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INFORMAȚII GENERALE
În sensul Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modficările și
completările ulterioare, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL asigură accesul la informațiile de interes
public, atât din oficiu, cât și la cerere, printr-o persoană desemnată în acest sens.
Pe site-ul societății, www.its3.ro, se regăsesc următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice –
secțiunea https://www.its3.ro/despre-noi/statut-2/
b) structura organizatorică - https://www.its3.ro/despre-noi/organigrama/, atribuţiile departamentelor
– http://www.its3.ro/ddd/2017/12/ROF-ITS3.pdf, programul de funcţionare și programul de
audienţe - https://www.its3.ro/contact/
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea societății – http://www.its3.ro/desprenoi/consiliu-de-administratie/
d) coordonatele de contact ale societății - https://www.its3.ro/contact/
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil - http://www.its3.ro/transparenta/buget/
f)

programele şi strategiile proprii – http://www.its3.ro/transparenta/sedinte/

g) lista cuprinzând categoriile de informatii de interes public exceptate de la comunicare, pentru
respectarea principiului confidentialitatii - http://www.its3.ro/ddd/2018/05/Lista-informatiilorexceptate-de-la-publicare.pdf
h) modalităţile de contestare a deciziei societății în situaţia în care persoana se consideră vătămată în
privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate - http://www.its3.ro/legea-nr544-2001/ (Formulare)

Anual, în primul trimestru, se publică pe site-ul societății un buletin informativ/ raport cu informațiile de
interes public.
Accesul la informațiile de interes public se realizează prin publicarea/ afișarea lor pe pagina proprie de
Internet, respectiv pe www.its3.ro.
Solicitările care nu se regăsesc în întregime în listele de interes public afișate pe site-ul societății, vor urma
traseul solicitărilor curente, prin depunere la Registratura societății, însoțită de toate actele necesare
soluționării.
Pentru solicitări de comunicare informații de interes public sau pentru reclamații, pot fi utilizate modelele
de astfel de documente, care se regăsesc pe site-ul societății în secțiunea corespunzătoare
http://www.its3.ro/legea-nr-544-2001/ (Formulare). Eventuale reclamații pot fi comunicate și electronic, fie
prin utilizarea Formularului de sesizare, fie prin e-mail, la adresa sesizare@its3.ro
Responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/ 2001:
Cristinela GROSU, Director General Adj.
e-mail: office@its3.ro
telefon: 0310.699.145
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