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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1.233 din 19 ianuarie 2022  
Dosar: XIV - 3                                                                                                    

 

               Se aprobă 

                                                                          PREŞEDINTE, 

 

                                                                   Costel FOTEA 

                      

    

 

RAPORT DE EVALUARE 

 privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului 

Judeţean Galaţi, în anul 2021 

 

 

Subsemnata, Teodor Laura, consilier în cadrul Compartimentului relaţii publice, organizare 

şi funcţionare A.T.O.P., persoană responsabilă de aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul 

Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2021, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în 

urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea 

specifică a instituţiei a fost: 

X Foarte bună 

□ Bună 

□ Satisfăcătoare 

□ Nesatisfăcătoare 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2021. 

 

I. Resurse şi proces 

1. Resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public sunt: 

      X Suficiente 

      □ Insuficiente 

2. Resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public 

sunt: 

     X Suficiente 

      □ Insuficiente 

3. Colaborarea cu structurile din cadrul instituţiei în furnizarea informaţiilor de interes public este: 

 X Foarte bună 

 □ Bună 

 □ Satisfăcătoare 

 □ Nesatisfăcătoare 

 

 II. Rezultate 

    A. Informaţii publicate din oficiu 

1. Instituţia a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform prevederilor art. 5 din 

Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare: 

X pe pagina de Internet 
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X la sediul instituţiei 

□ în presă 

□ în Monitorul Oficial al României 

X în altă modalitate: în Monitorul Oficial Local al U.A.T. Judeţul Galaţi 

2. Afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

X Da 

□ Nu 

3. Soluţiile pe care instituţia le-a aplicat pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate: 

Pe pagina web a autorităţii www.cjgalati.ro, meniul „Informaţii de interes public” şi 

submeniul „Buletin informativ” sunt poziţionate printre primele meniuri, sunt uşor 

accesibile şi permanent actualizate. Informaţiile sau înregistrările stocate electronic, 

create în cadrul activităţii publice proprii, sunt disponibile în întregime prin 

descărcarea lor de pe internet, în formate de regulă uşor de accesat. Seturile de 

date puse la dispoziţie pot fi reutilizate şi redistribuite. 

4. Instituţia a publicat seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de 

lege: 

 X Da 

Prin expunere la panoul de afişare, acestea sunt:  

- atribuţiile autorităţii publice locale Consiliului Judeţean Galaţi; 

- atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

- lista consilierilor judeţeni; 

- structura comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

- informaţii privind audienţele în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

- rapoarte anuale elaborate la nivelul instituţiei privind diverse domenii; 

- minuta ultimei şedinţe ordinare/extraordinare a Consiliului Judeţean Galaţi; 

- procesul-verbal al penultimei şedinţe ordinare/extraordinare a Consiliului Judeţean 

Galaţi; 

- anunţuri publice specifice procedurii de participare a cetăţenilor şi a asociaţiilor 

legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a 

deciziilor; 

- anunţuri publice privind solicitarea unor avize de specialitate; 

- acte administrative ce conţin dispoziţii privind aducerea la cunoştinţă publică; 

- situaţia privind certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire emise de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, în fiecare lună calendaristică; 

- formulare necesare pentru eliberarea de certificate de urbanism şi autorizaţii de 

construire; 

- acte administrative, adoptate sau emise, pentru care se asigură publicitatea; 

Prin publicare pe pagina web a instituţiei, acestea sunt:  

- informaţii privind organizarea şi conducerea Consiliului Judeţean Galaţi;  

- rapoarte şi studii privind judeţul Galaţi; 

- rapoarte anuale cu privire la activitatea Consiliului Judeţean Galaţi; 

- informaţii privind posturile scoase la concurs şi rezultate privind concursurile 

(submeniul Carieră); 

- Buletinul informativ care cuprinde informaţiile din oficiu, conform Legii nr. 544/2001; 

- programe anuale privind achiziţiile publice; 

- centralizatoare privind achiziţiile publice; 

- situaţii privind contractele de achiziţie publică încheiate; 

- declaraţiile de avere şi de interese, arhiva pe anii 2008 -2021; 

http://www.cjgalati.ro/
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- lista privind documentele de interes public exceptate de la liberul acces la 

cetăţenilor; 

- rapoarte semestriale privind soluţionarea petiţiilor, arhiva 2005-2021; 

- rapoarte anuale privind accesul la informaţiile de interes public, arhiva 2005-2021; 

- rapoarte anuale privind transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean 

Galaţi conform Legii nr. 52/2003, arhiva 2005-2021; 

- comunicate şi anunţuri publice ale Autorităţii Judeţene de Transport Public; 

- Autoritatea Judeţeană de Transport Public - hotărâri ale Comisiei paritare; 

- informaţii şi documente privind implementarea strategiilor naţionale anticorupţie;  

- informări şi documente privind aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general 

privind protecţia datelor); 

- lista consilierilor judeţeni; 

- comisiile de specialitate ale Consiliul Judeţean Galaţi şi atribuţiile acestora; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat 

prin Hotărârea nr. 173/2020, cu modificările si completările ulterioare; 

- atribuţiile Consiliului Judeţean Galaţi; 

- atribuţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

- anunţuri publice cu privire la derularea procedurilor privind participarea cetăţenilor 

şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi al 

procesul de luare a deciziilor, conform Legii nr. 52/2003; 

 - proiectele de acte administrative cu caracter normativ supuse consultării publice 

conform procedurii privind transparenţa decizională şi documentele aferente realizării 

procedurii (din 2009 până în prezent); 

 - prezentarea judeţului Galaţi; 

- lista primăriilor din judeţ şi datele de contact; 

- harta serviciilor sociale din judeţul Galaţi; 

- lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea şi 

coordonarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

- enumerarea proiectelor regionale implementate, în derulare şi de perspectivă, la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi; 

- arhiva anunţurilor publice privind solicitările de emitere a acordurilor de mediu 

pentru diferite etape, pentru proiecte în care Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean 

Galaţi, este titular de proiect; 

- Planul de menţinere a calităţii aerului în Judeţul Galaţi 2019-2023; 

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Galaţi şi alte studii de fundamentare; 

 - liste cu certificate de urbanism şi autorizaţii de construire emise în perioada 2009-

2021; 

- liste cu certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru parcuri eoliene; 

- formulare pentru eliberarea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire; 

- proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi supuse informării publice 

anterior adoptării; 

- arhiva hotărârilor adoptate de Consiliului Judeţean Galaţi din luna iulie 2004 şi până 

în prezent; 

- acte administrative de convocare a Consiliului Judeţean Galaţi în şedinţă ordinară  

sau extraordinară (arhiva din 2012 şi până în prezent); 
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- arhiva proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Galaţi din 2012 şi 

până în prezent; 

- Monitorul Oficial al Judeţului Galaţi, arhiva din anul 2014-2021 (în meniul Monitorul 

Oficial Local); 

 - actul administrativ şi modalitatea de organizare şi desfăşurare a audienţelor; 

- actul normativ de reglementare a activităţii de soluţionare a petiţiilor (Ordonanţa 

Guvernului nr. 27/2002, actualizată) şi modalitatea de transmitere a petiţiilor 

adresate Consiliului Judeţean Galaţi; 

- Strategia de dezvoltare a Judeţului Galaţi 2021-2028; 

- enumerarea protocoalelor şi acordurile de parteneriat semnate în judeţul Galaţi, în 

perioada 1992-2021; 

- harta de localizare a Consiliul Judeţean Galaţi şi datele de contact; 

- documente privind programul anual de finanţări conform prevederilor Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, 

în perioada 2018-2020; 

documente privind participare cu capital şi/sau bunuri la funcţionarea şi/sau 

dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de 

interes judeţean; 

- documente şi informaţii privind activitatea următoarelor structuri:  

• Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi; 

• Euroregiunea „Dunărea de Jos”; 

• Centrul Europe Direct Galaţi; 

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”; 

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoserv Galaţi”. 

□ Nu 

5. Sunt publicate informaţii într-un format deschis: 

X  Da 

□ Nu 

6. Măsurile interne ce pot fi aplicate pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în 

format deschis: 

- elaborarea şi asigurarea implementării unor proceduri de identificare, analiză, 

publicare şi gestionare a datelor deschise la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; 

- stabilirea structurilor şi persoanelor responsabile pentru publicarea datelor deschise 

din cadrul instituţiei; 

- utilizarea unor formate recomandate pentru datele deschise ce vor fi publicate. 

 

B. Informaţii furnizate la cerere 

 

1. Numărul total de 

solicitări de informaţii 

de interes public 

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 

fizice 

de la persoane 

juridice 
pe suport hârtie 

pe suport 

electronic 
verbal 

57 16 41 6 51 0 

 

Departajare pe domenii de interes:                                                         

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)           17 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                       13 

c) Acte normative, reglementări                                                  7 



 5 

d) Activitatea liderilor instituţiei                                             0 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare                                                       

0 

f) Altele, cu menţionarea acestora:   

- cereri de informaţii/documente de interes public deţinute sau 

gestionate de unele instituţii publice din subordine sau aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi; 

- cereri de informaţii de interes public deţinute sau gestionate de 

primăriile din judeţul Galaţi; 

- completarea unor chestionare cu date şi informaţii diverse (despre 

imigranţi şi refugiaţi, despre motivarea şi satisfacţia la locul de muncă, 

despre atenuarea impactului pandemiei COVID-19 în instituţiile 

publice); 

- date şi informaţii deţinute de unităţile sanitare din judeţ; 

- informaţii privind exproprierea pentru realizarea unor drumuri noi în 

judeţ, altele decât cele judeţene; 

- interpretarea legislaţiei aplicabile în diferite domenii; 

- informaţii statistice privind populaţia din judeţ; 

- informaţii diverse din bazele de date; 

20, astfel: 

6 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

2. Număr 

total de 

solicitări 

soluţionate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de comunicare 

Redirec-

ţionate 

către 

alte  

instituţii 

în 5 zile 

Soluţionate 

favorabil în 

termen  de 

10 zile 

Soluţionate 

favorabil în 

termen de 

30 zile 

Solicitări 

pentru care 

termenul a 

fost  

depăşit 

Comunicare 

electronică 

Comunicare 

în format 

hârtie 

Comunicare 

verbală 

57 15 35 7 0 39 18 0 

 

Departajare pe domenii de interes:                                                         

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)           17 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                       13 

c) Acte normative, reglementări                                                  7 

d) Activitatea liderilor instituţiei                                             0 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare                                                       

0 

f) Altele, cu menţionarea acestora:   

- cereri de informaţii/documente de interes public deţinute sau 

gestionate de unele instituţii publice din subordine sau aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi; 

- cereri de informaţii de interes public deţinute sau gestionate de 

primăriile din judeţul Galaţi; 

- completarea unor chestionare cu date şi informaţii diverse (despre 

imigranţi şi refugiaţi, despre motivarea şi satisfacţia la locul de muncă, 

despre atenuarea impactului pandemiei COVID-19 în instituţiile 

publice); 

- date şi informaţii deţinute de unităţile sanitare din judeţ; 

- informaţii privind exproprierea pentru realizarea unor drumuri noi în 

judeţ, altele decât cele judeţene; 

- interpretarea legislaţiei aplicabile în diferite domenii; 

20, astfel: 

6 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

2 

2 

 

1 
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- informaţii statistice privind populaţia din judeţ; 

- informaţii diverse din bazele de date;  

1 

1 

 

3. Principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal: 

     nu este cazul 

     

4. Măsuri ce au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată: 

     nu este cazul 

 

5. Număr total de 

solicitări respinse 

Motivul respingerii 

Exceptate, 

conform legii 

Informaţii 

inexistente 

Alte motive 

(cu precizarea acestora) 

0 0 0 0 

 

Departajare pe domenii de interes:                                                         

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)           0 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                       0 

c) Acte normative, reglementări                                                  0 

d) Activitatea liderilor instituţiei                                             0 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare                                                       

0 

f) Altele, cu menţionarea acestora: 

 

0 

 

    5.1. Documentele/informaţiile solicitate nefurnizate, pentru motivul exceptării acestora conform 

legii, sunt următoarele:    

nu este cazul 

 

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la 

adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa 

instituţiei în baza Legii nr.544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Soluţionate 

favorabil 

Respinse În curs de 

soluţionare 

Total Soluţionate 

favorabil 

Respinse În curs de 

soluţionare│ 

Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

 

7.1. Costuri 

Costuri totale de 

funcţionare ale  

compartimentului 

Sume încasate din 

serviciul de copiere 

Contravaloarea 

serviciului de 

copiere 

(lei/pagină) 

Documentul care stă la 

baza stabilirii contravalorii 

serviciului de copiere 

sunt incluse în bugetul 

instituţiei, nefiind 

înregistrate distinct 

 

0 

 

1,12 

Hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 265 din 

17 decembrie 2020 privind 

aprobarea taxelor şi tarifelor 

la nivelul Consiliului 

Judeţean Galaţi, pentru anul 



 7 

fiscal 2021, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Anexa nr. 1 – Tarif pentru 

serviciul de copiere 

documente pe suport hârtie 

 

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

 a) Instituţia deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de 

interes public: 

    X Da 

    □ Nu 

 

b) Punctele ce trebuiesc îmbunătăţite la nivelul instituţiei pentru creşterea eficienţei procesului de 

asigurare a accesului la informaţii de interes public sunt: 

- intensificarea comunicării interne şi optimizarea timpului de răspuns de către structurile din 

cadrul instituţiei ce deţin informaţiile şi documentele solicitate, pentru o mai bună încadrare 

în termenele de pregătire a răspunsului final la solicitări; 

- actualizarea aplicaţiei de înregistrare electronică a solicitărilor de informaţii de interes 

public şi de circulaţie rapidă a documentelor, pentru o mai bună şi rapidă trasabilitate a 

acestora şi digitalizarea întregului proces; 

- asigurarea de personal suficient şi calificat pentru a răspunde la solicitările de informaţii de 

interes public adresate direct. 

 

c) Măsuri luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes 

public:  

- prin act administrativ s-a dispus acordarea de sprijin de specialitate Compartimentului 

relaţii publice, organizare şi funcţionare A.T.O.P. şi întocmirea răspunsurile documentate, în 

termenul legal, de către de către toate direcţiile, serviciile şi compartimentele organizate 

distinct în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

- monitorizarea continuă a procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public 

pentru identificarea eventualelor disfuncţionalităţi şi luarea măsurile corective necesare, 

inclusiv prin revizuirea procedurilor interne; 

- dezvoltarea şi actualizarea continuă a paginii web unde sunt publicate informaţii de interes 

public; 

- promovarea în mass-media a obiectivelor şi realizărilor instituţiei pentru creşterea gradului 

de informare a tuturor celor interesaţi asupra stadiului şi evoluţiei proiectelor şi activităţilor 

Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 


