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RAPORT
privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, în anul 2007

Consiliul Judeţean Ialomiţa a înţeles că promovarea principiului
transparenţei în activitatea desfăşurată este o obligaţie a instituţiilor publice
instituită de 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 îndeplinirea obligaţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de
interes public, Consiliul Judeţean Ialomiţa a procedat din punct de vedere
organizatoric, la următoarele acţiuni:
a) îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii compartimentelor specializate
în furnizarea de informaţii şi relaţii publice şi relaţia cu mass-media;
b) perfecţionarea paginii web www.cicnet. ro, pentru cele două module ce
sunt destinate furnizării din oficiu a informaţiilor de interes public;
c) creşterea rolului paginii web în diseminarea informaţiilor de interes
public;
d) creşterea calităţii informaţiilor de interes public şi a acţiunilor Consiliului
Judeţean Ialomiţa, prin realizarea de pliante, documente, mape, atât pe
suport de hârtie , cât şi pe CD;
e) facilitatea redactării cererilor de informaţii de interes public, prin
punerea la dispoziţia solicitanţilor a formularelor tip în format material
sau electronic, gratuit;
f) respectarea “ghidului cetăţeanului” în furnizarea de informaţii de interes
public;

g) aprobarea prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 8/2007 a
organigramei şi a numărului de personal din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în care au fost cuprinse
structuri organizatorice şi numărul de personal care se ocupă cu relaţiile
şi informaţiile publice;
h) 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 interes
public;
i) asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile,
acţiunile şi activităţile de interes public ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;
j) actualizarea fişei posturilor pentru funcţionarii cu atribuţii în domeniu şi
detalierea atribuţiilor şi procedurilor prevăzute de Legea nr. 544/2001;
k) înregistrarea cererilor şi răspunsului în registrul special de evidenţă a
solicitărilor de informaţii de interes public;
l) furnizarea informaţiilor de interes public solicitate prin utilizarea
suportului electronic (e –mail ).
Din date statistice referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, în anul 2007, rezultă că au fost înregistrate în
registrul special de evidenţă a solicitărilor de informaţii de interes public 102 de
solicitări, ce s-au referit la: informaţii despre “Reabilitarea Spitalului de Urgenţă
Ialomiţa”, declaraţiile de avere ale consilierilor judeţeni, lista proiectelor cu
finanţare europeană, inventarul clădirilor cu grad seismic ridicat, numărul
parteneriatelor public - privat încheiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, imagini din
judeţ pentru prezentarea într-un catalog internaţional şi altele.
După modalitatea de soluţionare, s-a răspuns favorabil la toate cele 102 de
cereri de informaţii de interes public solicitate.
Dintre solicitanţii de informaţii de interes public, 34 au fost persoane fizice şi
58 persoane juridice din care 38 sunt reprezentanţi ai mass - media.
Mass-media a avut sprijin şi acces liber şi garantat la informaţiile de interes
public, în condiţiile Legii nr. 544/2001 şi a hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 26/2002. Au fost trimise 23 comunicate de presă, s-au desfăşurat 6 conferinţe de
presă, au fost întocmite şi puse la dispoziţia ziariştilor dosare de presă şi au fost
asigurate condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de jurnalist.
Menţionăm că, 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 acestora răzpunzând operativ la diferite cereri şi asigurând
diseminarea unor informaţii de interes public prin materiale promoţionale.
De asemenea, o altă formă folosită în anul 2007 de Consiliul Judeţean
Ialomiţa pentru diseminarea informaţiilor publice pe teme europene, este aceea prin
participarea cu stand propriu la expoziţia:” Salonul de construcţii şi arhitectură”-

“Stand de prezentare şi informaţii pe teme europene” în perioada 6-8 iunie 2007,
prilej cu care au fost oferite informaţii şi materiale documentare unui număr mare
de vizitatori ai standului expoziţional organizat.
În aplicarea Legii nr. 544 /2001 la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa nu
s-au înregistrat în anul 2007 refuzuri nejustificate 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 2007, a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public este prezentată în anexa nr.1,
ca parte a acestui raport.
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