
 

           Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, 

       în cadrul Fondului ONG in România 

 

 

1 

Află cu SAR și România Curată cum îți cheltuiește statul banii! 

Societatea Academică din România (SAR) a lansat astăzi o aplicație web prin care pune la 

dispoziția cetățenilor o unealta simplă prin care pot afla cum sunt cheltuiți banii publici 

de către autoritățile statului, dar și orice alte informații publice legate de activitatea 

instituțiilor care primesc bani de la buget. 

“Ia Statul la întrebări” este o aplicație web integrată în site-ul România Curată care se 

bazează pe legea 544/2001 a liberului acces la informțiile de interes public. Această lege 

permite oricărui cetățean să ceară date instituțiilor publice în legătură cu modul în care 

sunt folosiți banii primiți de la contribuabili. 

“Ia Statul la întrebări” pune la dispoziția platitorilor de taxe și impozite o bază de date cu 

peste 4.200 de autorități și instituții publice centrale și locale. Aceasta este în continuă 

creștere. SAR își propune ca până la sfârșitul anului viitor sa înregistreze peste 10.000 de 

instituții și autorități publice, punând astfel la punct cea mai completă bază de date de 

acest fel din România. Pot contribui și utilizatorii, care sunt îndemnați ca în cazul în care 

nu găsesc instituția căutată să ne-o semnaleze și o găsim noi! 

Primării, ministere, consilii județene, prefecturi, spitale sau școli, agenții de mediu, 

direcții de patrimoniu, direcții de protecție socială, poliție, universități și altele - toate 

sunt la dispoziția cetățeanului în aplicația “Ia Statul la întrebări”!  

Modul de funcționare e simplu. Pentru început, utilizatorul își creează un cont, cu email 

și parolă. Apoi poate face cereri, alegând autoritatea potrivită. După ce este aleasă 

autoritatea, se formulează cererea și se dă click pe “Trimite cerere”. Asta e tot ceea ce 

trebuie să facă utilizatorul. Apoi, cererea este validată și preluată de SAR, care o trimite 

mai departe, în nume propriu. Utilizatorul este ulterior notificat în cazul în care cererea 

primește un răspuns și-l poate citi pe site. 

Societatea Academică din România (SAR) are o istorie de succes privind cererile și 

procesele pe Legea 544 privind autoritățile publice. Iată aici Lista proceselor ARC pentru 

transparență.  
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