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Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 având ca obiect liberul 

acces la informaţiile de interes public pe anul 2016 
 

 

Prezentul raport privind accesul la informaţiile de interes public a fost întocmit în 

baza art. 27 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

I. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 0 solicitări; 

II. Numărul total de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii: 0 solicitări 

III. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 0 solicitări; 

IV. Numărul de solicitări respinse, defalcate în funcţie de motivaţia 

respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente, etc.): 0; 
    V.   Numărul de solicitări adresate în scris:  pe suport de hârtie: 0; 

VI. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 0; 

VII. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice:0; 

VIII. Număr de reclamaţii administrative( rezolvate favorabil, respinse): 0; 

IX. Număr de plângeri în instanţă (rezolvate favorabil, respinse, în curs de 

soluţionare): 0; 
X.  Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice sau 

ale persoanei însărcinate cu informarea şi relaţiile publice: -; 

XI. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de 

interes public solicitate: 0; 

XII. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare - documentare: 

0 
 
 
 

Director, 
 

Prof. Nina Rotaru 
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Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pe anul 2016 

BULETIN INFORMATIV 

 
 
 

conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul accesul la 

informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare Scoala 

Gimnaziala,Comuna Poienarii Burchii funcţionează potrivit: 

-Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

-Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unitatilor de invatamant 

preuniversitar, conform OMENCT nr. 5.079/31.08.2016  

Coordonate de contact: 

Şcoala Gimnazială, Comuna Poienarii Burchii 
Localitatea Poienarii Burchii, nr.61,  judeţul Prahova ,  

 Telefon/Fax: 0244 / 486179;  e-mail scoala_poienariiburchii@yahoo.com 

 

Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi 

răspunsuri prompte, vă rugăm luați notă de următoarele: 

1.  Contactați Serviciul Secretariat pentru: 

Eliberare acte studii 

Eliberare adeverinte 

Depunere cereri 

Situatii scolare 
 
 
 
 
 
 

http://scoalagimnazialasimand.blogspot.com/2015/01/buletin-informativ-privind-aplicarea.html
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Structura organizatorica a Scolii Gimnaziale,Comuna Poienarii Burchii: 
 Consiliul de administratie –(componenta este publicata pe site-ul scolii: 

http://www.scoalapoienariiburchii.ro/index.php?page=documente-
manageriale-2016-2017) 

 Director: Rotaru Nina 
 Director adjunct: Radu Vasilica 

 Secretar:  Preda Vasilica 

 Relaţii Resurse Umane: Preda Vasilica 

 Eliberare acte de studii, adeverinte, inregistrare cereri: Preda Vasilica 

 

Program de funcţionare al Scolii Gimnaziale,Comuna Poienarii Burchii: 
Luni:         8-16 

Marți:        8-16 

Miercuri:   8-16 

Joi:           8-16 

Vineri:      8-16 

 

Programul de audiențe: 
Director:              Joi:          10-12 

Director adjunct: Miercuri:   10-12 

 

Pentru audienţe la directorul/directorul adjunct al  unitatii de invatamant se 
depune o solicitare în scris la Serviciul secretariat. 
În cererile scrise de primire în audienţă se vor menţiona: 
-    datele de identificare ale solicitantului. 
 -  datele de contact – telefon, adresă poştală, adresa de email. descrierea 
problemei pentru care se solicită audienţa; 
Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data şi ora la care 
se poate prezenta pentru audienţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


