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RAPORT PRIVIND ACCESUL LA  

INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC 

PE ANUL 2018 

 

Conform Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 actualizată, privind liberul acces la informatiile 

de interes public, art. 27, fiecare institutie sau autoritate publica va intocmi anual, prin structurile de 

informare si relatii publice, un raport privind accesul la informatiile de interes public. În consecință, în 

calitate de șef  Birou Comunicare, Registratură și Evidență Operativă, am onoarea să raportez 

următoarele:  

Pe parcursul anului 2018, Biroul Comunicare, Registratură și Evidență Operativă a înregistrat 

informații de interes public astfel: 

- Număr de solicitări de informaţii de interes public 47 

- Număr de răspunsuri comunicate 47 

- Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de termenul legal 0 

- Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns  0 

- Număr de reclamaţii administrative 0 

- Număr de reclamaţii administrative soluţionate pozitiv  0 

- Număr de reclamaţii administrative soluţionate negative  0 

- Număr de plângeri în instanță 0 

- Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale 0 

- Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică  4 

- Număr de persoane instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională 8 

 

Pe site-ul instituției www.polcomtim.ro au fost publicate în 2018  un număr de 296 

comunicate/informări publicate, materializate în 1785 materiale de presă scrisă, radio și tv . 

Numărul de sesizări/petiții pe instituție înregistrate și soluționate conform prevederilor legale (OG 

27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor) în anul 2018 a fost de 11.973 

primite/11.666 rezolvate (față de  10.496 primite/10.467 rezolvate în 2017).  
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