
Lista documentelor de interes public: 

 

 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 

Clubului Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud; 

 Hotărâri ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 

 Structura organizatorică  a Clubului Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-

Năsăud; 

 Atribuţiile compartimentelor potrivit Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv ’’GLORIA 2018’’ 

Bistrița-Năsăud; 

 Programul de audiențe al Clubului Sportiv ’’GLORIA 2018’’ Bistrița-

Năsăud; 

 Coordonatele de contact ale Clubului Sportiv ’’GLORIA 2018’’ 

Bistrița-Năsăud, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;  

 Declaraţiile de avere şi declarații de interese pentru persoanele 

având funcție de conducere în cadrul Clubului Sportiv ’’GLORIA 

2018’’ Bistrița-Năsăud; 

 Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

 Programul anual al achizițiilor publice; 

 Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor vacante din cadrul clubului precum şi condiţiile 

de participare şi cerinţele specifice; 

 Programele şi strategiile proprii; 

 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; 



 Modele de cereri/formulare tipizate; 

 Ordine interne, norme, regulamente care nu sunt cuprinse în lista 

privind informaţii secrete de serviciu potrivit Legii nr. 182/2002 

privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Informaţiile publicate pe site‐ul clubului; 

 Materiale informative postate de Clubul Sportiv ’’GLORIA 2018’’ 

Bistrița-Năsăud; 

 Lista cu documentele produse și/sau gestionate de Clubului Sportiv 

’’GLORIA 2018’’ Bistrița-Năsăud; 

 Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001. 

 

LEGEA NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA 
INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC, Art. 12, alin.1): 
  
Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor următoarele 
informații:  
a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii 

publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit 

legii;  

b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care 

privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din 

categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;  

c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă 

publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, 

potrivit legii;  

d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;  

e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau 

disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse 

confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea 

unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;  



f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora 

aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al 

oricareia dintre părțile implicate în proces;  

g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a 

tinerilor. 


