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RAPORT ANUAL 

Privind aplicarea de către  COLEGIUL NAȚIONAL ” COSTACHE NEGRI ” Galați a 

dispozițiilor Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

pentru anul 2021 

   

  

 Activitatea de informare și relații publice în cadrul Colegiului Național ”Costache 

Negri” a fost organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu 

următoarele componente: 

a) Informarea presei; 

b) Informarea publică directă a persoanelor; 

c) Informarea internă a personalului; 

d) Informarea interinstituțională; 

a)  Informarea presei 

  Au fost elaborate comunicate de presă destinate informării cu privire la activitățile 

derulate la nivelul Colegiului Național ”Costache Negri” și care au fost publicate pe site-ul 

instituției și trimise ziarelor și televiziunilor locale. A fost dat publicității raportul privind 

starea învățământului în Colegiul Național ”Costache Negri” pentru anul școlar 2020-2021. 

Au fost realizate interviuri în presa scrisă, la televiziune, în care au fost prezentate informații 

de interes public care privesc activitatea instituției. 

b)  Informarea publică directă a persoanelor 

La sediul Colegiului Național ”Costache Negri”, în presă și pe site-ul instituției 

(www.cncn.ro) au fost afișate și actualizate permanent informațiile de interes public. 

Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de 

interes public este întocmit conform prevederilor legale în vigoare și actualizat permanent. Nu 

http://www.cncn.ro/
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au existat solicitări privind furnizarea unor informații de interes public transmise pe adresa 

Colegiului Național ”Costache Negri”. Au fost respectate, de asemenea, prevederile art.12 

alin.1, astfel încât nu au fost furnizate publicului informații cu caracter secret care se 

exceptează de la accesul liber al cetățenilor. 

c) Informarea internă a personalului se realizează prin consilii profesorale de lucru 

ordinare și extraordinare, decizii, note interne, poștă electronică, serviciul intranet, aplicația 

WhatsApp, aplicația Google Meet, platforma Google Classroom, care funcționează la nivelul 

Colegiului Național ”Costache Negri”. 

d)  Informarea interinstituțională s-a realizat prin ședințe, rapoarte, comunicate de presă, 

informări. 

 
Indicatori  Cod Răspuns 

A.Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informații  

1. Instituția dumneavoastră a elaborat și publicat 

informațiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 

din lege, în anul 2021 
A1 

DA NU 

X  

2. Lista a fost făcută publică prin : 

a. Afișarea la sediul instituției A2_1 X  

b. Monitorul Oficial al României A2_2  X 

c. Mass-media A2_3  X 

d. Publicațiile proprii A2_4  X 

e. Pagina de internet proprie A2_5 X  

 3. Instituția dumneavoastră a organizat un punct de 

informare – documentare, potrivit art.5, paragraful 4, 

litera b din Legea 544/2001 și art.8, paragraful 1 din 

Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 

A3 X  

 4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de 

informare – documentare în anul 2021 
A4 14650  

B.Solicitări înregistrate de informații de interes public  

1.Numărul total de solicitări înregistrate în 2021 , 

departajat pe domenii de interes (nu include solicitările de 

informații redicționate spre soluționare altor instituții) 

B1 0 

a.Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli 

etc.) 
B1_1 0 

b. Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice B1_2 0 

c. Acte normative, reglementări B1_3 0 

d. Activitatea liderilor instituției B1_4 0 

e. Informații privind modul de aplicare a Legii nr.544 B1_5 0 
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f. Altele (se precizează care) 

rezultate concursuri școlare, copii documente, date de 

contact ale școlilor, statistici 

B1_6 0 

2.Numărul total de solicitări înregistrate în 2021, 

departajat după modalitatea de soluționare a acestora: 
B2 0 

a.  Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil B2_1 0 

b. Numărul de solicitări înregistrate redicționate către 

soluționarea altor instituții 
B2_2 0 

c.  Numărul de solicitări 

înregistrate respinse, din 

motivul: 

a.informații exceptate B2_3 0 

b.informații inexistente B2_4 0 

c.fără motiv B2_5 0 

d.alte motivații (se 

precizează care) 
B2_6 0 

d.  Numărul de solicitări 

înregistrate respinse, 

departajat pe domenii de 

interes 

a. utilizarea banilor publici 

(contracte, investiții, 

cheltuieli etc.) 

B2_7 0 

b. modul de îndeplinire a 

atribuțiilor instituției 

publice 

B2_8 0 

c. acte normative, 

reglementări 
B2_9 0 

d. activitatea liderilor 

instituției 
B2_10 0 

e. informații privind modul 

de aplicare a Legii nr.544 B2_11 0 

f. altele (se precizează 

care) 
B2_12 0 

3. Numărul total de solicitări înregistrate în 2021, 

departajat după tipul solicitantului informațiilor (nu 

include solicitările de informații redicționate spre 

soluționare altor instituții 

 

B3 0 

a.  Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane 

fizice 
B3_1 0 

b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane 

juridice 
B3_2 0 

4. Numărul total de solicitări înregistrate in 2021, 

departajat după modalitatea de adresare a solicitării (nu 

include solicitările de informații redicționate spre 

soluționare altor instituții) 

B4 0 

a. pe suport de hârtie B4_1 0 

b. pe suport electronic B4_2 0 

c. verbal B4_3 0 

C. Reclamații administrative și plângeri în instanță 

1. Numărul de reclamații a. rezolvate favorabil C1_1 0 
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administrative la adresa 

instituțiilor publice în anul 

2021, în baza Legii 

nr.544/2001 

reclamantului 

b. respinse C1_2 0 

c. în curs de soluționare                     
C1_3 0 

2. Numărul de plângeri în 

instanță la adresa 

instituțiilor publice în anul 

2021, în baza Legii nr. 

544/2001 

a. rezolvate favorabil 

reclamantului 
C2_1 0 

b. rezolvate în favoarea 

instituției 
C2_2 0 

c. pe rol C2_3 0 

D. Costuri 

1. Costurile totale de funcționare ale compartimentului 

(sau persoanelor) însărcinate cu informarea și relațiile 

publice (consumabile) în anul 2021 

 

D1 0 

2. Suma încasată în anul 2021 de instituție pentru 

serviciile de copiere a informațiilor de interes public 

furnizate 

D2 0 

 

 

 

 

 

 


