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1.Actele normative care reglementează organizarea şi 

funcţionarea spitalului 

-Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare 

-Ordin privind aprobarea structurii organizatorice 

a Spitalului de Psihiatrie Zam 

- Ordin privind clasificarea Spitalului de Psihiatrie 

Zam 

2.Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, 

programul de funcţionare, programul de audienţe 

-Regulamentul de organizare și funcționare 

-Organigrama aprobată conform legii 

-Cod de conduita etica  

3.Numele şi prenumele persoanelor din conducerea 

instituţiei publice şi ale persoanei responsabile cu 

difuzarea informaţiilor publice 

-Comitet Director 

-Purtator de cuvant 

-Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor 

publice (Numele și prenumele persoanelor 

responsabile ,numere de telefon/fax, adrese e-mail) 

3.Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei 

publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 

telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa 

paginii de Internet 

1. Datele de contact ale autorității: denumire, sediu, 

numere de telefon/fax, adrese e-mail 

2. Programul de funcționare al instituției 

4.Audiente Program de audiențe,(modului de înscriere pentru 

audiențe și a datelor de contact pentru înscriere) 

5.Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 1.Bugetul aprobat 

2.Bilanțul contabil 

6.Programele şi strategiile proprii; 1.Plan strategic 

2.Plan de management 

7.Lista cuprinzând documentele de interes public -conf.prevederilor  Legea nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public 

Se vor indica documentele de interes public stabilite la 

nivelul autorității sau instituției publice. 

8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse 

şi/sau gestionate, potrivit legii 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse/ 

gestionate 

9.Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a 

instituţiei publice în situaţia în care persoana se 

considera vătămată în privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public solicitate 

1.Modelul formularului-tip al cererii de informaţii 

de interes publice 

2.Modelul formularului-tip al reclamaţiei 

administrative 

3.Prevederea legala : Legea nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public ,cu 

modificarile si completarile ulterioare 

HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
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