Nr. 729/10.02.2020

RAPORT ANUAL PRIVIND ACCESUL LA INFORMARE
2019

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel
prin Legea nr. 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre
persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele
internaționale ratificate de Parlamentul României.
În sensul acestei legi:
a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce
utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate
reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități
publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială
este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau operator regional, astfel cum aceștia
sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele
politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază
de finanțare din bani publici;(la 17-07-2016, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de art. unic din
LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016. )
b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile
sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de
forma sau de modul de exprimare a informației;
c) prin informație cu privire la datele personale se înțelege orice informație privind o
persoana fizică identificată sau identificabilă.
Activitatea de informare şi relaţii publice în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt a
fost

organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu următoarele
componente:
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a) informarea presei;
b) informarea publică directă a persoanelor;
c) informarea internă a personalului;
d) informarea interinstituţională.
Atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor este îndeplinită de
persoana special desemnată în acest scop prin Decizia nr. 996/06.09.2012.

a) Informarea presei
Au fost elaborate 8 de comunicate de presă destinate informării cu privire la activitățile
derulate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt. Acestea au fost publicate pe site-ul
instituției și transmise tuturor ziarelor și televiziunilor locale.
Reprezentantul legal al Inspectoratului Școlar Județean Olt și persoana cu atribuții pe linia
relației cu presa și a informării directe au dat interviuri în presa scrisă și la televiziune, au fost
furnizate ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţii de interes public care privesc activitatea
instituţiei.
Au fost organizate conferințe de presă ori de câte ori a fost nevoie.
b) Informarea publică directă a persoanelor
Inspectoratul Școlar Județean Olt a comunicat, din oficiu, următoarele informații de interes
public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Inspectoratului Școlar
Județean Olt;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare,
programul de audiențe al instituției;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și
ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon,
fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
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i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care
persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public
solicitate.
Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat și a actualizat anual un buletin informativ. De
asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat din oficiu publicității un raport anual de
activitate.
Accesul la informațiile de interes public s-a realizat prin:
a) afișare la sediul instituției ori prin publicare în mijloacele de informare în masă, în
publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul instituției, în spațiul special destinat acestui scop, secretariatul
Inspectoratului Școlar Județean Olt.
Formularele tip prevăzute de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public pot fi descărcate de pe site-ul instituției sau,
direct, de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de
interes public este întocmit conform prevederilor legale în vigoare și actualizat permanent.
Pe site-ul instituției www.isjolt.ro există pagina „Accesul la informațiile de interes public”
unde sunt publicate toate informațiile prevăzute de Legea 544/2001.
c)Informarea internă a personalului se realizează prin ședințe de lucru ordinare și
extraordinare, afișarea la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Olt, decizii, note interne, poștă
electronică.
d) Informarea interinstituţională s-a realizat prin ședințe, rapoarte, comunicate de presă,
informări.

INDICATORI

Cod

RĂSPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi
publicat informaţiile de interes public, din
oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2019 ?
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-
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2. Lista a fost făcută publică prin:
a. Afişare la sediul instituţiei
b. Monitorul Oficial al României
c. Mass-media
d. Publicaţiile proprii
e. Pagina de Internet proprie
3. Instituţia d-voastră a organizat un punct
de informare – documentare, potrivit art. 5 ,
paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi
art. 8, paragraful 1 din Normele
Metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 ?
4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de
informare – documentare în anul 2019

A 2_1
A 2_2
A 2_3
A 2_4
A 2_5

A3

A4

DA
DA
DA

DA

-

9 000

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2019, departajat pe domenii de interes:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli
etc)

B 1_1

b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B 1_2

0

c. Acte normative, reglementări

B 1_3

0

d. Activitatea liderilor instituţiei

B 1_4

0

e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001
f. Altele (se precizează care)
-prevenirea radicalizării tinerilor, angajați și/sau cadre
didactice care au participat la activități, programe sau cursuri
de formare și perfecționare ori specializare în domeniul
radicalizării tinerilor;
-numărul elevilor înscriși în anul de învățământ 2018-2019,
raportate la fiecare unitate de învățământ de la nivelul
județului dvs. din învățământul preuniversitar; numărul
cadrelor didactice titulare și suplinitori aferente fiecărei

B 1_5

0

B 1_6

14
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unități de învățământ; numărul personalului auxiliar raportat
la fiecare unitate de învățământ ;
-numărul școlilor cu toaleta în curte în mediul rural,
respectiv urban;
- repartizarea chestionarului transmis către două cadre
didactice (un profesor de limbi străine și unul de altă
specialitate) spre completare;
- Tabel cu formații/ansambluri și grupuri artistice cu
date de contact; Echipe de teatru: nume/contact;
Festivaluri/evenimente artistice tradiționale organizate/în
curs; Tabel cu școlile și asociațiile nonprofit/fundațiile
înființate de părinți sau cadre didactic și contactele
acestora; Numele directorilor instituțiilor școlare și
specializarea acestora;
- numărul elevilor care au revenit din străinătate și au cerut
echivalarea studiilor pentru înscrierea în sistemul de
învățământ românesc în anul 2018 – 2019;
-date privind directorii și directorii adjuncți ai instituțiilor de
învățământ liceal din județul Olt;
- raportul public anual privind starea învățământului din
județul Olt pentru anul școlar 2018 – 2019;
- informații privind regulamentul de transport al elevilor cu
microbuzul școlar;
-informații din domeniul elevilor cu cerințe educative
speciale, al instituțiilor cu profil educațional în care acești
elevi sunt înscriși;
- date din domeniul copiilor cu cerințe educative speciale, cu
defalcări ale numărului de copii cu CES pe categorii;
-date privind repartizarea unor sume din transferuri din
bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul
Ministerului Educației Naționale, pentru finanțarea în anul
2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat;
-date privind implementarea proiectului ROSE;
-informații privind Programul „Școală după școală” derulat
la nivelul județului Olt.
2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2019, departajat după modalitatea de soluţionare
a acestora:
14
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate
favorabil
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B 2_1

14
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b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare
B 2_2
0
altor instituţii
a) informaţii exceptate
B 2 _3
0
b) informatii inexistente
B 2_4
0
c. Numărul de solicitări înregistrate
c) fără motiv
B 2_5
0
respinse, din motivul:
d) alte motivaţii (care ?)
B 2_6
0
a) utilizarea banilor
publici (contracte,
B 2_7
0
investiţii, cheltuieli etc)
b) modul de îndeplinire a
atribuţiilor institutiei
B 2_8
0
publice
c) acte normative,
d. Numărul de solicitări
B 2_9
0
reglementări
înregistrate respinse, departajat
pe domenii de interes:
d) activitatea liderilor
B 2_10
0
instituţiei
e) informaţii privind
modul de aplicare a Legii B 2_11
0
nr. 544/2001
f) altele (se precizează
B 2_12
0
care)
3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2019, departajat după tipul solicitantului
informaţiilor:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 14
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane
B 3_1
7
fizice
b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane
B 3_2
7
juridice
4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2019, departajat după modalitatea de adresare a
solicitării:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 14
a. pe suport de hârtie
B 4_1
0
b. pe suport electronic
B 4_2
14
c. verbal
B 4_3
0
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
3
a. rezolvate
1. Numărul de reclamaţii
favorabil
C 1_1
0
administrative la adresa instituţiilor
publice în anul 2018 în baza Legii nr. reclamantului
544/2001
b. respinse
C 1_2
3
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2. Numărul de plângeri în instanţă la
adresa instituţiilor publice în anul
2018 în baza Legii nr.544/2001

c. în curs de
soluţionare
a. rezolvate
favorabil
reclamantului
b. rezolvate în
favoarea instituţiei
c. pe rol

D. Costuri
1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau
persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice
(consumabile) în anul 2018
2. Suma încasată în anul 2018 de instituţie pentru serviciile
de copiere a informaţiilor de interes public furnizate

C 1_3

0

C 2_1

0

C 2_2

3

C 2_3

0
0

D1

0

D2

0

Inspector școlar general,
Daniela ȚÎRCOMNICU

Consilier juridic,
Paul ANCA

Responsabil cu informarea și relațiile publice,
Inspector școlar pentru învățământ primar,
Mirela Maria PARASCHIV
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