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APROBAT, 
Manager, 

Dr.Mircea Preda 
 

BULETIN INFORMATIV 
 
 

 Conform Legii nr.544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, cu 
completarile si modificarile ulterioare, lista informatiilor publice din oficiu la nivelul Spitalului 
Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Dr.I.A.Sbarcea”Brasov sunt urmatoarele: 

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei: 
- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului; 
- Ordinul nr.1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 

pacientului nr.46/2003; 

- Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru 
abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; 

- Ordonanta de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de 
solutionare a petitiilor; 

- Legea nr.544/2001 privind liberul access la informatiile de interes public; 
- HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul access la informatiile de interes public; 
- Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului Clinic de Obstetrica-

Ginecologie “Dr.I.A.Sbarcea”Brasov; 
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- Structura organizatorica, atributiile detasamentelor, programul de functionare, 
programul de audiente. 

Structura organizatorica a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie 
“Dr.I.A.Sbarcea”Brasov include un numar de 662 posturi. 
Atributiile compartimentelor/birourilor/serviciilor din cadrul SPitalului Clinic de 
Obstetrica-Ginecologie “Dr.I.A.Sbarcea”Brasov sunt cuprinse in Regulamnetul de 
organizare si functionare si in Regulamentul de ordine interioara. 
Programul de audiente al managerului unitatii este: marti, intre orele 13.00-14.00 
b) Conducerea Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Dr.I.A.Sbarcea”Brasov este 

asigurata de urmatoarele persoane: 
- Dr.Mircea Preda – manager 
- Dr.Petrina Apostu – director medical 
- Ec.Ciprian Carapcea – director financiar-contabil; 
- As.Cerasela Curesciuc – asisntent sef unitate 
Peroana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public este: jr.Ioana Cotinghiu 
c)Coordonatele de contact: 
Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Dr.I.A.Sbarcea”Brasov 
-Brasov, str.Ghe.Baritiu nr.36 
Telefon:0368 202012 
Fax:0368 202055 
E-mail: secretariat@maternitatea.ro 
Pagina web: www.maternitatea.ro 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil – postat pe pagina de internet a spitalului. 
f) lista cuprinzand documentele de interes public si documente produse si / sau 
gestionate, potrivit Legii nr.544/2001 -cf nomenclatorului arhivistic ( ce documente 
prelucreaza fiecare department) 
g) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatiile in 
care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de access la informatiile de 
interes public solicitate: 
Conform art.21 din Legea nr.544/2001: 
1) Refuzul explicit sau tacit al angajatorului desemnat al unei autoritati ori institutii 

publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage 
raspunderea disciplinara a celui vinovat. 

2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la 
conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de 
zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată. 
Conform art.35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, 
reclamatiile administrative ale persoanelor vizand nerespectarea prevederilor Legii 
nr.544/2001 sunt analizate de catre Comisia constituita in acest sens. 

3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, 
răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea 
reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât 
și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. 
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Conform art.22 din Legea nr.544/2001: 

1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute 
în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios 
administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei 
rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plîngerea se 
face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. 

2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile 
de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale. 

3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 
4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. 
5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și 

sunt scutite de taxă de timbru. 
 
 
 

 
 
 

Intocmit, 
Responsabil Relatii Publice, 

Jr.Ioana Cotinghiu 
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