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RAPORT ANUAL 

PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 544/2001 PENTRU ANUL 2016 

 

  Prezentul raport privind accesul la informaţiile de interes public a fost întocmit în baza 

art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

In conformitate cu normele de aplicare a Legii 544/2001, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” 

Pucioasa a asigurat accesul la informatiile de interes public prin: 

·        Informarea presei 

·        Informarea directa a persoanelor 

·        Informarea interna a personalului 

·        Informarea interinstitutionala 

·        Site-ul propriu/ pagina de facebook 

·        Afisare la sediul unitatii scolare 

 

În cursul anului 2016, la secretaritul Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Pucioasa, în 

baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, au fost înregistrate  

a). Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: -0 solicitări;  

b). Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes:  

A- utilizarea banilor publici (contracte, investiţi, cheltuieli)-0 solicitare;  

B- informaţii privind conducerea instituţiei (nume, program de lucru etc.): - 0 solicitări;  

C- coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, sediu, telefon, fax, adresă de email etc.) : - 0 

solicitări;  

D- informaţii privind compartimentele instituţiei ( program de lucru, sfera de activitate, atribuţii ) 

: - 0 solicitări;  



E- informaţii privind actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei: 

- 0 solicitări;  

F- informaţii privind numele şi prenumele personalului care funcţionează în cadrul instituţiei: - 0 

solicitare;  

G- informaţii cuprinse in documentele produse sau gestionate de instituţie: - 0 solicitări ;  

H- Informaţii privind modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice: - 0 solicitari ;  

I- Informaţii statistice: - 0 solicitări;  

J- Informaţii privind modul de aplicare al legii 544/2001: - 0 solicitări;  

K- Alte informaţii: - 0  

c). Numărul de solicitări rezolvate favorabil : - 0 solicitari ;  

d). Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii ( informaţii 

exceptate de la acces, inexistente ): 0 solicitări,  

e). Numărul de solicitări adresate în scris: - pe suport de hârtie: 1cereri -pe suport electronic : 0 

cereri.  

f). Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: - 0 solicitări;  

g). Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: - 0 solicitări;  

h). Numărul de reclamaţii administrative: - 0;  

i). Numărul de plângeri în instanţă: (rezolvate favorabil, respinse, în curs de soluţionare) – 0 ; 

 j). Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice: Având în vedere faptul 

că nu s-a ţinut o evidenţă separată a costurilor Biroului de Informare şi Relaţii Publice de restul 

compartimentelor instituţiei, acesta utilizând în comun mijloacele fixe şi materialele 

consumabile, nu se poate face o delimitare a costurilor, a cheltuielilor acestuia.  

k). Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate: 

- 0 lei;  

l). Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare: - aproximativ 1000 

persoane în anul 2016 

 Director,  

Prof. Grosu Gabriel-Mihai 


