Accesul la informaţiile de interes public
Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la orice informaţii
de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile
fundamentale
ale
relaţiilor
dintre
persoane
si
autorităţile
publice.
Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte
activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice,
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș puteţi trimite o cerere pe adresa 540052 str.George
Enescu, nr.2, municipiul Tîrgu Mureş, judeţul Mureş sau prin poştă electronică la adresa
office@filarmonicams.ro.
Pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, Filarmonica de
Stat Tîrgu Mureș a desemnat următoarele persoane cu responsabilităţi in acest domeniu:
1. Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public:
Szallós- Farkas Margit – secretar artistic - Compartimentul Organizare concerte- Relații
publice
Adresa: 540052 str.George Enescu, nr.2, Târgu Mureş
Telefon/ Fax: 0265 - 262548
E - mail: office@filarmonicams.ro.
Website: www.filarmonicams.ro
Program: luni - vineri 7.00 - 15.00
2. Responsabil cu informarea presei:
Vasile Cazan - manager
Adresa: 540052 str.George Enescu, nr.2, Tîrgu Mureş
Telefon/ Fax: 0265 - 262548
E - mail: office@filarmonicams.ro.
Website: www.filarmonicams.ro
Program: luni - vineri 7.00 - 15.00
Elekes Márta-Adrienne -secretar muzical- Compartimentul Organizare concerte- Relații
publice
Adresa: 540052 str.George Enescu, nr.2, Tîrgu Mureş
Telefon/ Fax: 0265 - 262548
E - mail: elekesmarta@filarmonicams.ro.
Website: www.filarmonicams.ro
Program: luni - vineri 7.00 - 11.00

CERERE-TIP

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice : FILARMONICA DE STAT
Sediul/Adresa: JUD.MUREȘ, 540052 TÎRGU MURES,STR.GEORGE ENESCU, NR.2, Tel.0265262548
Data ........................................

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai
concret documentele sau informaţiile solicitate): ....................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ...............
Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail
(opţional): ....................... .
Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în
format scris).
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
........................
(semnătura petentului)
Numele şi prenumele petentului .........................................
Adresa ..............................
Profesia (opţional) .................
Telefon (opţional) ..................
Fax (opţional) ......................

