
Nr. _____________________

R A P O R T  

01.01-31.12.2013

privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public

Autorităţile  şi  instituţiile  publice  au  obligativitatea  de  a  furniza  informaţiile  publice 

solicitate verbal sau în scris. În cazul în care acestea necesită timp de documentare, cererilor de 

informaţii de interes public li se răspunde în termenul legal de 10 zile sau cel mult 30 de zile 

unde este cazul, în funcţie de dificultatea, complexitatea şi volumul lucrărilor. Timpul mediu de 

răspuns,  respectând  termenul  şi  temeiul  legal,  realizat  în  anul  2013  de  Consiliul  Judeţean 

Ialomiţa este de 6,07 zile de la înregistrarea cererii în Registrul de solicitări acces la informaţiile  

de  interes  public  RP-13-04,  primirea  răspunsului  de  la  direcţiile  competente  în  cazul 

redirecţionării  adresei,  şi până la trimiterea răspunsului final către petent,  după cum se poate 

vedea în anexa 1. 

Statistic,  în anul 2013, în registrul  special  de evidenţă a solicitărilor  de informaţii  de 

interes public  au fost înregistrate 68 de solicitări, cu 41 mai multe decât în anul precedent.

După domiciliul solicitantului, au fost primite cereri de informaţii de interes public din 

judeţul  Ialomiţa  (Slobozia,  Reviga),  dar şi  din afara judeţului  (Bucureşti,  Oradea,  Timişoara, 

Sibiu,  Cluj,  Piteşti,  Ploieşti),  o  singură  solicitare  venind  din  mediul  rural  (Reviga,  judeţul 

Ialomiţa). În funcţie de modalitatea de soluţionare, 4 cereri nu au soluţionate favorabil (pentru 

prima  dintre  ele  informaţiile  exced  interesului  public,  pentru  o  propunere  nu  dispunem  de 

resursele financiare solicitate, iar pentru două nu avem documentele solicitate (instituţia noastră 

nu a încheiat  contractele  la care s-a referit  petentul),  celorlalte 64 de cereri  de informaţii  de 

interes public înregistrate s-a răspuns favorabil.



Nu s-au încasat taxe pentru serviciile de copiere a informaţiilor solicitate în scopul de a 

încuraja cetăţenii să se adreseze instituţiei noastre în vederea asigurării accesului la informaţiile 

de interes public. 

În  conformitate  cu prevederile  art.  27 din  Normele  metodologice  de aplicare  a  Legii 

nr.544/2001,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului 

nr.123/2002,  a  fost  întocmit  un  raport  al  cărui  conţinut  respectă  prevederile  normei  legale 

menţionate.

1)  numãrul total de solicitãri de interes public –68;

2)  numãrul total de solicitãri, departajate dupã domenii de interes:

     a)    utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli) – 39;

     b)    modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 7;

     c)    acte normative, reglementãri – 2;

     d)    activitatea consilierilor – 0;

     e)    informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 3;

     f)    altele – 17 (date contact, date statistice trafic auto, propunere proiecte anticorupţie, date 

referitoare  la  racordarea  primăriilor  la  apă  curentă  şi  canalizare).  Redirecţionate  către  alte 

instituţii - 0 cereri;

3)    numãrul de solicitãri rezolvate favorabil – 64;

4)    numãrul de solicitãri de informaţii care nu sunt gestionate de instituţie – 0;

5)    numãrul de solicitãri adresate în scris (29 pe suport de hârtie, 7 personal/telefon, 3 faxuri, 29 

e-mailuri);

6)    numãrul de solicitãri adresate de persoane fizice – 15;

7)    numãrul de solicitãri adresate de persoane juridice – 1;

8)    numãrul de solicitãri adresate de mass-media – 34;

9)    numãrul de solicitãri adresate de organizaţii neguvernamentale şi asociaţii – 7; 

10)  numãrul de solicitãri adresate de societãţi comerciale – 9;

11)  numãrul de solicitãri adresate de instituţii publice – 2;

12)  numãrul de reclamaţii administrative – 0;

13)  numãrul de plângeri în instanţã – 0;

14)  sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public – 0.
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Anexa 1 

Nr.
IIP

Nr.
Registratura 

generală Domenii de interes
Mod

adresare

Înregistrare 

registru IIP
Trimis
răspuns

Durată
generală

1 12 Lista oraşe, comune şi suprafaţa lor email 04.01 08.01 4
2 132 Investiţii publice 2000-2012 hârtie 11.01 07.02 28
3  Info PEAD verbal 16.01 16.01 1
4 323 Date contact primării email 21.01 21.01 1
5 293 Situaţii financiare hârtie 22.01 25.01 3
6 340 Locuinţe de serviciu hârtie 23.01 30.01 7
7 499 Copie documente hârtie 25.01 25.01 1
8 393 Copie documente hârtie 25.01 25.01 1
9 445 Situaţii financiare email 28.01 30.01 2
10 548 Lista preşedinţi CJ 1990-2013 email 29.01 30.01 1
11 621 Informaţii iip email 04.02 07.02 3
12  Date contact primării telefon 05.02 05.02 1
13 685 Atribuţii, venit secretar hârtie 05.02 07.02 2
14 837 Informaţii petiţii, nr. personal fax 08.02 19.02 11
15 684 Situaţii maşini, asigurări hârtie 04.02 11.02 7
16 978 Contract, sume DJ hârtie 18.02 26.02 8
17 1033 Buget local email 18.02 19.02 1
18 1004 Situaţii financiare hârtie 19.02 21.02 2
19 1071 Şedinţă dosar steme hârtie 19.02 01.03 11
20 1100 Date contact primării email 21.02 21.02 1
21  Situaţii financiare telefon 25.02 25.02 1
22 1270 Buget investiţii email 05.03 11.03 6
23  Buget primării telefon 05.03 05.03 1
24 1394 Activitate ATOP hârtie 11.03 14.03 3
25 1452 Valoare execuţii lucrări DJ hârtie 11.03 15.03 4
26 1705 Propunere proiecte anticoruptie email 18.03 21.05 3
27 1986 Sume proiect DJ hârtie 26.03 09.04 14
28 2134 Situaţii financiare hârtie 02.04 16.05 44
29 2482 Contracte furnizare şcoli mere email 10.04 10.04 1
30 2580 Listă investiţii hârtie 19.04 15.05 26
31 2807 Contracte DJ hârtie 24.04 14.05 20
32 2859 Propunere instituţie cultură email 26.04 29.04 3
33 2898 Chestionar IIP email 26.04 29.04 3
34 2857 Date statistice trafic auto email 29.04 09.05 10
35 3174 Documente hârtie 13.05 13.05 1
36 2581 Contracte hârtie 19.04 29.04 10
37 3105 Listă consilieri judeţeni email 15.05 15.05 1
38 3655 Date contact instituţii email 30.05 10.06 10
39 3814 Documente fax 04.06 19.06 15
40 3829 Date contact primării email 04.06 07.06 3
41 3925 Strategia de dezvoltare a judeţului email 06.06 10.06 1



Nr.
IIP

Nr.
Registratura 

generală Domenii de interes
Mod

adresare

Înregistrare 

registru IIP
Trimis
răspuns

Durată
generală

42 4168 Documente referitor arierate hârtie 14.06 20.06 6
43 4648 Date informative email 03.07 12.07 9
44 4647 Acte normative email 03.07 05.07 2
45 4991 Situaţii financiare email 18.07 30.07 12
46 5196 Date conducere email 24.07 25.07 1
47 5408 Referitor contract distribuţie lapte şcoli fax 06.08 07.08 1
48 5443 Date informative email 07.08 12.08 5
49 5568 Date informative hârtie 13.08 21.08 8
50 5668 Documente urbanism hârtie 21.08 27.08 6
51 5800 Date contact primării email 28.08 28.08 1
52  Referitor contracte lapte corn şcoli verbal 23.09 23.09 1
53 6521 Referitor program lapte corn şcoli hârtie 25.09 26.09 1
54 6406 Situaţii financiare hârtie 20.09 15.10 25
55 6882 Informaţii PEAD hârtie 08.10 08.10 1
56 7061 Contracte pază hârtie 14.10 16.10 2
57  Date contact primării verbal 16.10 16.10 1
58 7447 Măsuri deszăpezire hârtie 29.10 13.11 14
59 7448 Buget, rectificări email 28.10 29.10 1
60 7463 Documente încadrare funcţionar public hârtie 28.10 06.11 8
61 7469 Harta Judeţului email 28.10 29.10 1
62 7481 Contracte pază hârtie 29.10 29.10 1
63 7653 Contracte consultanţă email 04.11 06.11 2
64 8531 Plan dezvoltare regională telefon 02.12 02.12 1

65 8508
Raport activitate 2012 CJI şi 
subordonate hârtie 03.12 17.12 14

66 8854 Ref localităţi racordate la apă şi canal email 18.12 18.12 1
67 9237 Completare Hotărâre nr. 54 email 19.12 30.12 11
68 9309 Utilizare bani publici email 07.01 08.01 1

413

  
Timp mediu răspuns: 413/68=6.07 zile de la înregistrarea în Registrul solicitărilor de acces la 
informaţiile de interes public, până la trimiterea răspunsului către petent.
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FIŞĂ DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/ 2001 ÎN PERIOADA 01.01-31.12.2013 

INDICATORI cod RĂSPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1. Instituţia dumneavoastra a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, 
potrivit art. 5 din lege, în anul 2013? A 1

DA NU

Da  
    2. Lista a fost facută publică prin:

a. Afişare la sediul instituţiei A2_1       Da  
b. Monitorul Oficial al României A2_2  Nu

c. Mass-media A2_3  Nu
d. Publicaţiile proprii A2_4  Nu

e. Pagina de internet proprie A2_5       Da  

3. Instituţia dvs. a organizat un punct de informare - documentare, potrivit art. 5, paragraful 4, 
litera b din Legea 544/ 2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice

 de aplicare a Legii nr. 544/ 2001? A3

DA NU

Da  

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de
 informare - documentare în anul 2013 A4 200

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

1. Numărul total de solicitări înregistrate, in 2013, departajat pe domenii de interes: 68
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) B1_1 39
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice B1_2 7

c. Acte normative, reglementări B1_3 2
d. Activitatea liderilor instituţiei B1_4 -

e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 B1_5 3
f. Altele (activitate consilieri judeţeni, evenimente culturale) B1_6 17

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, departajat după 
modalitatea de soluţionare a acestora:                                                               68

   a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil  B2_1 64
b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii B2_2 -

c. Numărul de solicitări
 înregistrate respinse,

 din motivul:

a) informaţii exceptate B2_3 1
b) informaţii inexistente B2_4 2

c) fără motiv B2_5 -
d) alte motivaţii (lipsă fonduri) B2_6 1

d. Numărul de solicitări
 înregistrate respinse, 
departajat pe domenii

 de interes:

a) utilizarea banilor publici
 (contracte, investiţii, cheltuieli etc) B2_7 3

b) modul de îndeplinire a
 atribuţiilor institutiei publice B2_8 -

c) acte normative, reglementări B2_9 1
d) activitatea liderilor instituţiei B2_10 -

e) informaţii privind modul
 de aplicare a Legii nr. 544 B2_11 -

f) altele B2_12 -

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, departajat după tipul solicitantului informaţiilor
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) : 68



a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice B3_1 15
    b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice B3_2 53

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2013, 
departajat după modalitatea de adresare a solicitării:                                        68

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii):                
                           a. pe suport de hârtie B4_1 29
                           b. pe suport electronic (fax, email) B4_2 32
                           c. verbal B4_3 7

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă:

1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa 
instituţiilor publice în anul 2013 în baza Legii nr. 544/ 

2001

a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 -

b. respinse C1_2 -

c. în curs de soluţionare C1_3 -

2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor 
publice în anul 2013 în baza legii nr. 544/ 2001 

a. rezolvate favorabil reclamantului C2_1 -

b. rezolvate în favoarea instituţiei C2_2 -

c. pe rol C2_3 -

D. Costuri

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu 
informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2013 D1 -

2. Suma încasată în 2013 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 
public furnizate solicitanţilor D2 -
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