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INSPECŢIA MUNCII  
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                  Nicea Mergeani 

                  Inspector șef 

Nr. ..../........2020    

Raport privind accesul la informațiile de interes public 

A. Informații furnizate la cerere 

1. Numărul total de 

solicitări de informații 

de interes public 

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 

fizice 

de la persoane 

juridice 

pe suport de 

hârtie 

pe suport 

electronic 

verbal 

3 2 1 0 3 0 

 

 

 

 

Departajare pe domenii de interes 

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

b.  Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice 0 

c.  Acte normative, reglementări 3 

d.  Activitatea liderilor instituţiei                                                                                                                           0 

e.  Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2001 0 

f. Altele, cu menționarea acestora:  Competența de răspuns aparține altor instituții 0 
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în 
acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document 
în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
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5. Număr 

total de 

solicitări 

respinse 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptate, 

conform legii 

Informații 

inexistente 

Alte motive 

(cu 

precizarea 

acestora) 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiţii, 

cheltuieli  

etc) 

Modul de 

îndeplinire 

a 

atribuţiilor 

institutiei 

publice 

Acte 

normative, 

reglementări 

Activitatea 

liderilor 

instituţiei 

Informaţii 

privind 

modul de 

aplicare a 

Legii  nr. 544 

Altele 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

2. Număr 

total de 

solicitări 

soluționate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 

Redirecți

onate 

către 

alte 

instituții 

în 5 zile 

Soluționat

e favorabil 

în termen 

de 10 zile 

Soluționat

e 

favorabil 

în termen 

de 30 zile 

Solicitări 

pentru 

care 

termenul 

a fost 

depășit 

Comun

icare 

electro

nică 

Comunic

are în 

format 

hârtie 

Comuni

care 

verbală 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte

investiţii, 

cheltuieli  

etc) 

Modul de 

îndeplinire 

a 

atribuţiilor 

institutiei 

publice 

Acte 

normati

ve, 

reglem

entări 

Activitat

ea 

liderilor 

instituţi

ei 

Inform

aţii 

privind 

modul 

de 

aplicar

e a 

Legii  

nr. 544 

Altele 

(compete

nța altor 

instituții) 

 

3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în 
acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document 
în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
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MUNCII  6. Reclamații administrative și plângeri în instanță 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei 

publice în baza Legii nr.544/2001 

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii 

nr.544/2001 

Soluționate 

favorabil 

Respinse În curs de 

soluționare 

Total Soluționate 

favorabil 

Respinse În curs de 

soluționare 

Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Mădălina Aurora Gîrlea 

Compartiment C.R.P. 

                                                                                                                                  


