Către,
Institutul Român Pentru Drepturile Omului
B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, Sector 1, Bucureşti
În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
APADOR-CH vă solicită comunicarea următoarelor:
1. Care au fost cheltuielile totale efectuate de IRDO în perioada 1992-2015, defalcate pe
fiecare an și pe categorii de cheltuieli (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si
servicii, cheltuieli de capital);
2. Numărul de angajați IRDO precum și numărul de persoane cu care au fost încheiate sau
se afla în curs de derulare (executare) contracte de colaborare profesională (drepturi de
autor, convenție civilă) în anul 2015;
3. Organigrama IRDO, cu indicarea persoanelor din conducerea acestei instituții,
precizând calificarea, vechimea în muncă și experiența profesională a persoanelor aflate
la conducerea acestei instituții;
4. Să ne trimiteți cel mai recent raport de activitate și sa ne indicați unde anume sunt
postate rapoartele de activitate IRDO;
5. Tipul de servicii pe care le furnizează IRDO și numărul de persoane care au beneficiat
de aceste servicii (defalcat pe tipul de servicii), indicate pe an, din anul 2010 la zi;
6. Vă rugăm să indicați câte informări a organismelor publice, a organizațiilor
neguvernamentale și a cetățenilor cu privire la documentele, practicile şi uzanţele
internaționale în domeniul drepturilor omului a realizat IRDO, indicate pe an, din anul
2010 la zi, conform art. 3 (b) din legea de înființare;
7. Vă rugăm să indicați câte programe de formare pe tema drepturilor omului și pentru ce
categorii de beneficiari, a organizat IRDO, conform art. 3 (c) din legea de înființare,
din anul 2010 la zi indicate pe an;
8. Vă rugăm să indicați câte documentări a realizat IRDO la cererea comisiilor
Parlamentului și pe ce teme, conform art. 3 (e) din legea de înființare, din anul 2010 la
zi indicate pe an.
9. Vă rugăm să indicați câte sondaje de opinie publică și pe ce temă a realizat IRDO,
conform art. 3 (h) din legea de înființare, din anul 2010 la zi indicate pe an.
10. Vă rugăm să indicați câte consultări cu organizațiile neguvernamentale din România și
pe ce temă a realizat IRDO, conform art. 3 (h) din legea de înființare , din anul 2010 la
zi indicate pe an.
Ne exprimăm disponibilitatea de a plăti taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor
solicitate, după informarea prealabilă privind costurile acestor servicii. Informațiile solicitate
ne pot fi trimise şi prin e-mail, la adresa office@apador.org.
Vă mulțumim,
Maria-Nicoleta Andreescu
Director executiv

