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Nr.               /2020/__.05.2020 

Aprob, 

Cornel Virgiliu CĂLINESCU 

Director general 

Referitor: Raport privind accesul la informațiile de interes public pentru anul 2019 

Stimate domnule director general, 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) și (2) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002 cu modificările și completările ulterioare vă supunem aprobării prezentul 

Raport privind accesul la informațiile de interes public pentru anul 2019. 

  

1. Numărul total de solicitări de informații 
de interes public 

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 

 de la persoane 
fizice 

de la persoane 
juridice 

pe suport hârtie 
pe suport 
electronic 

verbal 

 25 22 3 2 23 0 
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 2. Departajare pe domenii de interes 

 a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.) 0 

 b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice 24 

 c) Acte normative, reglementări 0 

 d) Activitatea liderilor instituției 0 

 e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 0 

 

f) Altele, cu menționarea acestora: 1- informații cu privire 
la structura 
organizatorică ANABI 
 

           

           
 3. Termen de răspuns 3.1. Modul de comunicare 3.2. Departajate pe domenii de interes 

 

Redirecționa
te către alte 
instituții în 5 

zile 

Soluționa
te 

favorabil 
în termen 
de 10 zile 

Soluționa
te 

favorabil 
în termen 
de 30 zile 

Solicitări 
pentru 
care 
termenu
l a fost 
depășit 

Comunicare 
electronică 

Comuni
care în 
format 
hârtie 

Comuni
care 

verbală 

Utilizarea 
banilor publici 

(contracte, 
investiții, 

cheltuieli etc.) 

Modul de 
îndeplinire 

a 
atribuțiilor 
instituției 
publice 

Acte 
norm
ative

, 
regle
ment
ări 

Activitate
a liderilor 
instituției 

Informații 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544/2001, 
cu 

modificăril
e şi 

completări
le 

ulterioare 

Altele 
(infor
mații 

cu 
privire 

la 
struct
ura 

organi
zatoric

ă 
ANABI) 

 
 2 24 0 0 23 0 1 0 23 0 0 0 1 
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6. 
Număr 
total de 
solicitări 
respinse 

6.1. Motivul respingerii 6.2.Departajate pe domenii de interes 

Exceptate, 
conform 

legii 

Informații 
inexistente 

Alte 
motive (cu 
precizarea 
acestora) 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte, 
investiţii, 
cheltuieli 

etc.) 

Modul de 
îndeplinire 

a 
atribuţiilor 
instituţiei 
publice 

Acte 
normative, 

reglementări 

Activitatea 
liderilor 

instituţiei 

Informaţii 
privind modul 
de aplicare a 

Legii nr. 
544/2001, cu 
modificările şi 
completările 

ulterioare 

Altele (se precizează 
care); 

1 0 0 

1 - 
clasarea 
cererii 

întrucât s-
a răspuns 
printr-un 
document 
anterior 
aceluiași 
petent 
privind 
aceleași 

informații 
solicitate 

0 0 0 0 0 
0 

  

7. Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza 
Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare 

8. Numărul de plângeri în instanță la adresa 
instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu 
modificările și completările ulterioare 

Soluționate favorabil Respinse În curs de 
soluționare 

Total Soluționate 
favorabil 

Respinse În curs de 
soluționare 

Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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8. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public  
 

8.1. Costuri 

Costuri total de funcționare ale 
compartimentului 

Sume încasate din 
serviciul de copiere 

Contravaloarea 
serviciului de copiere 
(lei/pagină) 

Care este documentul care stă la baza stabilirii 
contravalorii serviciului de copiere? 

- - - - 

 

 9. Nr. estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: 0 


