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RAPORT
privind activitatea Consiliului Judeţean Covasna în asigurarea
accesului la informaţiile de interes public, în semestrul I al anului 2011

Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public reprezintă o concretizare
a asigurării şi respectării de către Consiliul Judeţean Covasna a dreptului constituţional al
cetăţeanului la „ liberul acces la informaţie” prevăzut în art. 31 din Constituţia României.
Consiliul Judeţean Covasna consideră că asigurarea accesului liber la informaţiile
de interes public este de natură să îmbunătăţească gradul de informare al opiniei publice
din judeţul Covasna şi să stimuleze implicarea civică. Misiunea Consiliului Judeţean
Covasna este de a realiza o schimbare majoră de mentalitate, trecându-se de la opacitate la
transparenţă în activitatea sa, şi de la neimplicare la participare directă, din partea
cetăţenilor.
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată
în scopul de a fluidiza şi eficientiza comunicarea dintre autorităţile şi instituţiile publice şi
cetăţeni, agenţi economici şi mass-media. Legea stabileşte unele responsabilităţi clare
pentru instituţiile publice în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor de interes public şi
operativitatea cu care această activitate trebuie să se desfăşoare.
Structura responsabilă pentru informarea publică a cetăţeanului, respectiv
Compartimentul Relaţii cu publicul şi petiţii şi Compartimentul Integrare Europeană,
Relaţii externe, Mass-media, prin funcţionarii publici cu atribuţii concrete în acest
domeniu au asigurat o informare concretizată
 în comunicare;
 folosirea exclusivă a informaţiilor corecte;
 circulaţia rapidă a informaţiilor prin respectarea termenelor legale
prevăzute la art. 16 din Anexa la H.G. nr. 123/2002,
 utilizarea unui limbaj simplu, concret şi explicit.
Persoanele nominalizate de către instituţia publică pentru a asigura accesul liber la
informaţiile de interes public, pun gratuit la dispoziţia persoanei interesate formulareletip, comunică informaţiile cerute şi/sau redactează răspunsurile la reclamaţia
administrativă, conduc registrul pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. 2 al
art. 14 din H.G. nr. 123/2002, întocmesc raportul anual privind accesul la informaţiile de
interes public. Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public se realizează şi prin
afişarea la sediul consiliului judeţean a acelor hotărâri şi dispoziţii care sunt de interes
public.
Furnizarea de informaţii de interes public către reprezentanţii presei scrise,
radioului şi televiziunii locale şi naţionale se realizează prin intermediul comunicatelor de
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presă, precum şi a conferinţelor de presă. Conferinţele de presă sunt convocate la
dispoziţia preşedintelui sau a vicepreşedinţilor consiliului judeţean periodic sau ori de
câte ori este necesar.
Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din
Legea nr. 544/2001, sunt cele cuprinse în anexa Dispoziţiei nr. 136/2006 cu privire la
informaţiile de interes public care se comunică din oficiu de către Consiliul Judeţean
Covasna, emisă în baza reglementărilor amintite mai sus.
În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din H.G. nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, se întocmeşte un raport anual privind accesul la informaţiile
de interes public.
În cursul semestrului I al anului 2011, accesul la informaţiile publice în cadrul
Consiliului Judeţean Covasna s-a realizat după cum urmează:
1) Numărul total de cereri de solicitări de informaţii de interes public – 55
2) Solicitări de informaţii, departajate pe domenii de interese (obs. O cerere poate
conţine mai multe solicitări din diferite domenii):
- 115
 Informaţii despre licitaţii publice
2
 Informaţii cu privire la un sigiliu cu stema României
5
 Chestionar sociologic
1
 Informaţii despre sume plătite din bugetul public
34
 Informaţii despre proiecte de infrastructură
10
 Copii după anumite registre
2
 Informaţii despre punerea în aplicare a unei sentinţe
2
 Date despre sumele alocate pentru proiecte culturale
2
 Informaţii despre punerea în aplicare a unei somaţii
2
 Aprobarea pentru a participa la şedinţa Consiliului Judeţean
1
 Informaţii despre Proiectul „Drumul Apelor Minerale”
1
 Copii după rapoartele consilierilor şi a comisiilor de specialitate 6
 Rapoarte de implementarea a anumitor legi
5
 Date despre câinii vagabonzi din Judeţul Covasna
5
 Date de contact ale consilierilor judeţeni
1
 Date despre scolie din judeţ
2
 Date despre instituţiile subordonate
3
 Informaţii cu privire la biroul de reprezentare de la Bruxelles
6
 Copii ale unor acte
4
 Date despre lăcaşe de cult
1
 Date despre achiziţii publice
19
3) Numărul de solicitări înregistrate şi redirecţionate pentru soluţionare altor
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Instituţii
1
4) Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia refuzului:
 Informaţii exceptate - 1
 Informaţii inexistente – 1
 Fără motiv - 0
 Alte motivaţii 5) Numărul de cereri adresate :
 Pe suport de hârtie – 13
 Pe suport electronic – 42
 Verbal - 0
6) Numărul de cereri adresate de persoane fizice – 42
7) Numărul de cereri adresate de persoane juridice – 13
8) Numărul de reclamaţii administrative: 6
 Rezolvate favorabil reclamantului - 1
 Respinse - 5
 În curs de soluţionare - 0
9) Numărul de plângeri în instanţă: 2
 Rezolvate favorabil reclamantului - 0
 Respinse - 0
 În curs de soluţionare - 2
10) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes
public solicitate - 0
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este
insuficient cunoscută la nivelul judeţului Covasna fapt ce a condus la o frecvenţă scăzută
în utilizarea prevederilor ei de către cetăţeni, ca un instrument de impunere a
transparenţei decizionale la nivel administrativ şi de luptă împotriva corupţiei.
Se va asigura un program de perfecţionare a funcţionarului public cu aplicarea
legii.
Întocmit,
Consilier

KOVÁCS Angela
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