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Buletin informativ conform Legii 544/2001 

 

Nr. 
crt. 

Denumire/descriere 
Exemplificare 

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcționarea 
Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel” 

H.G. nr. 902 04/08/2005 
H.G. nr. 866 23/08/2012 
H.G. nr. 1066 26/11/2014 
H.G. nr. 625 31/08/2016 

2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor INSHR-EW Regulament de organizare și funcționare 
Organigramă 
Declarații de avere și interese ale personalului de conducere al INSHR-EW 

3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea INSHR-EW și 
ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice 

Conducerea INSHR-EW 
Difuzarea informațiilor publice 

4. Coordonatele de contact ale INSHR-EW Denumire, sediu,  nr. telefon/fax, adresă e-mail, program de funcționare, 
formular de contact 

5. Surse financiare, bugetul și bilanțul contabil Buget 
Bilanț contabil 

6.  Programe și strategii Proiecte în desfășurare:  
 Înregistrarea numelor victimelor Holocaustului din România; 
 European Holocaust Research Infrastructure; 
 Monitorizarea și combaterea discursului antisemit și anti-Roma în 

social media; 
 Memoria publică a Holocaustului; 

http://www.inshr-ew.ro/
mailto:office@inshr-ew.ro
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140891
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/163519
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181551
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/organizare/organigrama/304-organigrama.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/2016-07-21-11-52-14/declaratii-de-avere-si-de-interese.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/conducere/conducere-inshr-ew/302-conducere-inshr-ew.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/2016-07-21-11-52-14/solicitarea-informatiilor-de-interes-public/310-date-contact.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/contact.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/contact.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/2016-07-21-11-52-14/buget/320-buget-final-2015.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/2016-07-21-11-52-14/bilanturi-contabile/321-trimestrul-iv-2015.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/proiecte/proiecte-in-desfasurare/memoria-publica-a-holocaustului.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/proiecte/proiecte-in-desfasurare/european-holocaust-research-infrastructure.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/proiecte/proiecte-in-desfasurare/monitorizarea-si-combaterea-discursului-antisemit-si-anti-roma-in-social-media.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/proiecte/proiecte-in-desfasurare/monitorizarea-si-combaterea-discursului-antisemit-si-anti-roma-in-social-media.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/proiecte/memoria-publica-a-holocaustului.html


  

 Evenimente culturale organizate de INSHR-EW; 
 Evenimente educaționale organizate de INSHR-EW; 
 Evenimente comemorative organizate de INSHR-EW; 
 Publicații INSHR-EW; 
 Raport anual de activitate al INSHR-EW. 

 
7.  Lista cuprinzând documentele de interes public Lista documentelor de interes public 
8. Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției 

publice în situația în care persoana se consideră vătămată în 
privința dreptului de acces la informațiile de interes public 
solicitate 

Modalitate contestare: Legea Legea nr. 544 12/10/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public, art. 21, 22. 
Modele formulare pentru contestarea deciziei 

9. Posturi disponibile Posturi disponibile și informații despre concurs/examen 
10.  Achiziții publice Centralizatorul achizițiilor publice 

Planul anual de achiziții publice 
 

http://www.inshr-ew.ro/ro/educatie-si-cultura/evenimente-culturale/conferinte.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/educatie-si-cultura/evenimente-educationale.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/educatie-si-cultura/evenimente-comemorative.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/proiecte/publicatii.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/rapoarte-de-activitate.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/2016-07-21-11-52-14/solicitarea-informatiilor-de-interes-public/318-lista-cu-documentele-de-interes-public.html
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/2016-07-21-11-52-14/solicitarea-informatiilor-de-interes-public/312-modalitatea-de-contestare-a-deciziei-si-formularele-aferente-pentru-reclamatie-administrativa.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/2016-07-21-07-50-04/posturi-disponibile.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/2016-07-21-11-52-14/achizitii-publice/326-centralizatorul-achizitiilor-publice.html
http://www.inshr-ew.ro/ro/despre-noi/2016-07-21-11-52-14/achizitii-publice/324-planul-anual-de-achizitii-publice.html

