RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2013
Numele autorităţii sau instituţiei publice
RĂSPUNS

cod

IN D IC A T O R I

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii
1.Instituţia dum nea voastră a e laborat şi publicat inform aţiile
de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul
2013?
2. Lista a fost făcută pub lică prin:
a. A fişare la se d iu l instituţiei
b. M onitorul O ficia l al R om âniei

NU

DA

A1

V
A2J
A 2_2

c. M ass-m edia
d. P ublicaţiile proprii
e. Pagina de Inte rne t proprie
3. Instituţia d-voastră a o rg a n iza t un punct de inform are docum entare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea
544/2001 şi art. 8, p a ragraful 1 din N orm ele M etodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 ?

A 2_3
A 2_4
A 2_5
A3

4. Num ărul de vizitatori (e stim a tiv) ai punctelor de inform are
- docum entare în anul 2013

A4

___________________________________

y
DA

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public
1. N um ărul total de so licită ri înregistrate, în 2013, dep artajat pe domenii de interes:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltu ieli etc)
b. M odul de îndeplin ire a a trib u ţiilo r instituţiei publice
c. A cte norm ative, regle m en tă ri
d. AcLvitatea liderilor in stitu ţiei
e. Inform aţii privind m odul de aplicare a Legii nr. 544
f. A lteie (se precizează care).

B1J
B 1_2
B1_3
B 1_4
B 1_5
B1_6

—

—
—
—

—
—

2. N um ărul total de s o licită ri înregistrate, în 2013, dep artajat după modalitatea de
soluţionare a acestora:
- a. N um ărul de solicitări în re g is tra te rezolvate favorabil
B2J
b. Solicitări înre gistra te re d ire cţio n a te către soluţiona re altor
B 2_2
— „
instituţii
c. Num ărul de solicitări
înre gistra te respinse, din
m otivul:

a)
b)
c)
d)

inform aţii exceptate
inform aţii inexistente
fără m otiv
alte m otivaţii (care ?)

B2_3
B 2_4
B 2_5
B2_6
-

NU

d.
Num ărul
de
solicitări
înregistrate respinse, dep artajat
pe dom enii de interes:

a) utilizarea banilor
publici (contracte,
investiţii, cheltuieli etc)

B2_7

b) m odul de îndeplinire a
atribuţiilor instituţiei
publice
c) acte norm ative,
reqlem entări
d) activitatea liderilor
instituţiei
e) inform aţii privind
m odul de aplicare a Legii

B2J

nr. 544
f) altele (se precizează
care)

-

B2_9
—

B2_10
B2_11

B2J2
—

3. Num ărul total de solicitări înregistrate, în 2013, d e p a r tajat după ipul so licitan tu lu i
inform aţiilor:
(nu include so licitările de inform aţii red irecţio n ate spre so uţio nare alt or instituţii)
a. Num ărul de solicitări înregistrate adresate de persoane B3_1
fizice
B3_2
b. Num ărul de solicitări înregistrate adresate de persoane
ju ridice
4. Num ărul total de solicitări înregistrate, în 2013, d e p artajat d i ipă m o d alitatea de ad resare a
solicitării:
(nu include solicitările de inform aţii red irecţio n ate spre so uţio nare alto r instituţii)
B4_1
a. pe suport de hârtie
—
B4_2
b. pe suport electronic
c. verbal

B4_3

__

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. N um ărul de reclam aţii
adm in istra tive la adresa
in stitu ţiilo r publice în anul 2013
în baza Legii nr.544/2001
2. N um ărul de plângeri în
instanţă la adresa in stitu ţiilo r
publice în anul 2013 în baza
Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil
reclam antului
b. respinse
c. în curs de soluţionare
a. rezolvate favorabil
reclam antului
b. rezolvate în favoarea
instituţiei
c. pe rol

C1_1
C 1_2
C 1_3
C2_1

—
—

_

C 2_2
—

C 2_3

D. Costuri
1. C osturile tota le de fu n cţio n a re ale co m p a rtim e n tu lu i (sau
persoanelor) în să rcin a te cu inform area şi relaţiile publice
(consum abile) în anul 2013
2. S um a încasată în anul 2013 de instituţie pentru serviciile
de copiere a in fo rm a ţiilo r de interes public furn izate

D1
—

D2
—

