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RAPORT
PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
- 2014 1.
2.

3.
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5.
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7.
8.
9.

Numărul total de solicitări de informaţii de interes public
Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
- utilizarea banilor publici
- modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
– informație adrese IP
– notificare Legea nr. 10/2001
– cartele prepay
– actul de control este o informație publică
– HG suplimentare buget MSI
– valoare plăți virate de către MSI în conturile foștilor salariați ASSI
– activitatea CCT CTI (Comitetul Consultativ Tematic Comunicații și
Tehnologia Informației)
– informații privind Programul de management shadowing în
instituțiile publice (”SMART” Internships)
– informații privind finanțările din Fondurile europene
– solicitare documente de interes public
– informații resurse umane
– informații referitoare la propunere proiect vizat de MSI
– informații privind accesul la Internet al minorilor
- omologare sistem informatic
– solicitare informații aferente administrațiilor publice
Numărul de solicitări rezolvate favorabil
Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia
respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.)
- informaţii exceptate
- lipsă deținere informații
- propunere proiect în analiză
Numărul de solicitări adresate în scris:
1. pe suport de hârtie;
2. pe suport electronic;
Numărul de solicitări adresate de persoane fizice
Numărul de solicitări adresate de persoane juridice
Numărul de reclamaţii administrative:
1. rezolvate favorabil;
2. respinse;
Numărul de plângeri în instanţă:
1. rezolvate favorabil;
2. respinse;
3. în curs de soluţionare;
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10.
11.
12.

Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
(regie, salariu - lei)
Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de
interes public solicitate
Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare –
documentare (website-ul instituției)

54.122
0
1.219.975

conform art. 27 alin. (1) din
Normele Metodologice din 7.02.2002
de aplicare a Legii nr. 544/12.10.2001
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