CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
TIMIŞ

Potrivit Legii nr.544/2001, informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt
următoarele:
•

actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei
publice;

•

structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de
audiente al autoritatii sau institutiei publice;

•

numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

•

coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

•

sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

•

programele si strategiile proprii;

•

lista cuprinzand documentele de interes public;

•

lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

•

modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care
persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate.

Se exceptează de la accesul liber al cetatenilor, prevazut urmatoarele informatii:
•

informaţiile din domeniul apărării naţionale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din
categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;

•

informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele
economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate,
potrivit legii;

•

informaţiile privind activitaţile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce
atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului
concurentei loiale, potrivit legii;

•

informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
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•

informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se
pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata,
integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de
desfasurare;

•

informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii
unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre parţile implicate in proces.

•

informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

Solicitarea de informatii de interes public se poate face:
– in scris (inclusiv in format electronic)
– verbal In cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale poate depune
reclamatie administrativa.
Lista CNPP cuprinzand documentele de interes public:
– prelucrari statistice proprii din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale,
– lista societatilor comerciale din turism cu care CNPP are incheiate contracte de prestari
servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear, precum si statiunile in care CNPP detine in
proprietate unitati de tratament balnear,
– numarul si valoarea toatala a debitelor pensionarilor debitori la bugetul asigurarilor sociale
de stat
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