
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII 
PUBLICE PE ANUL 2005  

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN TEMEIUL LEGII NR. 544/2001               
                                                                                            

Prezentul raport privind accesul la informaţiile de interes public a fost întocmit în 
temeiul art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public.  

 
1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public – 536 (inclusiv solicitări 

ce au fost adresate verbal). 
Au fost solicitate informaţii  referitoare  la : 

- dosare aflate în curs de soluţionare,  
- indicele de criminalitate cu privire la diverse categorii de infracţiuni prevăzute de codul 
penal, 
- date statistice privind litigiile de muncă înregistrate pe rolul Tribunalului Botoşani, 
- alte informaţii care privesc activitatea desfăşurată de  tribunal adresate verbal de către 
solicitanţi. 

 
2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil – 536 
3. Numărul de solicitări respinse – 0 
4. Numărul de solicităre adresate în scris – 10 
         - pe suport de hărtie –10         
         - pe suport electronic – 0 
5. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 536 
6. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 0 
7. Numărul de reclamaţii administrative – 0 
8. Numărul de plângeri în instanţă – 0 
 
Costurile totale ale biroului în cursul anului 2005 nu pot fi estimate deoarece biroul 

funcţionează ca structură în cadrul tribunalului iar costurile acestei activităţi nu sunt defalcate 
pe birou, fiind suportate din alte capitole ale bugetului tribunalului. 

În anul 2005 nu s-au încasat sume pentru servicii de copiere a unor materiale conţinând 
informaţii de interes public. 

Punctul de informare documentare este vizitat de un număr din ce în ce mai mare de 
cetăţeni care sunt interesaţi de unele aspecte specifice activităţii desfăşurată de instituţia 
noastră. 

În vederea extinderii activităţii biroului, cu efecte pe planul îmbunătăţirii imaginii 
justiţiei botoşănene, s-ar impune afectarea unor fonduri speciale cu această destinaţie pentru 
anul bugetar 2006 în bugetul tribunalului. 

În anul 2005 faţă de anul 2004 se observă o creştere a numărului solicitărilor de 
informaţii publice de la 150 la 536. 

Biroul a fost constituit la data de 12 octombrie 2004. 
 
 
             CONSILIER B.I.R.P., 
                  Chiabac Liliana  


