Lista cu documente de interes public și lista cu documente produse/gestionate de instituție
conform art.5, alin(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, cu modificările și completările ulterioare
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT- RO funcționează
potrivit:
Hotărâre nr.494 din 11.05.2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de
Securitate Cibernetică - CERT-RO ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL
OFICIAL NR. 388 din 02 iunie 2011
Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil:
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT- RO utilizează ca surse
financiare exclusiv bugetul de stat. Documentele relevante sunt disponibile la următoarea adresă:
https://www.cert-ro.eu/articol.php?idarticol=914.
Lista documentelor de interes public ale CERT-RO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea autorității sau
instituției publice;
Structura organizatorică;
Programul de funcționare, programul de audiențe al instituției publice;
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituției publice;
Coordonatele de contact ale instituției publice (denumirea, sediul, numărul de
telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet);
Sursele financiare;
Bugetul;
Bilanțul contabil;
Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, afișe privind
activitățile instituției;
Materiale video, audio, prezentate în cadrul conferințelor de presă și declarații de
presă;
Declarații de avere și interese;
Condiții necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs;
Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se
consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public
solicitate;

Lista cuprinzând categoriile de documente produse/gestionate de CERT-RO:
❖ Procedura de lucru pentru gestionarea datelor cu caracter personal
❖ RAPOARTE cu privire la alertele de securitate cibernetică procesate de CERT-RO pentru anii
2013, 2014, 2015 și 2016;
❖ Ghiduri ;
❖ Programe utile;
❖ Alerte de securitate.

Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră
vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
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
sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, şi anume:
Reclamația, care se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice, în termen de 30
de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată;
Plângerea se depune la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială
domiciliază petiţionarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau al instituţiei
publice, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și
completările ulterioare. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului
prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

