RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII 544/2001 AVAND CA OBIECT LIBERUL
ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC PE ANUL 2020
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.
1. numărul total de solicitări de informații de interes public: 90 solicitari
2. numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes:
a. solicitari de informatii privind activitatea de productie de energie electrica, investitii,
informatii financiare: 30 solicitari
b. solicitari de informatii privind problemele curente din activitatea SNN: 40 solicitari
c. Solicitari de informatii privind date cu caracter divers, care se incadreaza in prevederile
Legii 544/2001: 20 solicitari
3. numărul de solicitări rezolvate favorabil: 90 solicitari
4. numărul de solicitări respinse, defalcat în funcție de motivația respingerii (informații exceptate de
la acces, inexistente etc.) – N/A
5. numărul de solicitări adresate în scris:
a. pe suport de hârtie: 10 solicitari
b. pe suport electronic: 80 solicitari
6. numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 5 solicitari
7. numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 85 solicitari (inclusiv agentii si trusturi media
prin ziaristi)
8. numărul de reclamații administrative: N/A
a. rezolvate favorabil
b. respinse
9. numărul de plângeri în instanță: N/A
a. rezolvate favorabil
b. respinse
c. în curs de soluționare
10. numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare
a. la sediul SNN din strada Polona nr. 65:N/A
b. La centrul de informare din Cernavoda: N/A (masurile de protectie anti-COVID nu au
permis desfasurarea de activitati la centrele de informare)
c. La centrul de informare din Constanta: N/A (masurile de protectie anti-COVID nu au
permis desfasurarea de activitati la centrele de informare)
d. Pe site-ul SNN: 463.417 accesari de pagini, 188.961 utilizatori in anul 2020
e. Pe pagina de Facebook a SNN: 6.244 persoane care urmaresc pagina de Facebook a
SNN (3.571 persoane in 2019)
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