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Nr. 11/04.01.2016 

RAPORT PRIVIND APLICAREA LEGII 544/2001 ÎN ANUL  2015 

Inspectoratul  Şcolar JudeŃean a practicat o relaŃie transparentă cu mass - media locală şi naŃională, a răspuns prompt întrebărilor despre 
viaŃa şcolii, furnizând toate informaŃiile solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de 
interes public şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică. 

În conformitate cu art. 5 alin. 1) din Legea 544/2001 actualizată, Inspectoratul Şcolar JudeŃean Galați a elaborat un regulament de de 

funcŃionare a compartimentului de informare şi relaŃii publice precum și un program cu partenerii sociali, mass-media şi publicul, prin care se 
oferă posibilitatea informării acestora privind următoarele documente: 

- Plan managerial anual, rapoarte anuale şi semestriale privind starea învăŃământului, strategiile, programele şi procedurile operaŃionale 
proprii; 

- Organigrama instituŃiei, atribuŃiile departamentelor, programul de funcŃionare, programul de audienŃe; 

- Graficele semestriale de inspecŃii; 

- Prevederile Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, regulamentele, metodologiile şi notele Ministerului EducaŃiei 

NaŃionale și Cercetării Științifice 

- Datele de contact ale instituŃiei: denumirea, sediul, numerele de telefon, adresă de e- mail şi adresa paginii de Internet; 

- Sursele financiare, bugetul şi bilanŃul contabil. 

Toate informaŃiile de interes public prevăzute de lege pot fi consultate şi pe site-ul instituŃiei  
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Inspectoratul Şcolar JudeŃean Galați a asigurat comunicarea cu mass-media pe mai multe componente: 

• redactarea şi transmiterea comunicatelor şi informaŃiilor de presă pe teme de interes general, referitoare la activitatea Inspectoratului 
Şcolar şi a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din judeŃ; 
• elaborarea de articole pentru publicaŃii specializate (Tribuna învăŃământului, Școala Gălățeană); 
• organizarea de conferinŃe de presă, elaborarea şi editarea materialelor pentru mapele de presă; transmiterea de comunicate de presă; 
• participarea reprezentanŃilor I.S.J. la emisiuni TV pe teme educaŃionale; 
• invitarea presei locale şi naŃionale la manifestările şi evenimentele organizate de I.S.J. şi unităŃi de învăŃământ din judeŃ; 
• publicarea pe site-ul I.S.J. a unor anunŃuri/articole informative/comunicate de presă pentru mediatizarea celor mai importante evenimente 
derulate în I.S.J şi în unităŃile şcolare din judeŃ; 
• transmiterea de informaŃii în vederea participării mass-media la evenimentele de larg interes; 
• menŃinerea legăturii permanente cu jurnaliştii pe teme din domeniul învăŃământ; răspunsul la solicitările individuale de informaŃii venite 
din partea reprezentanŃilor mass- media; 
• consilierea unităŃilor de învăŃământ din judeŃ în probleme legate de comunicarea cu mass- media. 

Inspectoratul Şcolar JudeŃean a organizat conferinŃe de presă pentru promovarea acŃiunilor realizate în sistem şi a răspuns cu 
promptitudine solicitărilor presei sau invitaŃiilor de a participa la emisiuni televizate/ radio pe probleme importante ale învăŃământului, acŃiuni ce 
au condus la crearea unei imagini pozitive a instituŃiei. 

 Inspectoratul  Şcolar a colaborat eficient cu InstituŃia Prefectului, Consiliul JudeŃean Galați, Primăria Galați, DirecŃia JudeŃeană de 
Muncă şi ProtecŃie Socială, DirecŃia de Sănătate Publică, Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie, Inspectoratul pentru situaŃii de urgenŃă , Autoritatea 
de Sănătate Publică, DirecŃia de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului, Inspectoratul JudeŃean de ProtecŃie a Mediului, Universitatea ,,Dunărea 

de Jos″, Universitatea ,,Danubius″, primării, consilii locale, agenŃi economici, ONG-uri. Raporturile cu aceste instituții  sunt bazate  bazate pe 
comunicare eficientă şi informare reciprocă. 

Pe parcursul anului calendaristic 2015, au fost înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Galați, un număr total de  542 petiții, cereri, 

sesizări și memorii adresate unității noastre cât și redirecționate de la Direcția Generală de Protecție a Copilului, Ministerul Educației 

Naționale/Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Agenția Județeană de Plăți, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, 

Parlament, Direcția Generală de Asistență Socială și  Protecție a Copilului, Case de avocatură/Avocatul Poporului, Societăți civile/ONG-uri, . 

Din totalul petițiilor, sesizărilor și memoriilor un număr de  14  sesizări sunt anonime.  

Situația centralizată se prezintă astfel: 
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Instituția 
adresantă/ 
categoria 

Inspector
atul 
Școlar 
Județean 

Ministerul 
Educației 
Naționale 
și 
Cercetării 
Științifice/  

Agenția 
Județeană 
de Plăți 

Consiliul 
Național 
pentru 
Combaterea 
Discrimină-
rii 

Parla-ment/ 
Instituția 
Prefectului 

DGASPC Case de 
avocatură/ 
Avocatul 
Poporului 

Societăți 
civile/ 
ONG-uri 

Primăria 
Galați 

Administrația 
Prezidențială 

petiții/ 
petitii 
electronice 

327/23 19 0 0 1 0 1 1 0 0 

sesizări 57 6 1 1 0 3 1 0 0 0 
solicitări 
informații cf. 
Legii nr. 544 

18 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

memorii 39 17 0 0 1 0 1/1 0 0 1 
întrebări 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
contestații 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Se observă că majoritatea răspunsurilor date sunt argumentări sau rapoarte( 340) 

 101 solicitări au fost  soluționate favorabil , 8  sesizări au fost redirecționate instituțiilor abilitate a le soluționa, 8 petiții au fost retrase de 

către petenți, 2 sesizări sau petiții au fost soluționate telefonic și doar 19 sesizări sau memorii au fost soluționate nefavorabil.  

Problemele ridicate în scrisorile, reclamaŃiile, sesizările şi contestaŃiile depuse şi la audienŃe au fost rezolvate de către inspectorii 
desemnaŃi de conducerea I.Ş.J. 

SoluŃionarea sesizărilor şi petiŃiilor de către Inspectoratul Şcolar JudeŃean Galați a fost făcută în termenul prevăzut de lege, 
neînregistrându-se întârzieri în transmiterea răspunsurilor. S-au analizat operativ progresele înregistrate/disfuncŃiile apărute în vederea stimulării, 
valorificării, rezolvării şi eliminării acestora la timp, cu eficienŃă şi obiectivitate. 

INSPECTOR ȘCOLAR  GENERAL        INSPECTOR ȘCOLAR  GENERAL ADJ. 
Prof.Mioara Enache                                          prof. Diamanta Luminița Bulai 


