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R A P O R T
privind aplicarea Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2005
Promovarea principiului transparenţei în activitatea desfăşurată este o obligaţie a
autorităţilor şi instituţiilor publice instituită de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, prin care asigurarea accesului liber şi neîngrădit la informaţiile
produse şi/sau gestionate reprezintă regula, în timp ce limitarea acestuia este o excepţie şi se poate
produce numai în condiţiile legii.
Pentru îndeplinirii obligaţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public,
Consiliul Judeţean Ialomiţa a procedat, din punct de vedere organizatoric, la următoarele acţiuni:
- stabilirea unor compartimente specializate atât pe furnizarea de informaţii publice, cât şi pe
relaţii publice şi relaţia cu mass-media, care au fost integrate Centrului de Informaţii pentru
Cetăţeni;
- aprobarea prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa (nr. 14, 15 şi 27/2005) a numărului
de personal destinat structurilor organizatorice sus-menţionate, cuprinderea lor în organigrama
instituţiei, alocarea fondurilor bugetare necesare şi stabilirea atribuţiilor fiecăreia prin regulamentul
de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate;
- actualizarea fişei posturilor pentru funcţionarii cu atribuţii în domeniu şi detalierea
atribuţiilor şi procedurilor prevăzute de Legea nr. 544/ 2001;
- aplicarea standardelor şi procedurilor unitare convenite cu Asociaţia Naţională a Centrelor
de Informaţii pentru Cetăţeni în domeniul relaţiilor şi informaţiilor publice;
- respectarea strictă a “ghidului cetăţeanului” în furnizarea informaţiilor de interes public;
- asigurarea condiţiilor materiale necesare îndeplinirii atribuţiilor de furnizare a informaţiilor
de interes public;
- perfecţionarea paginii web www.cicnet.ro, în care două module sunt destinate furnizării din
oficiu a informaţiilor de interes public specifice instituţiei;
- sporirea considerabilă a rolului paginii web în diseminarea informaţiilor de interes
public, prin realizarea unei hărţi a site-ului cuprinzătoare ca gen de informaţii, atractivă ca mod de
prezentare şi interactivă, datorită posibilităţii de preluare a unor formulare specifice, link-urilor
directe cu alte instituţii şi funcţionării paginii “Părerea ta contează!”, fapt ce a condus, în anul 2005,
la înregistrarea unui număr de peste 13.000 de accesări, a peste 40.000 de pagini vizitate şi
accesarea site-ului din 42 ţări, situate pe toate continentele;
- extinderea furnizării informaţiilor de interes public solicitate prin utilizarea suportului
electronic (e-mail);
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- 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;
- realizarea registrului special de evidenţă a solicitărilor de informaţii de interes public,
înregistrarea cererilor şi răspunsurilor.
Din punct de vedere procedural, s-a asigurat comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes
public specificate de lege şi de hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/2002, prin afişarea şi
consultarea lor la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, precum şi prin publicarea lor pe pagina de
Internet proprie sau în unele publicaţii realizate.
De asemenea, pe lângă accesul direct la informaţiile de interes public, s-a răspuns tuturor
solicitărilor de informaţii, făcute verbal sau în scris, atât de către persoane fizice sau juridice, cât şi
de mass-media, cu încadrarea în procedurile, termenele şi modalităţile de transmitere a răspunsului
stabilite de lege. Dacă informaţiile solicitate verbal nu au putut fi oferite pe loc, solicitantul a fost
îndrumat să ceară în scris informaţiile dorite, urmând ca solicitarea să îi fie rezolvată în termenele
legale. Pentru a facilita redactarea cererilor de informaţii de interes public, au fost puse gratuit la
dispoziţia solicitanţilor formulare-tip. Totodată, pentru cererile de informaţii care au presupus
realizarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Judeţean Ialomiţa, solicitanţii au
suportat costul acestora, la tarifele stabilite prin hotărârea consiliului.
În legătură cu accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public,
Consiliul Judeţean Ialomiţa a asigurat următoarele :
- accesul liber şi garantat al mass-media la informaţiile de interes public, în condiţiile Legii
nr. 544 / 2001 şi a hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 / 2002;
- acreditarea la cerere şi fără nici o discriminare a reprezentanţilor mass-media din judeţ sau
de la nivel naţional;
- informarea în timp util a redacţiilor asupra acţiunilor şi activităţilor cu caracter public
desfăşurate de instituţie, prin comunicate de presă, invitaţii, realizarea de documentare şi pliante,
participarea la vizite de documentare, facilitarea interviurilor;
- participarea la 7 conferinţe de presă şi 4 vizite de documentare;
- transmiterea a 37 comunicate de presă şi a răspunsurilor la 94 de solicitări de informaţii de
interes public, din acestea , la 2 nu s-a răspuns favorabil, deoarece informaţiile se încadrau în
categoria celor exceptate;
- condiţiile materiale pentru exercitarea atribuţiilor de jurnalist.
Din rapoartele lunare de monitorizare a reflectării activităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa
în mass-media locală în anul 2005, rezultă că s-au înregistrat peste 1000 de referiri în presa
scrisă şi audio-vizuală din judeţ , cu un raport relativ egal între ştirile pozitive şi cele negative.
În aplicarea Legii nr. 544 / 2001la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa nu s-au înregistrat
refuzuri de furnizare a informaţiilor de interes public, nici reclamaţii administrative sau plângeri la
instanţa de contencios administrativ.
Fişa de evaluare statistică a aplicării, în anul 2005, a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public este prezentată în anexa 1, ca parte a acestui raport.
DIRECTOR EXECUTIV
ILIE CIOACĂ
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FIŞĂ DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2005
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
2005 ?
2. Lista a fost făcută publică prin:
a. Afişare la sediul instituţiei
b. Monitorul Oficial al României
c. Mass-media
d. Publicaţiile proprii
e. Pagina de Internet proprie
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 ?
4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare
– documentare în anul 2005

A1

DA

NU

Da
A2_1
A2_2
A2_3
A2_4
A2_5
A3

Da
Nu
Nu
Da
Da
DA
Da

A4

NU

960

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2005, departajat pe domenii de interes:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) B1_1
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice
B1_2
c. Acte normative, reglementări
B1_3
d. Activitatea liderilor instituţiei
B1_4
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544
B1_5
f. Altele (se precizează care) autorizatii de constructii, B1_6
certific. de urbanism, decizii de atribuire a pamantului
2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2005, departajat după modalitatea de
soluţionare a acestora:
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil
B2_1
b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor
B2_2
instituţii
c. Numărul de solicitări
a) informaţii exceptate
B2_3
înregistrate respinse, din
b) informatii inexistente
B2_4
motivul:
c) fără motiv
B2_5
d) alte motivaţii (care ?) B2_6
d. Numărul de solicitări
înregistrate respinse, departajat
pe domenii de interes:

113
22
44
5
0
2
40
113
111
0
2
0
0
0

B2_7
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b) modul de îndeplinire a B2_8
atribuţiilor institutiei
publice

0

a) utilizarea banilor
publici (contracte,
investiţii, cheltuieli etc)
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c) acte normative,
B2_9
0
reglementări
d) activitatea liderilor
B2_10
0
instituţiei
e) informaţii privind
B2_11
0
modul de aplicare a Legii
nr. 544
f) altele (se precizează B2_12
0
care)
3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2005, departajat după tipul solicitantului
informaţiilor:
113
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane B3_1
22
fizice
b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane
B3_2
91
juridice
4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2005, departajat după modalitatea de adresare a
solicitării:
113
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
71
a. pe suport de hârtie
B4_1
b. pe suport electronic
B4_2
15
c. verbal
B4_3
27
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
0
1. Numărul de reclamaţii
a. rezolvate favorabil
C1_1
0
administrative la adresa
reclamantului
instituţiilor publice în anul 2005
b. respinse
C1_2
0
în baza Legii nr.544/2001
c. în curs de soluţionare
C1_3
0
2. Numărul de plângeri în
a. rezolvate favorabil
C2_1
0
instanţă la adresa instituţiilor
reclamantului
publice în anul 2005 în baza
b. rezolvate în favoarea
C2_2
0
Legii nr.544/2001
instituţiei
c. pe rol
C2_3
0

D. Costuri
1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau
persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice
(consumabile) în anul 2005
2. Suma încasată în anul 2005 de instituţie pentru serviciile
de copiere a informaţiilor de interes public furnizate
solicitanţilor

D1

72.600 RON

D2

200 RON

Textul Legii nr. 544/2001 şi al Normelor metodologice de aplicare se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii
Guvernamentale: www.publicinfo.ro
Glosar de termeni:
•

•
•
•
•

Autoritate sau instituţie publică = orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare
publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituţiei;
Compartiment de informare şi relaţii publice = structura prin care autorităţile şi instituţiile publice asigură accesul la informaţiile de
interes public, din oficiu sau la cerere;
Solicitare de informaţii de interes public = acţiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic), prin care o persoană (fizică
sau juridică, română sau străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de interes public;
Solicitare de informaţii de interes public rezolvată favorabil = solicitarea la care s-a răspuns în termenele prevăzute de lege şi care
conţine informaţiile de interes public solicitate;
Solicitare de informaţii de interes public respinsă = solicitarea care primeşte un răspuns negativ privind informaţiile solicitate.
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