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RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021
Subsemnata ,inspector superior Tanţău Sorina Liliana, responsabil în anul 2021 cu aplicarea Legii nr. 544/2001 ,cu modificările şi
completările ulterioare, prezint raportul de evaluare internă pentru anul 2021 finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la
informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:
Foarte bună
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2021:
I. Resurse şi proces
1.Resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public pentru anul 2021 au fost suficiente.
2.Resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public au fost suficiente.
3. Colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei în furnizarea accesului la informaţii a fost bună.
II. Rezultate

A. Informaţii publicate din oficiu
1.În cursul anului 2021 informaţiile şi documententele comunicate din oficiu ,conform art. 5 din Legea 544 /2001 au fost făcute publice
pe site-ul oficial al Primăriei comunei Floreşti , la sediul instituţiei , în presă , în Monitorul Oficial , prin comunicate şi conferinţe de
presă , dezbateri publice, pe pagina oficială facebook , prin transmiterea live a sedintelor Consiliului Local Floreşti .
1. Apreciem că afişarea informaţiilor la nivelul Primăriei comunei Floreşti a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi.
2. Soluţiile aplicate pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate au fost următoarele ː
a. Actualizarea constantă a site-ului instituţiei cu informaţii care fac obiectul Legii 544/2001, cât şi a altor informaţii care
prezintă interes pentru public,
b. Comunicate de presă,
c. Transmiterea live a şedintelor Consiliului Local Floresti,
d. Afişaj la avizierul Primăriei Floreşti,
e. Publicarea de rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii 544/2001.
3. S-au publicat seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege, acestea fiind date de interes public
primite de la regii şi furnizori de servicii, Administraţia Publică Locală ,terţi.
4. Informaţiile publicate sunt într-un format deschis.
5. Măsurile interne pe care intenţionăm să le aplicăm pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis
sunt următoarele : continuarea colaborării cu fiecare structură în parte, pentru stabilirea unor seturi de informații utile și actuale
pentru cetățeni , digitalizarea serviciilor, implementarea unei aplicaţii care permite concomitent cu înregistrarea documentelor
şi
urmărirea
statusului
documentului
,cu
respectarea
măsurilor
de
ordin
legislativ.
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B. Informaţii furnizate la cerere

Solicitări pentru care
termenul a fost depășit

Comunicare electronică

Comunicare în format
hârtie

Comunicare verbală

Utilizarea banilor
publici (contracte,
investiţii, cheltuieli
etc)
Modul de îndeplinire a
atribuţiilor institutiei
publice

Acte normative,
reglementări

Activitatea liderilor
instituţiei

Informaţii privind
modul de aplicare a
Legii nr. 544

Altele

Departajate pe domenii de interes

Soluționate favorabil în
termen de 30 zile

0

Modul de comunicare

Soluționate favorabil în
termen de 10 zile

140

Termen de răspuns
Redirecționate către
alte instituții în 5 zile

2. Număr
total de
solicitări
soluţiona
te
favorabil

99

40

1

85

4

51

12

10

15

8

45

1. Numărul total de
solicitări de informaţii de
interes public
140

În funcţie de solicitant
de la persoane
de la persoane
fizice
juridice
80
60

50

După modalitatea de adresare
pe suport de
pe suport
verbal
hârtie
electronic
5
84
51

Departajare pe domenii de interes
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice
c. Acte normative, reglementări
d. Activitatea liderilor instituţiei
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001
f. Altele, cu menționarea acestora:
taxe şi impozite locale ,salubritate,stare civilă, exproprieri, urbanism,asistenta sociala,fond funciar

12
50
10
15
8
45

3. Principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

Volumul mare de documente .

4. Măsurile care au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată:

Optimizarea timpului de răspuns .
5. Număr
total de
solicitări
respinse

0

Motivul respingerii
Exceptate,
conform
legii

Informații
inexistente

0

0

Departajate pe domenii de interes

Alte
motive (cu
precizarea
acestora)

0

Utilizarea
banilor
publici
(contracte,
investiţii,
cheltuieli
etc)
0

Modul de
Acte
Activitatea
îndeplinire normative,
liderilor
a
reglementări instituţiei
atribuţiilor
institutiei
publice

Informaţii
privind
modul de
aplicare a
Legii nr.
544

Altele
(se
precizează
care)

0

0

0

0

0

5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exeptării acestora conform legii: (enumerarea numelor
documentelor/informațiilor solicitate):
NU ESTE CAZUL
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei
publice în baza Legii nr.544/2001

0

În curs de
soluționare

Respinse

Soluționate
favorabil
0

0

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza
Legii nr.544/2001

Total
0

1

În curs de
soluționare

Respinse

Soluționate
favorabil
0

0

Total
1

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public
7.1. Costuri
Costuri totale de
funcționare ale
compartimentului

Sume încasate din
serviciul de copiere
132,5

Contravaloarea serviciului
de copiere (lei/pagină)
0,5/pagina A4

Care este documentul care stă la baza stabilirii
contravalorii serviciului de copiere?
HCL 23/22.03.2018

0

0

0

Nu este cazul

2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public
a.Aplicarea prevederilor Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public şi a prevederilor privind protecția
datelor cu caracter personal.

b. Punctele pe care considerăm că ar fi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul Primăriei comunei Floreşti pentru creşterea eficienţei
procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:
Continuarea digitalizării

c. Măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:
-

transmiterea cu celeritate a informațiilor de interes public ,existența adreselor de e-mail pentru fiecare structura/subunitate pentru o
colaborare eficientă , urmărirea permanentă a stadiului solutionării petiţiilor, publicarea tuturor informaţiilor de interes public

