
1. Numărul total de solicitări de informa ii de interes public: ANUL  2020ț 39

2. Numărul total de solicitări 

departajat pe domenii de 

interes:

2.1. Utilizarea banilor publici (contracte, 

investitii cheltuieli):
-

2.2. Modul de indeplinire a atributiilor 

institutiei publice:
26

2.3. Acte normative ,reglementări: -

2.5. Activitatea liderilor institu iei:ț
2

Informa ii privind modul de aplicare a ț

Legii nr. 544/2001,cu modificările i ș

completările ulterioare

-

Altele, cu men ionarea acestoraț

11
*date referitoare la condiţiile care trebuie 
indeplinite pentru a ocupa post de biolog in 
direcţiile de sănătate publică;
dacă notificarea de asistenţă de specialitate  este
act administrativ;
dacă instituţia are contracte cu o anumită firmă 
privată;
informaţii Covid, care pot fi făcute publice de o
autoritate centrală;
copii facturi; câte teste au fost prelucrate până 
la 05 iulie 2020, precum si număr persoane 
testate; spaţii carantinare instituţionalizată din 
care  număr hoteluri, pensiuni pentru personalul
medical 
 referitor; informaţii privind  documente 
eliberate de o altă;  institutie;
*solicită Registrul unic în format electronic; 
rapoarte de activitate ale  Comisiei de 
monitorizare şi competenţă profesională pentru 
cazurile de  malpraxis (2015-2019); număr 
persoane spitalizate / externate pe zile, grupe de
vârstă, în terapie intensivă/ număr paturi din 
spitale  pe patologii/ număr secţii ATI/dotare 
aparatură, ventilatoare, injectomate.

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil:
31

4. Termen de răspuns: 4.1.Redirec ionare către alte institu ii în 5 ț ț

zile

-



4.2.Solu ionare favorabil în termen de 10 ț

zile

30

4.3. Solu ionare favorabil în termen de 30 ț

zile

1

4.4. Solicitări pentru care termenul a fost 

depăşit

-

5.Departajare pe domenii de 

interes:

5.1. Utilizarea banilor publici
-

5.2. Modul de îndeplinire a atribu iilor ț

institu iei publice ț

21

5.3. Acte normative, reglementari
-

5.4. Activitatea liderilor institu ieiț
2

5.5. Informa ii privind modul de ț

solu ionare a Legii nr. 544/2001, cu ț

modificările ulterioare

-

5.6. Altele (se precizează)

8

date referitoare la condiţiile care trebuie 
îndeplinite pentru a ocupa post de biolog în 
direcţiile de sănătate publică; dacă notificarea 
de asistenţă de specialitate nu este act 
administrativ; dacă instituţia are contracte cu o 
anumită firmă; copii facturi; câte teste au fost 
prelucrate până la 05 iulie 2020, precum şi 
număr persoane testate; spaţii carantinare 
instituţionalizate din care număr hoteluri, 
pensiuni pentru personalul medical şi sume 
aferente cazării; rapoarte activitate ale comisiei 
de monitorizare şi competenţă profesională 
pentru cazurile de  malpraxis (2015-2019); 
număr persoane spitalizate/externate pe zile, 
grupe de vârstă în terapie intensivă , număr 
paturi din spitale pe patologii/ număr secţii 
ATI.

6. Numărul de solicitări 

7



respinse:

6.1. număr solicitări respinse:

6.2. informa ii exceptate de la acces:ț 4

6.3. informa ii inexistente:ț
1

6.4. Altele,  motive (clasate)
2

7.Număr total de solicitări 

respinse,  depatajat pe 

domenii de interes:

7.1.Utilizarea banilor publici (contracte, 

investi ii, cheltuieli)ț

-

7.2. Modul de îndeplinire a atribu iilor ț

institu iei publiceț

4

7.3. Acte normative, reglementări 
-

7.4. Activitatea liderilor institu ieiț
-

7.5. Informa ii privind modul de aplicare a ț

Legii nr. 544/2001 cu modificarile si 

completările ulterioare

-

Altele  ( precizare)

3
*informaţii referitoare la documente documente
eliberate de altă instituţie instituţii ;informaţii 
Covid, care pot fi făcute publice de o autoritate 
centrală;
* Registrul unic în format electronic

8. Modul de comunicare :

8.1. Comunicare pe suport de hartie 1

8.2. Comunicare  electronică 38

9. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 21

10. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 18

11. Numărul de reclama ii ț 11. Număr total reclamaţii administrative 1



administrative:

11.1. rezolvate favorabil: -

11.2. respinse:
1

11.3. în curs de solu ionareț -

12. Numărul de plângeri în 

instan ă:ț

12 .Număr toatal plângeri în instanţă

1

12.1. rezolvate favorabil: 1

12.2. respinse: -

12.3.  în curs de solu ionareț -

13.Costuri:

13. Costuri totale de func ionare ale  ț

compartimentului

Sunt utilizate materiale consumabile i bunuri ș
materiale din dotare

13.1. Sume încasate din servicii de 

copiere

-

13.2. Contravaloarea serviciului de 

copiere (lei/pagina)

0,5 lei/ pagină

13.3. Care este documentul care stă  la 

baza stabilirii contravalorii serviciului de 

copiere
Dispozi ie director executivț

14. Număr estimativ  de 

vizitatori a  punctului de 

informare/documentare

700

 


