BULETIN INFORMATIV
privind informaţiile de interes public pe anul 2013

Conform art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, autoritǎţile şi instituţiile publice au obligaţia sǎ publice şi sǎ actualizeze anual un buletin
informativ care va cuprinde informaţii de interes public dupǎ cum urmeazǎ:
a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei
publice :
1. Legea nr.1/2011 a Educației Naționale;
2. Decretul-lege nr. 1160 din 8 august 1045 privind trecerea în folosința Ministerului Educației
Naționale a Liceului Militar din Tîrgu Mureș;
3. Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr.4894 din 22.03.1991 privind schimbarea denumirii
Institutului de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș în Universitatea de Medicină și Farmacie din
Tîrgu Mureș;
4. Carta Universității
b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice :
Structura organizatorică a Universitatii de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș :
Structurile academice, competenţele decizionale, modul de alegere a organismelor de conducere
la nivelul universității, principiile şi normele specifice dupǎ care îşi desf ǎşoar ǎ activitatea membrii
comunitǎţii universitare în spaţiul universitar propriu, precum şi reglementǎrile privind activitatea
personalului didactic și de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic sunt descrise în Carta
Universitatii de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.
Programul de funcţionare: zilnic 7.00 – 15.00
Programul de audienţe: permanent în timpul programului de lucru
c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi
ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice :
Numele și prenumele persoanelor din conducerea universității :
Rector:
rectorat@umftgm.ro
Prof. Dr. Leonard Azamfirei
Prorector:
Prof. Dr. Dan Dobreanu

prorector_did@umftgm.ro

Prorector:
Prof. Dr. Angela Borda

prorector_int@umftgm.ro

Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice :
D-nul asist. univ. dr. Nădășan Valentin
d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet :

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș
Adresa : str. Gh.Marinescu, nr.38
540139, Tirgu Mureș, județul Mureș
Telefon : +40.265.213127, Fax : +40.265.210407
E-mail : rectorat@umftgm.ro
Web : www.umftgm.ro
e) Sursele financiare, bugetul și bilantul contabil
Sursele financiare, bugetul și bilantul contabil pot fi consultate la sediulinstituției și se află pe
pagina web a universității
f) Programele și strategiile proprii : Plan strategic 2012-2016.
g) Lista cuprinzând documentele de interes public se regasesc pe www.umftgm.ro
Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr.
544/2001
1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea universităţii
2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Instituţiei şi ale persoanei responsabile cu
difuzarea informaţiilor publice
4. Coordonatele de contact ale Instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,
adresa de e-mail şi adresa paginii de web
5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
6. Programele şi strategiile proprii
7. Lista cuprinzând documentele de interes public
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
9. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată
în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
Documentele produse şi/sau gestionate (decizii, hotarâri, dispoziţii emise de conducerea
universității, cereri, rapoarte, contracte etc.) potrivit legii, se gǎsesc la direcţiile şi compartimentele
din cadrul instituției şi pot fi oferite la cerere solicitanţilor. Cele considerate a fi de importanță
majoră sunt postate din oficiu pe pagina web a instituției.
i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes
public solicitate.
Acestea sunt reglementate în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi în H.G. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001, la capitolul SANCŢIUNI.
Potrivit acestor acte normative, persoana care considerǎ cǎ i s-a încǎlcat dreptul de acces la
informaţiile de interes public poate adresa reclamaţie administrativǎ conduc ǎtorului instituţiei, în
termen de 30 zile de la data la care a luat la cunoştinţ ǎ refuzul explicit sau tacit de furnizare a
datelor solicitate.

