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Către,
Agenția Spațială Română
Str. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, București, România
CC,
Ministerului Educației și Cercetării
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România
Data: 27.02.2020
Domnule Președinte Dr. Marius-Ioan Piso,
Subscrisa, Asociația Ad Astra, înregistrată în Registrul Special al
Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 3089/A/2002, cu sediul pentru comunicarea
corespondenței în Str. Mihai Bravu nr. 136 ap. 7, Sector 2, București, 021337, sau
electronic la office@ad-astra.ro, reprezentată legal de Mihai Miclăuș, formulăm
următoarea:
CERERE DE ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
În baza prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public vă solicităm să ne puneți la dispoziție
următoarele informații legate de programul PRODEX (Programme de
Développement d'Expériences scientifiques http://www2.rosa.ro/index.php/ro
/esa/programe-optionale/150-suport-stiintific-prodex), derulat de Agenția
Spațială Română, instituție publică subordonată Ministerului Educației și Cercetării,
conform Anexei 3 la HOTĂRÂREA nr. 24 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării:
•
•
•
•
•

Sursa de finanțare pentru programul PRODEX;
Pachetul (sau pachetele) de informații și ghidul aplicantului pentru competiția
PRODEX de la lansarea programului în România până în prezent;
Linkuri la paginile de web unde informațiile relevante pentru această
competiție sunt disponibile cercetătorilor/posibililor aplicanți;
Ghidul/regulamentul în baza căruia se face evaluarea proiectelor;
Lista evaluatorilor folosiți în cadrul acestui program, defalcate per competiție;

•
•

Lista tuturor proiectelor care au fost submise începând de la lansarea
programului în România, împreună cu punctajele primite la evaluare;
Lista proiectelor finanțate, împreună cu durata fiecărui proiect și sumele
contractate pe fiecare proiect începând de la lansarea programului;

Subscrisa, vom plati taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor
solicitate, daca va fi cazul.
În situația în care nu veți răspunde la cererea subscrisei în termenele
dispuse de art. 7 din Legea 544/2001, ne rezervăm dreptul de a ne adresa
instanței de contencios administrativ pentru rezolvarea cererii noastre, în temeiul
art. 22 al aceleiași legi.
Asociația Ad Astra,
prin Mihai Miclăuș, reprezentant legal

