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LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC
a Muzeului Judeţean Argeş
Lista documentelor de interes public - este un instrument ce oferă referinţe
clare cu privire la informaţiile referitoare la instituţie ce au caracter public. Aceasta
va conţine următoarele :
- actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea sa;
- structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de
funcţionare, programul de audienţe (Regulamentul de organizare şi funcţionare);
- numele şi prenumele persoanelor din conducere şi ale persoanei responsabile
cu difuzarea informaţiilor publice;
- coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele
de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
- sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
- programele şi strategiile proprii;
- lista cuprinzând documentele de interes public;
- lista privind categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
- modalităţile de contestare a instituţiei publice în situaţia în care persoana se
consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
solicitate.
Solicitare a informaţiilor de interes public - se formulează în scris sau prin
e-mail şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- instituţia publică căreia îi este adresată cererea - Muzeul Judeţean
Argeş;
- informaţia solicitată, clar exprimată, astfel încât să permită identificarea
acesteia;
- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care
se solicită primirea răspunsului.
Răspuns – documentul formulat şi redactat de persoana desemnată, aprobat de
Managerul Muzeului Judeţean Argeş, adresat semnatarului petiţiei/ cererii, ce
conţine informaţiile de interes public solicitate.
Refuzul comunicării - cuprinde motivul ce a condus la refuzul instituţiei
privind furnizarea informaţiilor solicitate.

