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RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

Subsemnata, Suciu Ramona Silvia, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001. cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2016, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării
procedurilor de aeces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei
a fost:
[X] Foarte bună
[] Bună
[] Satisfăcătoare
[] Nesatisfăcătoare
îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2016:
I. Resurse şi proces
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes
public?
[X] Suficiente
[] insuficiente
2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes
public sunt:
[X] Suficiente
[] Insuficiente
3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în
furnizarea accesului la informaţii de interes publie:
[X] Foarte bună
[] Bună
[] Satisfăcătoare
[] Nesatisfăcătoare
fl. Rezultate
A. Informaţii publicate din oficiu
1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din
Legea nr. 544/2001. cu modificările şi completările ulterioare?
[X] Pe pagina de internet.
[X] La sediul instituţiei.
[] în presă.
[] în Monitorul Oficial al României.
[] în altă m odalitate:.......................
2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
[X] Da.
17-3891-PDV
17-3891-PDV Primar ia Deva 07.02.2017

[] Nu.
3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia
dumneavoastră le-au aplicat?
a) S-a montat un monitor de mare dimensiune la intrarea in Centrul de informare a cetăţenilor care
rulează informaţiile publicate pe site-ul Primăriei.
b) .......................
c ) ........................
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale
prevăzute de lege?
[] Da, acestea fiin d :................
[X] Nu
5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
[X] Da
[] Nu
6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai
mare de seturi de date în format deschis? - Comunicarea cu serviciile si compartimentele din cadrul
instituţiei pentru a transmite in form at deschis documentele in vederea afisarii spre informarea
cetăţenilor.
B. Informaţii furnizate la cerere
1. N um ărul total de solicitări de inform aţii de
interes public
88

In funcţie de solicitant
de la persoane
de la persoane
fizice
juridice
54
34

D upă m odalitatea de adresare
verbal
pe suport
pe suport
hârtie
electronic
68
20
-

D epartajare pe dom enii de interes
a) U tilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)
b) M odul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
c) A cte norm ative, reglem entări
d) A ctivitatea liderilor instituţiei
e) Inform aţii privind m odul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu m odificările şi com pletările ulterioare
f) A ltele, cu m enţionarea acestora: clădiri cu risc seism ic; lista transportatori in regim de taxi; aprobare m ontare
balustrade si banei m etalice; consultare acte; cercetări dem arare la M uzeul Judeţean de Istorie V âlcea; inform aţii
privind clădiri din oraş abandonate; bunuri m obile si im obile deţinute de un contribuabil; etc.

2. N u m ai
to ta l de
solicitări
soluţionate
favorabil

Redirect ionate
către alte
in stitu d i in 5
zile

T erm en de răspuns
Soluţionate
Soluţionate
favorabil in
favorabil in
term en de
term en de
10 d e zile
30 d e zile

Solicitări
pt. care
term enul
a fost
depăşit

Com unicare
electronica

-

76

M odul de com unicare
Com unicare
Com unicare
infOTmat
verbala
hârtie

34
9
33
2
1
9

D epartajate p e dom enii de interes
U iilizarea
banilor
[julrltci
(contracte.
investiţii,
cheltuieli,
ctc.l

M odul de
Îndeplinire

Acte
non n a tiv e,
reglem entari

A ctivitatea
liderilor
institutiei

27

2

a tn b u iiilo r
instituţiei
publice

Inform aţiile
privind
m odul de
aplicare a
L egii nr.
544/2001,
cu
m odificările

A ltele (se
precizează
care)

com pletările
ulterioare

75

1

79

3

3

-

32

9

1

8

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
3.1. Nu este cazul.
3.2. Nu este cazul.
3.3. Nu este cazul.
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
4.1. Nu este cazul.
4.2. Nu este cazul.

5. N u m ă ru l
to ta l d e
s o lic ită ri
re sp in se

9

D e p artajate p e do m e n ii d e inte res

M o tiv u l resD ineerii
E x ce p ta te ,
co n fo rm

In fo rm a ţii
in e x iste n te

A lte m o tiv e (cu
p re c iz a re a a c esto ra)

legii

1- N u a făc u t o b ie ctu l
L e g ii 544/2001

U tiliz a re a
b a n ilo r p u blici
(co n tra c te ,
in v e stiţii,
c h e ltu ie li, e tc .)

2

M odul de
în d e p lin ire
a
a trib u ţiilo r
in stitu tie i
p u b lic e

A c te
n o rm a tiv e.
re g le m e n ta ri

6

A ctiv ita te a
lid e rilo r
in stitu tiei

In fo rm a ţiile
p riv in d m o d u l d e
ap lic a re a L egii
nr, 5 4 4 /2 0 0 1 , cu
m o d ific ă rile si
co m p le tă rile
u lte rio a re

A lte le (se p re c iz e a z ă
ca re)

1 (a p ro b a re m o n ta re
b a lu stra d e si b an ei
m eta lic e )

5.1.
Informaţiile solicitate nefumizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea
numelor documentelor/informaţiilor solicitate): copii liste de cantitati prevăzute in propunerea financiara
care sunt prevăzute cu clauze de confidenţialitate; copii procese-verbale incheiate cu firma de transport
intrucat aduc atingere principiului concurentei loiale; documentaţii tehnice care aveau clauze de
confidenţialitate pentru care nu se puteau comunica copii dar s-a informat petentul ca poate studia
documentaţia la sediu; copie aviz eliberat de o altă instituţie in anul 2005; solicitare comunicare bunuri
mobile si imobile deţinute de o persoană - secret fiscal; solicitare copie raport de evaluare Întocmit de o
societate, care avea clauza de confidenţialitate; documente privind cercetarea desfasurata de comisia de
disciplina care au caracter confidenţial; ...................................
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
6.1. N um ărul de reclam aţii adm inistrative la adresa institutiei publice in
baza Legii nr. 544/2001, cu m odificările si com pletările ulterioare
Total
Soluţionate
R espinse
In curs de
soluţionare
favorabil
-

6.2. N um am l de plângeri in instanta la adresa institutiei in baza Legii nr.
544/2001, cu m odificările si com pletările ulterioare
Total
In curs de
Soluţionate
R espinse
soluţionare
favorabil
-

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public

Costuri totale de
funcţionare ale
compartimentului
Aprox. 7400 lei

7.1. Costuri
Contravaloarea
Sume incasate in
serviciului de copiere
serviciul de copiere
(Lei / pagina)
7,60 lei

-pentru fotocopii format
A4- 0,21ei/pag.
-pentru fotocopii format
A3-0,3 lei/pag.

Care este documentul
care sta la baza stabilirii
contravalorii serviciului
de copiere?
H.C.L. nr. 385/2015

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public
a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate
seturi de date de interes public ?
[x]D a
[] Nu
b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei
dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

c)
Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de
interes public:
Amplasarea unui punct de informare electronic la intrarea în Centrul de informare a cetăţenilor care
rulează informaţiile publicate pe site-ul Primăriei din toate domeniile.

