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SE APROBĂ,
VASILE SILVIAN CIUPERCĂ
PREŞEDINTE

R A P O R T
privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, în anul 2006
Modernizarea activităţii administraţiei publice judeţene şi a managementului public impune
aplicarea şi atingerea principiilor bunei guvernări referitoare la responsabilitate, coerenţă şi
eficacitate în îndeplinirea atribuţiilor, deschidere şi transparenţă administrativă, întărirea rolului
participativ al cetăţeanului la elaborarea şi luarea deciziilor, precum şi orientarea administraţiei
publice către nevoile reale ale cetăţenilor.
Consiliul Judeţean Ialomiţa a înţeles că o componentă importantă a procesului de
modernizare a managementului public o reprezintă şi implementarea prevederilor din Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare, act normativ prin care se instituie cadrul juridic al asigurării accesului liber şi neîngrădit
la informaţiile de interes public produse şi / sau gestionate de autoritatea pe care o reprezintă.
Pentru acoperirea cerinţelor legale şi instituţionale privind asigurarea liberului acces la
informaţiile de interes public, Consiliul Judeţean Ialomiţa a urmărit :
a) menţinerea şi perfecţionarea activităţii compartimentelor specializate în furnizarea de
informaţii şi relaţii publice şi relaţia cu mass-media, integrate Centrului de Informaţii pentru
Cetăţeni – Compartimentul de relaţii şi informaţii publice şi Compartimentul mass-media;
b) asigurarea unei componente de informare publică pe teme europene şi regionale atât prin
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, cât şi prin Compartimentul de integrare europeană,
dezvoltare regională şi relaţii interne şi internaţionale;
c) stabilirea concretă a atribuţiilor compartimentelor menţionate anterior prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a
celor pentru personal prin fişa postului;
d) aprobarea prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11/2006 a organigramei şi
numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,
în care au fost cuprinse structurile organizatorice şi numărul de personal care se ocupă cu
relaţiile şi informaţiile publice;
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e) alocarea fondurilor bugetare necesare prin hotărârea nr. 5/2006, în anexa nr. 8 la această
hotărâre, poziţia nr. 27 fiind aprobat şi programul “Informare, Comunicare, Transparenţă”;
f) adoptarea hotărârii nr. 31/2006 privind aprobarea Protocolului de Parteneriat “Coordonarea
comunicării privind aderarea la Uniunea Europeană” încheiat între Consiliul Judeţean
Ialomiţa şi Delegaţia Comisiei Europene în România şi a Planului de acţiune pentru
îndeplinirea obiectivelor Strategiei de comunicare şi informare pe teme europene;
g) perfecţionarea aplicării standardelor şi procedurilor unitare convenite cu Asociaţia Naţională
a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni în domeniul relaţiilor şi informaţiilor publice, mai
ales în ceea ce priveşte respectarea etapelor standard ale procesării solicitărilor de informaţii
de interes public, accesul rapid la baza de date specifică instituţiei, realizarea unui flux
informaţional intern eficient şi operativ şi gestionarea cu rigurozitate a termenelor de
răspuns la solicitări de informaţii de interes public;
h) asigurarea resurselor financiare şi materiale necesare activităţilor de furnizare a informaţiilor
de interes public, prin suplimentarea dotării cu echipamente electronice performante;
i) asigurarea comunicării optime dintre direcţiile de specialitate pentru fundamentarea şi
elaborarea răspunsului la solicitările de informaţii de interes public;
j) actualizarea permanentă a modulelor din pagina web www.cicnet.ro destinate furnizării
informaţiilor de interes public specifice instituţiei;
k) creşterea rolului paginii web în diseminarea informaţiilor de interes public;
l) extinderea utilizării mijloacelor electronice de transmitere a informaţiilor de interes public
solicitate şi diversificarea formelor de prezentare a informaţiilor de interes public şi a
acţiunilor Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin realizarea de pliante, documentare, mape şi
filme de prezentare, atât pe suport de hârtie, cât şi pe CD;
m) facilitarea redactării cererilor de informaţii de interes public prin punerea gratuită, la
dispoziţia solicitanţilor, a formularelor-tip în format material sau electronic;
n) asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile, acţiunile şi activităţile
de interes public ale Consiliul Judeţean Ialomiţa .
Din fişa de evaluare statistică a aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, (prezentată în anexa 1, ca parte integrantă a acestui raport), rezultă
că, în anul 2006, celor 78 de solicitanţi le-au fost transmise 153 de categorii de informaţii de interes
public, din care 24 au vizat utilizarea banilor publici, 79 modul de îndeplinire a atribuţiilor
instituţiei, 18 acte normative din domeniu, 4 activitatea conducerii Consiliului Judeţean Ialomiţa, 8
modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 şi 20 alte informaţii. Dintre acestea, solicitările s-au referit
la: informaţii despre aderarea României la Uniunea Europeană, Euroregiunea Dunărea Inferioară,
funcţionarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, date despre apartenenţa politică a aleşilor
locali, calendarul manifestărilor culturale, imagini din judeţ pentru prezentarea într-un catalog
internaţional, inventarul clădirilor cu grad seismic ridicat, comandamentul judeţean antiepizootic,
funcţionarea Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni şi altele.
Creşterea impactului paginii de INTERNET a Consiliului Judeţean Ialomiţa în prezentarea
informaţiilor de interes public în anul 2006 este susţinută de cele peste 21.000 de accesări, cu
aproximativ 80.000 de pagini vizitate, o medie de 5 min./accesare şi vizitarea site-ului din 48 ţări,
situate pe toate continentele.
De asemenea, trebuie să specificăm şi o altă formă folosită în anul 2006 de Consiliul
Judeţean Ialomiţa pentru diseminarea informaţiilor publice pe teme europene, prin participarea cu
stand propriu la expoziţiile „Salonul de construcţii şi arhitectură“ în perioada 1-3 iunie 2006 şi
„Agroial-Partener“ din perioada 20-22 septembrie 2006, prilej cu care au fost oferite informaţii si
materiale documentare unui număr mare de vizitatori ai standului expoziţional organizat.
După modalitatea de soluţionare, din cele 153 de informaţii de interes public solicitate, la
151 s-a răspuns favorabil, iar 2 au fost respinse, deoarece una era încadrată la informaţii exceptate,
iar alta nu exista în baza de date a instituţiei.
Dintre solicitanţii de informaţii de interes public, 7 au fost persoane fizice şi 71 persoane
juridice, fiind de remarcat faptul că 49 sunt reprezentanţi ai mass-media.
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În relaţia cu mass-media s-a asigurat accesul liber şi garantat la informaţiile de interes
public, în condiţiile Legii nr. 544/2001 şi a hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/2002, s-au
acordat 2 acreditări la cerere, au fost transmise invitaţii de participare la cele 20 de şedinţe ale
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi la alte acţiuni şi activităţi cu caracter public desfăşurate de
instituţie, s-au trimis 20 comunicate de presă, s-au desfăşurat 6 conferinţe de presă, s-au întocmit şi
au fost puse la dispoziţia ziariştilor dosare de presă, au fost asigurate condiţiile necesare şi optime
pentru exercitarea atribuţiilor de jurnalist.
În aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa nu s-au înregistrat în
anul 2006 refuzuri nejustificate de furnizare a informaţiilor de interes public, nici reclamaţii
administrative sau plângeri la instanţa de contencios administrativ.
Fondurile bugetare alocate pentru susţinerea activităţii aferente domeniului de relaţii şi
informaţii publice în anul 2006 au însumat 69.096 lei, din care 51.526 lei cheltuieli de personal,
13.547 lei dotări independente (xerox, calculator, imprimantă) şi 4.023 lei cheltuieli materiale.
Din activitatea circumscrisă domeniului de asigurare a liberului acces la informaţiile de
interes public desfăşurată în anul 2006 sunt de reţinut şi următoarele aspecte:
¾ modificările şi completările aduse Legii nr. 544 / 2001 în anul 2006 (Legea nr. 371/2006 şi
Legea nr. 380/2006), conduc la interpretări contradictorii şi nu sunt corelate cu alte
prevederi legislative;
¾ în “Fişa de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001” trebuie să se facă distincţia între
numărul de solicitări de informaţii de interes public şi numărul de solicitanţi;
¾ nevoia de creştere a competenţei funcţionarilor publici cu atribuţii de informare şi relaţii
publice, atât prin participarea la cursuri de perfecţionare profesională, cât şi la dezbateri,
seminarii, mese rotunde pe teme specifice acestui domeniu, organizate pe categorii de
autorităţi şi instituţii publice, la nivel central, regional, zonal sau local.
Îmbunătăţirea permanentă a activităţii de informare şi relaţii publice va constitui o coordonată
importantă a strategiei de modernizare a administraţiei publice judeţene şi a managementului public
în anul 2007, în aşa fel încât să asigurăm transparenţă instituţională, accesul direct la informaţiile
produse sau gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi una din formele democratice de control al
cetăţeanului asupra activităţii şi acţiunilor autorităţii publice pe care o reprezentăm.

DIRECTOR EXECUTIV
ILIE CIOACĂ
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