
RAPORT DE ACTIVITATE RELA II PUBLICEȚ

anul 2021

1. Numărul total de solicitări de informa ii de interes publicț 18

2. Numărul total de solicitări departajat pe domenii de interes

2.1. Utilizarea banilor publici (contracte, investi ii cheltuieli):ț -

2.2. Modul de îndeplinire a atribu iilor institu iei publice:ț ț 8

2.3. Acte normative, reglementări: -

2.4. Activitatea liderilor institu iei:ț -

2.5. Informa ii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001,cu modificările i ț ș
completările ulterioare

-

2.6. Altele, cu men ionarea acestoraț 10

Număr medici asisten i medicali, infirmieri vaccina i, număr infectaţi, decedaţiț ț
Număr teste RT-PCR i teste antigen efectuateș
Număr femei infectate cu Covid 19 care au născut nou născu i pozitivaţi    post-ț
partum
Număr avorturi la cerere  şi terapeutice 2019-trim 1 2021; sec ii Obstetrică ț
Ginecologie public/privat/între-ruperi de sarcina; cazuri copii contacţi direc i ț
infecta i/decese; pacien i infecta i/reinfecta i SARS-CoV-2; sesizări comisie ț ț ț ț
malpraxis; număr persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 pe unită i ț
administrativ teritoriale/ număr decese/ număr teste (1 septembrie-data 
solicitării)

2

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 17

4. Termen de răspuns

4.1. Redirec ionare către alte institu ii în 5 zileț ț 2

4.2. Solu ionare favorabil în termen de 10 zileț 14

4.3. Solu ionare favorabil în termen de 30 zileț -

4.4. Solicitări pentru care termenul a fost depă itș 1

5. Departajare pe domenii de interes:



5.1. Utilizarea banilor publici

5.2. Modul de îndeplinire a atribu iilor institu iei publiceț ț

5.3. Acte normative, reglementari

5.4. Activitatea liderilor institu ieiț

5.5. Informa ii privind modul de solu ionare a Legii nr. 544/2001, cu ț ț
modificările ulterioare

5.6. Altele (se precizează) 10

Număr medici asisten i medicali, infirmieri vaccina i, număr infectaţi, decedaţiț ț
Număr teste RT-PCR i teste antigen efectuateș
Număr femei infectate cu Covid 19 care au născut nou născu i pozitivaţi    post-ț
partum
Număr avorturi la cerere  şi terapeutice 2019-trim 1 2021; sec ii Obstetrică ț
Ginecologie public/privat/între-ruperi de sarcina; cazuri copii contacţi direc i ț
infecta i/decese; pacien i infecta i/reinfecta i SARS-CoV-2; sesizări comisie ț ț ț ț
malpraxis; număr persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 pe unită i ț
administrativ teritoriale/ număr decese/ număr teste (1 septembrie-data 
solicitării)

2

6. Numărul de solicitări respinse 2

6.1. Număr solicitări respinse 1

6.2. Informa ii exceptate de la acces:ț -

6.3. Informa ii inexistente:ț 1

6.4. Altele,  motive (clasate) -

7.Număr total de solicitări respinse,  departajat pe domenii de interes 1

7.1. Utilizarea banilor publici (contracte, investi ii, cheltuieli)ț -

7.2. Modul de îndeplinire a atribu iilor institu iei publiceț ț 1

7.3. Acte normative, reglementări -

7.4. Activitatea liderilor institu ieiț -

7.5. Informa ii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 cu modificarile si ț
completările ulterioare

-



8. Modul de comunicare 18

8.1. Comunicare pe suport de hartie -

8.2. Comunicare  electronică 18

9. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice 3

10. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 15

11. Numărul de reclama ii administrativeț

11.1. Rezolvate favorabil

11.2. Respinse

11.3. În curs de solu ionareț

12. Numărul de plângeri în instan ăț

12.1. Rezolvate favorabil

12.2. Respinse

12.3.  În curs de solu ionareț

13. Costuri totale de func ionare ale  compartimentuluiț 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 ieț
director
executiv

14. Număr estimativ  de vizitatori ai  punctului de 1100

Informare/Documentare
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