ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMITA
B-dul MATEI BASARB, nr.29 SLOBOZIA Tel. 0243230200 Fax 0243230250
www.cicnet.ro

Nr. 315/18.01.2010

cji@cicnet.ro

RAPORT
privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, în anul 2009

Dreptul cetăţeanului la informare este un drept constituţional fundamental
înscris în art. 31, alin. (1) şi (2) din Constituţia României, revizuită, care îşi regăseşte
reglementare juridică şi în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Hotărârea
Guvernului nr.123/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Aplicarea prevederilor legale referitoare la transparenţa în activitatea
administraţiei publice se realizează de Consiliul Judeţean Ialomiţa prin Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, structură
funcţională specializată care asigură un mecanism eficient de comunicare publică, de
gestionare a activităţilor specifice legate de liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de
interes public, dar şi îndeplinirea condiţiilor de a facilita controlul cetăţenesc asupra
activităţii autorităţii publice pe care o reprezentăm.
Prin art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, se
instituie obligativitatea întocmirii unui raport anual privind modul în care s-a asigurat
liberul acces la informaţiile de interes public.
Din această perspectivă, în anul 2009, Consiliul Judeţean Ialomiţa a îndeplinit
exigenţele normative din domeniul liberului acces la informaţiile de interes public, atât
în ceea ce priveşte aspectele organizatorice instituţionale, cât şi promovarea unor bune
practici în organizarea şi managementul accesului neîngrădit la informaţiile publice.
Ca aspecte instituţionale, Consiliul Judeţean Ialomiţa are organizată o structură
specializată de informare şi relaţii publice, în cadrul căreia este desemnat un funcţionar
public cu atribuţii stricte în domeniul gestionării liberului acces la informaţiile de
interes public.
Din punct de vedere funcţional, şi în anul 2009, prin compartimentul de
specialitate şi în colaborare cu celelalte structuri organizatorice ale aparatului de
speciaalitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, s-a asigurat îndeplinirea următoarelor
activităţi:
- primirea şi înregistrarea cererilor de informaţii de interes public în registrul
destinat special acestui scop, precum şi în sistemul informatic INTRANET al instituţiei;

- aplicarea unui sistem riguros de gestionare a rezolvării cererilor, susţinut de
identificarea clară a persoanelor şi compartimentelor care produc sau deţin
informaţiile solicitate, raţionalizarea procesului de documentare şi comunicare în
interiorul sau exteriorul instituţiei, reducerea, prin rezoluţiile înscrise pe cerere, a
termenelor de redactare şi de transmitere a răspunsurilor, diversificarea modalităţilor
de acces la informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, folosirea expertizei
rezultată din funcţionarea Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni;
- respectarea standardelor şi procedurilor unitare din “Ghidului cetăţeanului”
în furnizarea de informaţii de interes public, în ceea ce priveşte etapele de procesare a
solicitărilor de informaţii de interes public, realizarea fluxului informaţional intern
eficient şi operativ pentru o bună comunicare interdepartamentală, punerea la
dispoziţia solicitanţilor a formularelor tip în format material sau electronic, gratuit,
furnizarea într-o măsură tot mai mare a informaţiilor de interes public solicitate prin
utilizarea suportului electronic (e –mail ), evitarea riscului de contencios;
- perfecţionarea şi actualizarea peramenată a paginii web www.cicnet.ro, pentru
cele două module ce sunt destinate furnizării din oficiu a informaţiilor de interes public
şi creşterea rolului acesteia în diseminarea informaţiilor de interes public.
Statistic, în anul 2009, în registrul special de evidenţă a solicitărilor de informaţii
de interes public s-au înregistrat 53 de solicitări, cu 32% mai puţine decât în anul 2008.
După structura informaţiilor de interes public solicitate în anul 2009 se constată
că 23 sunt din categoria informaţiilor care se comunică din oficiu, 10 au vizat proiectele
cu finanţare europeană accesate sau impelemenate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, 5
s-au referit la probleme diverse despre bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, câte 4 la
hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, respectiv, la contracte, licitaţii şi
închirieri, 2 la activitatea consilierilor judeţeni şi 5 la diverse evenimente culturale.
Dintre solicitanţii de informaţii de interes public, 19 au fost persoane fizice
(36%) şi 34 persoane juridice (64%), din care 11 sunt reprezentanţi ai mass - media.
După domiciliul solicitantului, din cele 53 de cereri de informaţii de interes
public, 42 au fost din afara judeţului Ialomiţa (79%), iar 11 din judeţ (21%).
În funcţie de modalitatea de soluţionare, s-a răspuns favorabil la toate cele 53 de
cereri de informaţii de interes public înregistrate, neexistând motive de refuz pentru
solicitările de informaţii publice primite. Menţionăm că ponderea cea mai mare (57%)
de transmitere a răspunsurilor o deţine e-mail-ul, în timp ce 20 de răspunsuri s-au
transmis prin poştă sau curierat, iar 3 prin telefon.
S-a asigurat sprijin şi acces liber şi garantat la informaţiile de interes public, în
condiţiile Legii nr. 544/2001 şi ale hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/2002
pentru reprezentanţii mass-media din judeţ, prin răspuns la cererile formulate în scris
sau verbal, transmiterea a 18 comunicate de presă, desfăşurarea a 3 conferinţe de
presă, invitarea la toate acţiunile şi activităţile publice ale Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi ale instituţiilor publice de sub autoritatea sa, realizarea şi punerea la
dispoziţia ziariştilor a unor dosare de presă.
Menţionăm că şi în anul 2009, dincolo de solicitările exprese de furnizare a
informaţiilor de interes public produse sau gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi
înregistrate ca atare în evidenţa operativă, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni a
asigurat servicii directe în slujba cetăţenilor, răspunzând operativ la diferite cereri şi
asigurând diseminarea unor informaţii de interes public prin materiale promoţionale.
De asemenea, prin Compartimentul Integrare europeană, dezvoltare regională şi

parteneriate interne şi externe s-a asigurat furnizarea de informaţii specializate şi
materiale documentare din domeniile menţionate.
Având în vedere că în anul 2009, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi-a desfăşurat
activitatea într-un spaţiu închiriat, nu s-a putut organiza un punct de informare –
documentare, funcţiunile acestuia preluându-le, în măsura posibilităţilor, Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni.
În aplicarea Legii nr. 544 /2001, la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa, nu
s-au înregistrat în anul 2009 reclamaţii administrative sau plângeri la instanţa de
contencios administrativ pentru refuzuri nejustificate de furnizare a informaţiilor de
interes public.
De asemenea, prin bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2009, s-au
asigurat resursele umane, materiale şi financiare necesare domeniului furnizării
informaţiilor de interes public. Ca anexe la buget, au fost aprobate programele
„Informare, comunicare, promovare” şi „Informare şi comunicare europeană”, care au
vizat în mare parte informarea şi comunicarea publică. În cadrul programului
„Informare, comunicare, promovare”, în anul 2009, s-a reeditat, în condiţii grafice
deosebite, broşura „Ialomiţa- administraţia publică locală”, care conţine informaţii de
interes public de la toate autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Ialomiţa.
Pentru anul 2010, în conformitate cu obiectivele din strategia de promovare a
managementului public performant şi eficient, Consiliul Judeţean Ialomiţa va urmări
ca, în aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cu modificările şi completările ulterioare, să procedeze la următoarele măsuri:
a) modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/2002 , prin
actualizarea listei documentelor produse sau gestionate la nivelul instituţiei, care
constituie informaţii de interes public, în concordanţă cu Nomenclatorul arhivistic al
Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Dispoziţia nr. 196 / 14.12. 2009, emisă de
preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi a listei informaţiilor publice
comunicate din oficiu;
b) editarea unui buletin oficial cu lista actualizată a documentelor produse sau
gestionate la nivelul instituţiei, lista informaţiilor publice comunicate din oficiu şi
informaţiile specifice Consiliului Judeţean Ialomiţa care se comunică din oficiu, care să
fie pus la dispoziţia oricărui solicitant;
c) perfecţionarea mecanismului de lucru al compartimentului specializat şi al
persoanei desemnate cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu celelalte
direcţii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din instituţiile
subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru gestionarea cu mai mare
operativitate a informaţiilor de interes public;
d) înfinţarea în sediul peramanet al Consiliului Judeţean Ialomiţa, din Slobozia,
B-ul Matei Basarb, nr.29, cam.56 a unui punct de informare – documentare.
Fişa de evaluare statistică a aplicării, în anul 2009, a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
este prezentată în anexa nr.1, ca parte a acestui raport.
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FIŞĂ DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2009

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii
1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat
informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din
lege, în anul 2009 ?

A1

DA

NU

X

2. Lista a fost făcută publică prin:
a. Afişare la sediul instituţiei
b. Monitorul Oficial al României
c. Mass-media

A2_1

X

A2_2

-

A2_3

d. Publicaţiile proprii

A2_4

X

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

X

3. Instituţia d-voastră 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

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de
informare – documentare în anul 2009

A4
B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

NU
X
-

53

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2009, departajat pe domenii de interes:
53

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)

B1_1

9

b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B1_2

14

c. Acte normative, reglementări

B1_3

-

d. Activitatea liderilor instituţiei

B1_4

-

e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544

B1_5

23

f. Altele (activitate consilieri judeteni, evenimente culturale)

B1_6

7

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2009, departajat după modalitatea de
soluţionare a acestora:
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil
53

B2_1

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare
altor instituţii
c. Numărul de solicitări înregistrate
respinse, din motivul:

a) informaţii exceptate
b) informatii inexistente
c) fără motiv
d) alte motivaţii (care ?)

d. Numărul de solicitări înregistrate
respinse, departajat pe domenii de
interes:

a) utilizarea banilor publici
(contracte, investiţii,
cheltuieli etc)
b) modul de îndeplinire a
atribuţiilor institutiei publice

-

B2_2

-

B2_3

-

B2_4

-

B2_5
B2_6

-

B2_7

-

B2_8

c) acte normative,
reglementări

B2_9

d) activitatea liderilor
instituţiei

B2_10

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

B2_11

f) altele (se precizează
care)

B2_12

-

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2009, departajat după tipul solicitantului informaţiilor:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

53
19

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de
persoane juridice

B3_2

34

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2009, departajat după modalitatea de
adresare a solicitării:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. pe suport de hârtie

53
20

B4_1

b. pe suport electronic

B4_2

30

c. verbal

B4_3

3

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii
administrative la adresa instituţiilor
publice în anul 2009 în baza Legii
nr.544/2001

2. Numărul de plângeri în instanţă
la adresa instituţiilor publice în anul
2009 în baza Legii nr.544/2001

-

a. rezolvate favorabil
reclamantului

C1_1

-

b. respinse

C1_2

-

c. în curs de soluţionare

C1_3

-

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 2009
2. Suma încasată în anul 2009 de instituţie pentru
serviciile de copiere a informaţiilor de interes public
furnizate solicitanţilor

D1
D2
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