa: str. Piața Unirii nr. 36
Orar: Luni – Vineri: 07.00 – 15.30

Târgu Lăpuș
1. Str. Anton Pann nr. 2
Orar: Luni – Joi: 07.30 - 15.30; Vineri: 07.30 - 13.30
2. Str. Țibleșului nr. 2, în incinta Primăriei
Orar: Luni – Joi: 07.30-15.00; Vineri: 07.30 – 13.00

Tăuții Măgherăuș
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Adresa: str. Numărul 1 nr. 94/A
Orar: Luni, Marți, Joi, Vineri: 07.00 – 15.00
Miercuri: 07.00 – 16.30

Ulmeni
Adresa: Str. dr.Florean C.Ulmeanu nr.4/1
Orar: Luni – Joi: 08.00–15.00
Vineri: 08.00 – 13.00

Vișeu de Sus
Adresa: str. Republicii nr. 5
Orar: Luni – Joi: 07.00 – 15.30
Vineri: 07.00 – 13.00

Sighetu Marmației
Adresa: str. Ioan Mihalyi de Apșa nr. 2
Orar: Luni – Vineri: 08.00-17.00

Șomcuta Mare
Adresa: Târgului nr. 2
Orar: Luni – Joi: 07.00-15.00
Vineri: 07.00 - 12.30
Audienţe:

Director General: Miercuri:
12.00 – 14.00
Director General Adjunct: Miercuri: 12.00 – 14.00
Director Producție: Luni:
08.00 – 10.00

Cererea de înscriere în audiență se poate face în scris, prin prezentarea la Biroul Relații cu Publicul –
Registratura S.C. VITAL S.A. sau la sediul Agențiilor, prin telefon, prin poștă, sau prin email, în fiecare
zi lucrătoare a săptămânii, în cadrul programului de lucru al societății, iar în zilele de audiență până cu
o oră înainte de începerea audiențelor. Șefii de agenții vor trimite Cererile de primire în audiență, prin
fax, sau email (scanate) la biroul Relații cu Publicul – Registratură, în ziua depunerii acestora de către
cetățeni.
Audiențele se țin la sediul central al societății, din Baia Mare, strada Gheorghe Șincai nr.21.
4. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale
funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
Consiliul de administrație:






Vasile Barbul
Alexandrina Bancoș
Mircea Ioan Mecea
Tudor Rusu
Cornel Spătar

Președinte CA
Membru CA
Membru CA
Membru CA
Membru CA

Conducerea S.C. VITAL S.A.:
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Director General
Director General Adjunct
Director Economic
Director Producție

ec. Alexandrina Bancoș
dr.ing. Mircea Ioan Mecea
ec. Loredana Ștef
ing. Adrian Biru

Persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public:
 Radu Micle - consilier
 Cornelia Iepan - specialist Relații Publice
5.Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respective: denumire ,sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, și adresa paginii de internet:

Agenția Baia Mare
Adresa: Strada Gheorghe Șincai nr. 21
Secretariat: 0262-211824
Fax: 0262-215153
Mail: office@vitalmm.ro
Web: www.vitalmm.ro

Agenția Baia Sprie
Adresa: Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 4
Telefon: 0262-215150, interior 310
Mail: baiasprie@vitalmm.ro

Agenția Seini
Adresa: Seini, str. Piața Unirii nr. 36
Telefon: 0262-215150, interior 320
Mail: seini@vitalmm.ro

Agenția Vișeu de Sus
Adresa: Vișeu de Sus, str. Republicii nr. 5
Telefon: 0262-355387
Fax: 0260-352664
Mail: viseu@vitalmm.ro

Agenția Târgu Lăpuș
Adresa: Târgu Lăpuș, str. Anton Pann nr.2
Telefon: 0262-215150, interior 330/331
Mail: targulapus@vitalmm.ro

Agenția Tăuții Măgherăuș
Adresa: Tăuții Măgherăuș, str. Numărul 1 nr. 94/A
Telefon: 0262-215150, interior 209
Mail: tautimagheraus@vitalmm.ro
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Agenția Sighetu Marmației
Adresa: Sighetu Marmației, str.Ioan Mihalyi de Apșa nr. 2
Telefon: 0262-312395
Mail: sighet@vitalmm.ro

Agenția Ulmeni
Adresa: Ulmeni, str. dr. Florean C. Ulmeanu nr. 4/1
Telefon: 0262-215150, interior 390/391
Mail: ulmeni@vitalmm.ro

Agenția Cavnic
Adresa: Cavnic, str. 22 Decembrie, bl.19/2
Telefon: 0262-215150, interior 380
Mail: cavnic@vitalmm.ro

Agenția Șomcuta Mare
Adresa: Șomcuta Mare, str. Târgului, nr.2
Telefon: 0262-215150, interior 351
Mail: somcuta@vitalmm.ro
6.Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
Sursele financiare pe baza cărora se întocmesc bugetele de venituri și cheltuieli anuale sunt constituite
din:
- Surse proprii provenite din facturarea serviciilor prestate;
- Surse atrase pentru finanțarea lucrărilor de investiții și dezvoltare provenite fie de la unitățile
administrativ – teritoriale în care societatea prestează serviciile publice de alimentare cu apă
și de canalizare, fie de la Uniunea europeană prin proiecte în domeniul infrastructurii de apă
și canalizare.
- Credite contractate
Informațiile de Natură financiară (bilanț, balanță) sunt publicate pe site-ul societății, la secțiunea “Despre
noi – Financiar”.
7.Programe și strategii proprii
STRATEGIA S.C. VITAL S.A.
-

-

-

Asigurarea unor nivele ale serviciilor în concordanță cu exigențele legale
Gestionarea rațională și utilizarea durabilă a resurselor naturale
Întreținerea continua și supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă, a
sistemului de colectare a apelor reziduale și a sistemului de epurare, având permanent
pregătite echipe de intervenție rapidă
Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare și
colectarea tuturor apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea
nămolurilor, cu respectarea standardelor legale
Monitorizarea permanentă a costurilor de operare în vederea creșterii capacității financiare a
societății
Extinderea ariei de operare a serviciilor furnizate de societate
Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților
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-

Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea
riscurilor de mediu

Principalele programe aflate în derulare
Stadiul derulării proiectului POS Mediu
În data de 07 februarie 2012 a fost semnat Contractul de Finanțare Nr. 121836 în valoare de
521.641.697 lei fără TVA , pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată
în județul Maramureș”, Măsura 2009/161/PR/047, având termen de implementare 31.12.2015. Sursele
de finantare stabilite prin acest contract sunt după cum urmează:
 90,95% cheltuieli eligibile conform POS Mediu, din care 85% fonduri de coeziune, 13% buget
de stat, 2% buget local și TVA-ul aferent tot din bugetul de stat
 9,05% cheltuieli altele decât cele eligibile conform POS Mediu .
Asigurarea cofinanțării Proiectului s-a realizat prin contractarea unui credit BERD. În acest sens
s-au încheiat următoarele acorduri și/sau contracte:
 în 15 iulie 2012 Acordul de Prefinanțare încheiat între VITAL S.A. și BERD;
 în 1 iulie 2013 Contractul de Credit încheiat între VITAL S.A. și BERD;
 în 1 iulie 2013 Contractul de asistență pentru Proiect încheiat între Municipiul Baia Mare, VITAL
SA și BERD;
 în 1 iulie 2013 Contractul de asistentă pentru Proiect încheiat între Județul Maramureș, VITAL
S.A. și BERD;
 în 13 decembrie 2013 Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei încheiat între
VITAL S.A., BERD și BRD.
În decursul anului 2015 au fost semnate acte adiționale la Contractul de Finanțare Nr. 121836
pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”,
Măsura 2009/161/PR/047:
AA 1 - Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:12070/11.08.2015 și S.C. VITAL S.A.
Nr:189/05.08.2015 - Modifică valoarea proiectului de la 521.641.697 lei fără TVA la
459.102.438 lei fără TVA reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului.
AA 2 - Semnat de Ministerul Fondurilor Europene Nr:18205/26.11.2015 și S.C. VITAL S.A.
Nr: 279/26.11.2015 - Modifica durata contractului de la 31.12.2015 la 30.06.2016
Contracte finalizate până la sfârșitul anului 2015 :
MM-CL-01 - Construcția și reabilitarea surselor de apă brută și a stațiilor de tratare apă potabilă în
aglomerările Baia Mare și Cavnic:
16.12.2015 - Obiect 1 - Construcţie sursă de apă şi staţie de tratare (ST) în Firiza - zona
MHC Blidari - Recepție la terminarea lucrărilor. Se află în perioada de
notificare a defectelor.
16.12.2015 - Obiect 2 - Construcţie sursă de apă şi staţie de tratare (ST) în Baia Sprie.
Recepție la terminarea lucrărilor. Se află în perioada de notificare a
defectelor.
17.12.2015 - Obiect 3a - Construcţie sursă de apă şi staţie de tratare (ST) Valea Albă în
Cavnic - Recepție la terminarea lucrărilor. Se află în perioada de notificare
a defectelor.
17.12.2015 - Obiect 3b - Reabilitarea ST a apei potabile Berbincioara în Cavnic.
Recepție la terminarea lucrărilor. Se află în perioada de notificare a
defectelor.
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MM-CL-02 - Reabilitarea staţiilor de tratare apă potabilă, a conductelor de aducţiune, rezervoare noi de
apă şi noi staţii de pompare în Borşa, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Sighetu Marmaţiei.
28.04.2015 - Obiectul 2.1b – reabilitarea stației de tratare a apei Tg.Lăpuș-sursa
Obreja. Recepție la terminarea lucrărilor. Se află în perioada de notificare
a defectelor.
28.04.2015 - Obiectul 2.1a – stație nouă de clorinare Suciu - Tg. Lăpuș. Recepție la
terminarea lucrărilor.Se află în perioada de notificare a defectelor.
28.04.2015 - Obiectul 3 – reabiltare conductă de aducțiune Tg. Lăpuș. Recepție la
terminarea lucrărilor. Se află în perioada de notificare a defectelor.
28.04.2015 - Obiectul 4 – reabilitare sursă de apă, aducțiune apă brută și stație de
clorinare Vișeu de Sus. Recepție la terminarea lucrărilor. Se află în
perioada de notificare a defectelor.
28.04.2015 - Obiectul 5 - împrejmuire sursă apa Sighetu Marmației. Recepție la
terminarea lucrărilor.Se află în perioada de notificare a defectelor.
MM-CL-04 - Reabilitarea stației de epurare în municipiul Sighetu Marmației
18.12.2014 - Recepție la terminarea lucrărilor. Se află în perioada de notificare a
defectelor.
MM-CL-05 - Stații noi de epurare în Seini și Cavnic și reabilitarea colectorului de evacuare a stației de
epurare Tg. Lăpuș.
23.07.2015 - Obiectul 1 - Stație nouă de epurare în Seini - Recepție la terminarea
lucrărilor conform Subclauzei 10.3 (fără teste).Se află în conservare.
23.07.2015 - Obiectul 2 - Reabilitare colector principal Tg. Lăpuș - Recepție la
terminarea lucrărilor conform Subclauzei 10.3 (fără teste).Se află în
conservare.
23.07.2015 - Obiectul 3 - Stație nouă de epurare în Cavnic - Receptie la terminarea
lucrărilor conform Subclauzei 10.3 (fără teste). Se află în conservare.
Situația contractelor de lucrări la sfârșitul anului 2015:
MM-CL-03 Reabilitarea stației de epurare din municipiul Baia Mare

- Progres fizic: 81,00%

MM-CL-06 Reabilitarea stației de epurare în Viseu de Sus

- Progres fizic: 82,00%

MM-CL-07 Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată a rezervoarelor de apă, a
stațiilor de pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare-Est
- Progres fizic: 97.11%
MM-CL-08 Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, a rețelei de
distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Mare – Vest
- Progres fizic: 94.07%
MM-CL-09 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, a rezervoarelor de apă, a stațiilor de
pompare, a rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Baia Sprie, Băița, Bozânta și
Cavnic
- Progres fizic: 28.78%
MM-CL-10 Reabilitarea și extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie şi a reţelei de
apă uzată în Sighetu Marmaţiei
- Progres fizic: 88.87%
MM-CL-11 Reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie şi a reţelei de apă uzată în Vișeu de Sus
- Progres fizic: 78.53%
MM-CL-12 Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție și a rețelei de apă uzată în Seini, Săbișa și
Târgu Lăpuș
- Progres fizic: 50.30%
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MM-CL-13 Reabilitarea stației de tratare Roata (Cavnic), a sursei de apă și a conductei de aducțiune
Mohos (Baia Sprie), a sursei de apă Râoaia (Târgu Lapuș), a stațiilor de hidrofor din Baia
Mare și stație nouă de epurare a apelor uzate în Săbișa (Seini) - Progres fizic: 66.85%
MM-CL-14 Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și a apelor uzate menajere
din Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Mare, Seini, Tăuții Măgherăuș, Baia Sprie,
Târgu Lăpuș
- Progres fizic: 38.27%
Stadiul aplicației POS MEDIU ECONOMII proiect “Extinderea și modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitățile Baia Mare,
Sighetu Marmației, Tăuții Măgherăuși, Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și
Seini din județul Maramureș” Măsura Nr. CCI 2007 RO 161 PO 004
Documentații elaborate:
 Studiu de Fezabilitate pe aglomerări
 Parametri de proiectare și Indicatorii de performanță
 Analiza Cost Beneficiu
 Analiza Institutională Analiza evaluării impactului asupra mediului
Avize obținute:
 Certificate de urbanism pentru toate aglomerările
 Avize AN APELE ROMANE pe toate aglomerările
 Avize Parcul Național M-ții Rodnei și M-ții Maramureșului
 Declarații Natura 2000
 Decizii de Încadrare pentru aglomerările: Baia Mare, Sighetu Marmației, Seini, Târgu
Lăpuș și Vișeu de Sus
În data de 10 decembrie 2015 a fost semnat Contractul de Finanțare Nr. 19254 în valoare de
55.402.007 lei fără TVA, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu
apă și canalizare menajeră în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții Măgherăuș, Târgu
Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș”, Măsura CCI 2007 RO 161 PO
004, având termen de implementare 30.06.2016. Sursele de finanțare stabilite prin acest contract sunt
după cum urmează:
 47.360.058 lei valoarea eligibilă conform POS Mediu, din care 46.886.457 lei fonduri de
coeziune și buget de stat, 473.601 lei buget local și TVA-ul aferent tot din bugetul de stat
 8.041.949 lei cheltuieli altele decât cele eligibile conform POS Mediu .
Contracte semnate în 2015:
18.03.2015- MM-CL-15 -Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
menajeră în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții Măgherăuși,
Târgu Lăpuș, Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini
21.10.2015- MM-CF-01 - CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere și modernizare sisteme de
alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitățile Baia Mare, Sighetu
Marmației, Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș,Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini
din județul Maramureș" - Lot 1 - Platforma SCADA pentru Dispeceratul
Central
20.10.2015- MM-CF-01 - CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere și modernizare sisteme de
alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitățile Baia Mare, Sighetu
Marmației, Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș,Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini
din județul Maramureș" - Lot 2 - Echipamente de măsurare și contorizare a
debitelor
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Contracte finalizate până la sfârșitul anului 2015:
02.12.2015-MM-CF-01 - CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere și modernizare sisteme de
alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitățile Baia Mare, Sighetu
Marmației, Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș,Vișeu de Sus, Baia Sprie și Seini
din județul Maramureș" - Lot 2 - Echipamente de măsurare și contorizare a
debitelor
Situația contractelor de lucrări la sfârșitul anului 2015:
MM-CL-15 - Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în
localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Vișeu de
Sus,Baia Sprie și Seini
- Progres Fizic: 8%
MM-CF-01 - CF Furnizare de bunuri pentru proiectul "Extindere și modernizare sisteme de alimentare
cu apă și canalizare menajeră în localitățile Baia Mare, Sighetu Marmației, Tăuții
Măgherăuș,Târgu Lăpuș,Viseu de Sus, Baia Sprie și Seini din județul Maramureș" - Lot
1 - Platforma SCADA pentru Dispeceratul Central
- Progres Fizic: 66%
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POS MEDIU ETAPA a II - a 2014 2020)
S.C. VITAL S.A. se află în procedura de achiziții pentru contractul de Asistență Tehnică pentru
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020. Lucrările vor aborda
sistemele de alimentare cu apă și sistemele de canalizare din județul Maramureș, structurate pe 2
contracte de servicii, un contract de furnizare și 4 contracte de lucrări.
PROGRAMUL DIN FONDUL IID
Modul de constituire, alimentare utilizare a fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare ( IID ) este
reglementat de:
 Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
 OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere,
înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
Profitul net, impozitul pe profit, redevența și amortizarea reprezintă principalele surse de
constituire a fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare.
Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare ( IID ) este utilizat pentru plata datoriilor externe
BERD și BEI și dezvoltarea activelor publice și proprii ale societății.
8.Lista cuprinzând categoriile de documentele produse și/sau gestionate, potrivit legii
Categoriile de documente produse și sau gestionate de către societate sunt:
- actele normative care reglementează organizarea și funcționarea
- atribuțiile compartimentelor
- bilanțul contabil
- bugetul de venituri și cheltuieli
- comunicate de presă
- informații privind nivelurile prețurilor/tarifelor
- informații referitoare la programele/proiectele investiții
- materiale informative (ghiduri, pliante, broșuri, etc.)
- raportul anual de activitate
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- evidența solicitărilor de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001
9.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
- petiții, răspunsuri
- avize
- borderouri de expediere corespondență
- comunicate
- corespondență (intra și inter- instituțională, cetățeni, persoane juridice)
- documentații în vederea realizării de achiziții
- documente contabile (bilanțul contabil, bugetul de venituri și cheltuieli, cont execuție cheltuieli, cont
execuție venituri etc)
- strategii, planuri de acțiune , programe
- formulare
- informări
- materiale informative (ghiduri, pliante, broșuri, etc.)
- proceduri calitate
- metodologii de lucru
- rapoarte și analize
- referate
- registre
- regulamentul propriu de organizare și funcționare
- contracte
- statele de funcții
10.Modalităţile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana
se consider vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat pentru aplicarea legii 544 constituie abatere şi
atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
Împotriva refuzului de a raspunde unei solicitari legitime in baza L.544, se poate depune
reclamaţie în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite
persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes
public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
În cazul în care o persoană se consideră parte 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 autorităţii ori al instituţiei publice.
Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.Instanţa
poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să
plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
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