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RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE 

al U.A.T. comuna Dor Marunt, județul Călărași, pentru anul 2021 

 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001, privind liberul 

acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, coroborate 

cu anexa 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, UAT comuna Dor Marunt, judeţul Călăraşi face public 

următorul raport de activitate pentru anul 2021: 

1. Misiunea autorității sau instituţiei publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse 

în perioada de raportare: 

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au 

obligația să își desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, asigurând accesul 

liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public, aceasta fiind misiunea 

instituţiei publice. 

Administraţia publică a comunei Dor Marunt a stabilit ca obiectiv principal o 

deschidere totală faţă de cetățean printr-o comunicare reală şi eficientă, care să conducă la 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi la atingerea unui nivel performant de executare a 

actului administrativ. 

Asigurarea accesului la informațiile de interes public către cetăţeni, persoane fizice 

sau juridice, se face din oficiu și la cerere, prin intermediul persoanei desemnate în acest 

scop: 

- dna. Bârsan Cerasela Mihaela , consilier clasa I, grad profesional debutant, în 

Compartimentul Informații Publice și Monitorizarea Procedurilor Administrative  al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Marunt, județul Călăraşi. 

Conform art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public – cu modificările și completările ulterioare, 

activitatea de informare publică directă a persoanelor și cea de informare a presei se 

organizează distinct, activitatea de informare a presei fiind făcută de către conducerea 

instituției. 

2. Indicii de performanţă, de prezentare a gradului de realizare a acestora. 

În cursul anului 2021 s-au respectat prevederile legale cu privire la aplicarea Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin următoarele acțiuni: 

 s-a întocmit raportul anual de activitate, conform art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001, 

care a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei comunei Dor Marunt şi la avizierul 

instituţiei; 
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 s-a publicat buletinul informativ, cu informațiile de interes public comunicate din oficiu, 

conform art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001, care s-a afişat la avizierul Primăriei 

comunei Dor Marunt şi pe pagina de internet a instituţiei; 

 informaţiile de interes public s-au adus la cunoștința cetăţenilor prin afişarea la avizierul 

primăriei comunei Dor Marunt şi pe site-ul propriu; 

 pentru informaţiile solicitate verbal răspunsul a fost dat pe loc, sau persoana a fost 

îndrumată să solicite în scris informația de interes public, cererile fiind  rezolvate în 

termen. 

3. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la 

obiectivele autorităților sau instituţiilor publice 

În anul 2021, conform art.27 din Normele de aplicare a Legii nr.544/2001, situația 

statistică a solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public – cu modificările și completările ulterioare, este următoarea: 

a) numărul total de solicitări de informații de interes public: 8; 

b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes: 

- utilizarea banilor publici: 0;  

- modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice: 0; 

- acte normative, reglementări: 0; 

- activitatea liderilor instituției: 0; 

- modul de aplicare a Legii nr.544/2001: 0; 

- altele, cu menționarea acestora: solicitare număr femei neasigurate - 1; stadiul 

procesului de aplicare a legii 15/2003, sprijin acordat tieneilor pentru 

construirea de locuințe - 1; asigurarea serviciilor de interpretare autorizată 

pentru persoanele cu deficiențe de auz - 2; număr de persoane aflate sub 

interdicție - 1; situația terenurilor degradate - 1; organigrama/salarii medii 

pentru angajații instituției - 1; situația colectării deșeurilor - 1; 

c) numărul de solicitări rezolvate favorabil: 8; 

d) numărul de solicitări respinse, defalcat: 0; 

e) numărul de solicitări adresate în scris: 8: 

- pe suport de hărtie: 0; 

- pe suport electronic, e-mail: 8; 

- verbal: nu se ține evidența  numărul de solicitări verbale adresate;   

f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 3; 

g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice:5; 

h) numărul de reclamații administrative: 0; 

i) numărul de plângeri în instanţă: 0; 

j) costuri totale pentru desfăşurarea activității responsabile cu furnizarea informaţiilor de 

interes public la nivel de instituţie: 0 lei; 

k) sume  încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate: 

0; 

l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare: 200 

persoane; 
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m) numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns: 1-răspuns la 30 de zile, 7-

răspuns la 10 zile; 

n) informațiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informație: 

0; 

o) măsurile luate pentru îmbunătățirea activității: modernizare site; 

p) numele și prenumele persoanei desemnate, respectiv ale șefului compartimentului 

prevăzut la art. 3 alin.(1): Bârsan Cerasela Mihaela. 

Ca urmare a celor prezentate la punctele 2 și 3, raportat la obiectivele Primăriei 

comunei Dor Mărunt de a desfăşura activitatea într-o manieră deschisă față de public și de a 

asigura accesul liber şi neîngrădit al persoanelor la orice informație de interes public, pe loc 

sau cu respectrarea termenelor prevăzute de lege, considerăm că aceste obiective au fost 

atinse. 

4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe: nu este cazul. 

5. Nerealizări cu menționarea cauzelor acestora: nu este cazul. 

6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor: nu este cazul. 

Pentru anul 2021, în cadrul activităţii responsabile cu furnizarea informaţiilor de 

interes public din cadrul Primăriei comunei Dor Mărunt au fost stabilite obiective generale 

care să conducă la îmbunătățirea procesului de comunicare dintre cetăţeni şi administraţia 

publică locală pentru asigurarea accesului în condiții optime a cetăţenilor la informații după 

cum urmează: 

- diversificarea informaţiilor postate pe site-ul instituţiei, astfel încât prin accesul la 

acestea cetățeanul să nu mai fie nevoit să se deplaseze la sediul institutiei; 

- dezvoltarea punctului de informare-documentare, în vederea creşterii capabilităţii de 

a furniza cetăţenilor informații (informațiile publice furnizate din oficiu) direct în cele 

mai bune cazuri și reducerea timpului de aşteptare; 

- reducerea timpului de răspuns la solicitările de informații publice furnizate la cerere. 

 

Întocmit, 

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice,  

Consilier, Bârsan Cerasela Mihaela  


