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Nr. 533/31.01.2022 

 

RAPORT ANUAL PRIVIND ACCESUL LA INFORMARE 

2021 
 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite 

astfel prin Legea nr. 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor 

dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu 

documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. 

În sensul acestei legi: 

a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică 

ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate 

reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități 

publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-

teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau operator regional, 

astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor 

prezentei legi partidele politice, federațiile sportive și organizațiile neguvernamentale de 

utilitate publică, care beneficiază de finanțare din bani publici;(la 17-07-2016, Lit. a) a art. 2 

a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016. ) 

b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile 

sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul 

ori de forma sau de modul de exprimare a informației; 

c) prin informație cu privire la datele personale se înțelege orice informație privind o 

persoana fizică identificată sau identificabilă.  

Activitatea de informare şi relaţii publice în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt 

a fost  organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu următoarele 

componente:  

a) informarea presei;  

b) informarea publică directă a persoanelor;  

c) informarea internă a personalului;  

d) informarea interinstituţională.  

Atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor este îndeplinită 

de  persoana special desemnată în acest scop prin Decizia nr.  996/06.09.2012. 

  

a) Informarea presei 

Au fost elaborate 26  de comunicate de presă destinate informării cu privire la 

activitățile derulate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt. Acestea au fost publicate 

pe site-ul instituției și transmise tuturor ziarelor și televiziunilor locale. 

Reprezentantul legal al Inspectoratului Școlar Județean Olt și persoana cu atribuții pe 

linia relației cu presa și a informării directe au dat interviuri în presa scrisă și la televiziune, 
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au fost furnizate ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţii de interes public care privesc 

activitatea instituţiei. 

 Au fost organizate 3 conferințe de presă, în lunile februarie, aprilie și decembrie 2021.  

 

b) Informarea publică directă a persoanelor  

Inspectoratul Școlar Județean Olt a comunicat, din oficiu, următoarele informații de 

interes public: 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Inspectoratului 

Școlar Județean Olt; 

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, 

programul de audiențe al instituției; 

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice 

și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; 

d) coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 

telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; 

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; 

f) programele și strategiile proprii; 

g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; 

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în 

care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes 

public solicitate. 

Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat și a actualizat anual un buletin informativ. 

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat din oficiu publicității un raport anual 

de activitate. 

Accesul la informațiile de interes public s-a realizat prin: 

a) afișare la sediul instituției ori prin publicare în mijloacele de informare în masă, în 

publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie; 

b) consultarea lor la sediul instituției, în spațiul special destinat acestui scop, 

secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt. 

Formularele tip prevăzute de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public pot fi descărcate de pe site-ul instituției 

sau, direct, de la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt. 

Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de 

interes public este întocmit conform prevederilor legale în vigoare și actualizat permanent.     

Pe site-ul instituției www.isjolt.ro  există pagina „Transparență decizională” unde sunt 

publicate toate informațiile prevăzute de Legea 544/2001.   

 

c)Informarea internă a personalului se realizează prin ședințe de lucru ordinare și 

extraordinare, afișarea la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Olt, decizii, note interne, 

poștă electronică.      

 

d) Informarea interinstituţională s-a realizat prin ședințe, rapoarte, comunicate de 

presă, informări. 
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INDICATORI Cod RĂSPUNS 

 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 

 
 

 

1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi 

publicat informaţiile de interes public, din 

oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2021 ?  
 

 

 

A 1 

DA 

 

DA 

NU 

 

- 

 

2. Lista a fost făcută publică prin: 

 
 

                      a. Afişare la sediul instituţiei A 2_1 DA 

- 

DA 

- 

DA 

                      b. Monitorul Oficial al României A 2_2 

                      c. Mass-media A 2_3 

                      d. Publicaţiile proprii A 2_4 

                      e. Pagina de Internet proprie A 2_5 

 3. Instituţia d-voastră a organizat un punct 

de informare – documentare, potrivit art. 5 

, paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 

şi art. 8, paragraful 1 din Normele 

Metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 ?  
 

A 3 DA - 

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de 

informare – documentare în anul 2021 
A 4 10 000 

 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public 

 
 

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021, departajat pe domenii de interes: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)      38 
 

a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, 

cheltuieli etc) 
 

B 1_1 
 

1 

b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei 

publice 
 

B 1_2 0 

c. Acte normative, reglementări 
 

B 1_3 0 

d. Activitatea liderilor instituţiei 
 

B 1_4 0 

e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 

544/2001 
 

B 1_5 0 

f. Altele (se precizează care) 

Numărul cadrelor didactice din unitățile de 

învățământ preuniversitar din județul Olt, care au încasat 

pentru luna iunie indemnizația pentru titlul științific de 

doctorat, deși au optat pentru echivalarea acestuia cu 

gradul didactic I. 

B 1_6 

 

 

37 
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Rata de absolvire a învățământului primar, 

gimnazial, liceal pentru anul 2020, în județul Olt, cu 

pondere rural – urban. 

Rata de promovare a Examenului național, în 

județul Olt, cu pondere rural – urban. 

Rata de promovare a bacalaureatului, în județul 

Olt, cu pondere rural – urban. 

SDS Pilot - Numărul copiilor participanți la program 

la nivelul județului, centralizare pe clase Situația 

participanților la program, raportat la art. 2 din 

metodologie; Situația școlară la finalul anului școlar 2020 

– 2021; Disciplinele la care s-a organizat programul; 

Unitățile de învățământ în care s-a desfășurat programul; 

Evidența prezenței la activitățile programului; Numărul de 

participanți la program pe luni; Numărul profesorilor 

participanți la program. 

Numărul de elevi cu cerințe educaționale speciale, 

înscriși în unitățile de învățământ din subordinea 

Inspectoratului Școlar Județean Olt, individualizat pe ani 

școlari. 

Numărul de cadre didactice care desfășoară 

activități ca profesori de sprijin, individualizat pe ani 

școlari. 

Numărul de elevi cu cerințe educaționale speciale, 

înscriși în unitățile de învățământ din subordinea 

Inspectoratului Școlar Județean Olt, care au beneficiat 

/beneficiază de profesori de sprijin, individualizat pe ani 

școlari. 

Numărul de ore alocate în medie pe săptămână 

pentru fiecare copil cu CES. 

Numărul de elevi cu cerințe educaționale speciale 

înscriși în unitățile de învățământ din județul Olt, 

învățământ de masă și învățământ special, din 2019 și în 

prezent. 

Numărul de elevi cu cerințe educaționale speciale 

înscriși în unitățile de învățământ din județul Olt, care au 

solicitat, dar nu li s-a asigurat un profesor de sprijin, din 

2019 și în prezent, cu precizarea motivelor. 

Datele cu privire la unitățile de învățământ 

preuniversitar din județul Olt care au ales disciplina 

opțională „Educație juridică”. 

Rata de vaccinare a personalului din unitățile de 

învățământ preuniversitare din județul Olt, la data de 

12.11.2021. 
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Situația posturilor/catedrelor rezervate la nivelul 

județului Olt. 

Situația detaliată a elevilor care nu pot fi 

școlarizați în localitatea de domiciliu, care să reflecte 

localitatea de domiciliu din județ; Numărul de elevi care 

nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu pentru 

localitatea respectivă; numărul de kilometri pe care elevii 

din localitatea respectivă îi parcurg până în localitatea în 

care sunt școlarizați. 

Situația detaliată a elevilor care nu pot fi 

școlarizați în localitatea de domiciliu, care să reflecte: 

Localitatea de domiciliu din județ; Numărul de elevi care 

nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu pentru 

localitatea respectivă; Numărul de kilometri pe care elevii 

din localitatea respectivă îi parcurg până în localitatea în 

care sunt școlarizați. 

Numărul de elevi din județ care au abandonat 

școala începând din 2016. 

Datele solicitate cu privire la numărul de elevi care 

au avut media școlară anuală de minimum 8.50 în anii 

școlari 2019 – 2020 și 2020 – 2021, pe fiecare unitate de 

învățământ din fiecare municipiu reședință de județ și 

celelalte municipii și orașe din județul Olt. 

Unitățile de învățământ din județul Olt care au 

înregistrat rata de promovabilitate 0 la Examenul național 

de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2021. 

 Unitățile de învățământ liceal din Municipiul 

Slatina au minimum 2 elevi care au promovat Examenul 

național de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2021. 

Constituirea formațiunilor de studiu și a organizării 

programului pe schimburi în unitatea de învățământ. 

Numărul copiilor cu dizabilități care studiază în 

acest moment în unitățile de învățământ din județ. 

Numărul copiilor cu dizabilități care au terminat 12 

clase în ultimii trei ani (datele pe fiecare an în parte) la 

nivelul județului. 

Numărul copiilor cu dizabilități din județ care au 

abandonat școala/liceul în ultimii trei ani și care au fost 

motivele (datele pe fiecare an în parte). 

Numărul total al copiilor din județ care au 

abandonat şcoala/liceul în ultimii trei ani (datele pe 

fiecare an în parte). 

Cât % din finanțarea de bază s-a îndreptat către 

formarea cadrelor didactice în anul școlar trecut 
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Câți mediatori școlari/profesori de sprijn sunt în 

județul Olt? Câți profesori de sprijinin sunt angajați? 

Câți profesori au solicitat să primească un laptop 

sau o tabletă la cerere în baza Legii nr. 109 din 3 iulie 

2020? Câti au primit pana in acest moment? 

Câți copii sunt în risc de abandon școlar în prezent? 

Sau care sunt ultimele date pe care le aveți în acest sens? 

Câte cabinete medicale există în județ raportat la 

numărul total de elevi și de preșcolari din acel județ. 

Numărul cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar din județul Olt ieșite la pensie pe 

parcursul anului 2018, 2019, 2020; numărul cadrelor 

didactice din învățământul preuniversitar din județul Olt 

ieșite la pensie în lunile iulie, august și septembrie în 

2018, 2019, 2020; Numărul cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar din județul Olt care sunt 

titulare de post în anii 2018, 2019 și 2020. 

Regimul actelor de studii şi al documentelor 

şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar. 

Lista cu necesarul de burse la nivelul județului Olt, 

detaliat pe unități de învățământ. 

Numărul total al elevilor de an terminal (clasa a XI-

a și a XII-a) înscriși în liceele cu profil tehnologic din 

județul Olt în anul școlar 2020 – 2021;  Numărul cadrelor 

didactice care predau în liceele cu profil tehnologic din 

județul Olt. 

Numărul de elevi care, în prezent, nu au avut acces 

la școala online, la nivel de județ. 

Numărul de elevi care au beneficiat de un 

dispozitiv din partea Ministerului Educației și Cercetării 

prin intermediul programului „Școala de acasă”, la 

nivelul județului Olt. 

Numărul copiilor care învață în școlile din Olt. 

Numărul de copii din Olt care au abandonat 

școala în ultimii doi ani. 

Cazuri/plângeri penale legate de hărțuiri sexuale și 

abuzuri sexuale comise de cadre didactice. 

Numărul elevilor care au terminat în 2020, 2019, 

2018 ciclul gimnazial cu media 10 a anilor de studiu V – 

VIII (medie luată în aclcul la stabilirea notei de admitere 

în liceu). 
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Linia telefonică din județul dumneavoastră unde 

elevii și părinții pot suna 

pentru consiliere; Numărul părinților și elevilor au 

apelat la linia telefonică de la începutul anului; 

numărul psihologilor care lucrează în unitățile de 

învățământ preuniversitar. 

Informații în vederea realizării unui studiu de 

cercetare privind învățământul preuniversitar în contextul 

pandemiei COVID 19. 
 

 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021, departajat după modalitatea de 

soluţionare a acestora:                                                                                                                      38 
 

 

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate 

favorabil 
 

B 2_1 38 

 

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare 

altor instituţii 
 

B 2_2 0 

c. Numărul de solicitări 

înregistrate respinse, din 

motivul: 

 

a) informaţii exceptate B 2 _3 0 

b) informatii inexistente B 2_4 0 

c) fără motiv B 2_5 0 

d) alte motivaţii (care ?) B 2_6 0 

d. Numărul de solicitări 

înregistrate respinse, 

departajat pe domenii de 

interes:  

a) utilizarea banilor 

publici (contracte, 

investiţii, cheltuieli etc) 

B 2_7 0 

b) modul de îndeplinire 

a atribuţiilor institutiei 

publice 

B 2_8 0 

c) acte normative, 

reglementări 
B 2_9 0 

d) activitatea liderilor 

instituţiei 
B 2_10 0 

e) informaţii privind 

modul de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 

B 2_11 0 

f) altele (se precizează 

care) 
B 2_12 0 

3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021, departajat după tipul solicitantului 

informaţiilor: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)     38 

a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane 

fizice 
B 3_1 5 
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b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane 

juridice 
B 3_2 33 

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021, departajat după modalitatea de adresare 

a solicitării: 

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)     38 

a. pe suport de hârtie B 4_1 0 

b. pe suport electronic B 4_2 38 

c. verbal B 4_3 0 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă                                                           1 

1. Numărul de reclamaţii 

administrative la adresa instituţiilor 

publice în anul 2021 în baza Legii nr. 

544/2001  

a. rezolvate 

favorabil 

reclamantului 

C 1_1 0 

b. respinse C 1_2 0 

c. în curs de 

soluţionare 
C 1_3 0 

2. Numărul de plângeri în instanţă la 

adresa instituţiilor publice în anul 

2021 în baza Legii nr.544/2001  

 

a. rezolvate 

favorabil 

reclamantului 

C 2_1 0 

b. rezolvate în 

favoarea instituţiei 
C 2_2 1 

c. pe rol C 2_3 0 

D. Costuri                                                                                                                    0 

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului 

(sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile 

publice (consumabile) în anul 2021 

D 1 0 

2. Suma încasată în anul 2021 de instituţie pentru 

serviciile de copiere a informaţiilor de interes public 

furnizate 

D 2 0 

 

              

Inspector școlar general, 

Victor – Hariton IACOBESCU 

 

 

 

Consilier juridic, 

Paul ANCA 

 

  

 

Responsabil cu informarea și relațiile publice, 

Inspector școlar pentru învățământ primar, 

 Mirela Maria PARASCHIV 
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