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          REGULAMENT 

de funcŃionare a compartimentului de informare şi relaŃii publice al 

                 Inspectoratului Şcolar JudeŃean GalaŃi 
 
 

Art. 1 Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la informaŃii de interes public 

constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaŃiilor dintre persoane şi 

instituŃiile publice. 

Art. 2 Asigurarea accesului la informaŃiile de interes public în Inspectoratul 

Şcolar JudeŃean GalaŃi se face prin intermediul compartimentului de relaŃii 

publice numit prin Decizia nr. 2559/18.112014. 

Art. 3 Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi va comunica din oficiu 

următoarele informaŃii de interes public: 

a. lista cuprinzând documentele de interes public; 

b. actele normative care reglementează organizarea şi funcŃionarea 

instituŃiei; 

c. structura organizatorică (organigrama), atribuŃiile, compartimentelor şi 

serviciilor, programul de funcŃionare, programul de audienŃe; 

d. numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituŃiei; 

e. elemente de identificare, numere de telefon, adresa de e_mail, 

adresă pagină web; 

f. programele şi strategiile proprii; 

g.    modalităŃile de contestare a deciziei instituŃiei publice, în situaŃia în 

care persoana se consideră vătămată în privinŃa dreptului la acces la 

informaŃiile publice. 

Art 4 Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi are obligaŃia să facă public şi să 

actualizeze anual un buletin informativ care să cuprindă informaŃiile prevăzute la 

art.3. 
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Art 5 Accesul la informaŃie în cadrul Inspectoratului Şcolar JudeŃean GalaŃi     

se va face prin: 

a. afişare la sediul instituŃiei, pagina web a instituŃiei, publicaŃii proprii 

sau mass - media; 

b. consultarea la sediul instituŃiei a documentelor. 

Art 6 Nu sunt de interes public şi se exceptează de la accesul liber al   

cetăŃenilor următoarele informaŃii:     

a. informaŃii cu privire la datele personale ale salariaŃilor; 

b. informaŃii a căror publicare prejudiciază măsurile de protecŃie a  

                   tinerilor; 

c. informaŃii privind procedurile judiciare; 

d. informaŃii cu privire ia subiectele de examen, înainte de susŃinerea 

acestora; 

e. informaŃii cu privire la ancheta penală sau disciplinară, dacă se 

periclitează rezultatul acesteia sau dacă prin dezvăluirea acestora se 

pune în pericol viaŃa, sănătatea sau integritatea corporală a 

persoanei; 

f. informaŃiile cu caracter secret. 

Art. 7 InformaŃiile cu privire la datele personale ale cetăŃeanului pot deveni 

informaŃii de interes public numai în măsura în care acestea sunt în relaŃie 

directă cu capacitatea de exercitare a unei funcŃii publice. 

Art. 8 InformaŃiile publice de interes personal nu pot fi pretransferate între  

autorităŃile publice decât în temeiul unei obligaŃii legale sau cu acordul scris al 

persoanei. 

Art. 9 Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi are obligaŃia de a organiza 

periodic, de regulă o dată la o lună, conferinŃe de presă pentru aducerea la 

cunoştinŃă a informaŃiilor precum şi a modurilor de rezolvare a problemelor 

apărute. 
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Art. 10 Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi are obligaŃia să acorde 

acreditare, fără discriminare, ziariştilor şi reprezentanŃilor mijloacelor de 

informare în masă. 

Art. 11 Refuzul explicit sau tacit din partea instituŃiei sau a persoanelor 

responsabile de a pune la dispoziŃie informaŃiile de interes public specificate în 

prezentul regulament constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a 

celui vinovat. 
 
 
 
 
 
 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 
Prof. MIOARA ENACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


