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RAPORT DE EVALUARE 
a implementării Legii nr. 544/2001 

în anul 2019 
 

Subsemnata, Brînduşa RUSSU, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2019, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în 
urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că ac-
tivitatea specifică a instituţiei a fost: 

[X] Foarte bună 

[  ] Bună 

[  ] Satisfăcătoare 

[  ] Nesatisfăcătoare 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2019: 

 

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 material 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 public: 

[  ] Foarte bună 

[X] Bună 

[  ] Satisfăcătoare 

[  ] Nesatisfăcătoare 
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II. 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 modalitate: Nu 

2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

[x] Da 

[  ] Nu 

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 
dumneavoastră le-au aplicat? 

a) adoptarea unui format editorial mai atrăgător; 

b) îmbunătăţirea, din punct de vedere vizual şi al conţinutului, a afişării informaţiilor publicate 

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele 
minimale prevăzute de lege? 

[X] Da, acestea fiind: Organigrama CJP Botoşani cu elementele suplimentare (numele persoane-
lor care ocupă poziţii de conducere, numărul maxim de posturi); Codul de conduită al personalu-
lui din cadrul Casei Judeţene de Pensii Botoşani; Strategia anuală de achiziţii publice; Anunţuri 
acte administrativ fiscale; Statistici contribuabili; Statistici pensionari; Aplicaţii informatice. 

[  ] 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? 

Nu este cazul. 

7. Informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie: 

7.1. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare care aduc atingere principiului 
liberei concurenţe 

7.2. Informaţiile cu privire la datele personale 

7.3. Baza de date privind asiguraţii şi beneficiarii sistemului public 

7.4. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se pericli-
tează rezultatul anchetei 

7.5. Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asi-
gurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în pro-
ces. 
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B. Informaţii furnizate la cerere 

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 1. Numărul total 
de informaţii de 
interes public 

de la persoa-
ne fizice 

de la persoa-
ne juridice 

Pe suport 
hârtie 

Pe suport 
electronic 

Verbal 

350 350 0 5 0 345 
 

Departajare pe domenii de interes:  
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli, etc.) 0 
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice  
c) Acte normative, reglementări 200 
d) Activitatea liderilor instituţiei 0 
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu    
modificările şi completările ulterioare 0 

f) Altele, cu menţionarea acestora: bilete de tratament, date sta-
tistice - număr beneficiari, stabiliri drepturi, plata drepturi, recal-
culări, contestaţii, modificări dispoziţii legale 

150 

 
Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 2. Numă-

rul total 
de 

solicitări 
soluţio-

nate 
favorabil 

Redirecţi-
onate 

către alte 
instituţii în 

5 zile 

Soluţio-
nate 

favorabil 
în ter-
men de 
10 zile 

Soluţi-
onate 
favo-

rabil în 
30 zile 

Solicitări 
pentru 
care 

termenul 
a fost 

depăşit 

Comuni-
care 

electro-
nică 

Comuni-
care în 
format 
hârtie 

Comuni-
care 

verbală 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte, 
investiţii, 
cheltuieli, 

etc.) 

Modul de 
îndeplini-

re a 
atribuţii-

lor 
instituţiei 
publice 

Acte 
normati-

ve, 
regle-

mentări 

Activita-
tea 

liderilor 
instituţi-

ei 

Informaţii privind 
modul de 

aplicare a Legii 
nr. 544/2001, cu    
modificările şi 
completările 
ulterioare 

Altele (se 
precizea-
ză care *) 

350 0 350 0 0 0 5 345 0 0 200 0 0 150 
* bilete de tratament, date statistice - număr beneficiari, stabiliri drepturi, plata drepturi, recalculări, contestaţii, modificări dispoziţii legale 

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în ter-
menul legal: 

3.1. Nu a fost cazul 

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

4.1. Nu a fost cazul 
Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 5. Număr 

total de 
solicitări 
respinse 

Exceptate, 
conform 

legii 

Informaţii 
inexistente 

Alte moti-
ve (cu 

precizarea 
acestora) 

Utilizarea 
banilor pu-
blici (con-

tracte, inves-
tiţii, cheltu-
ieli, etc.) 

Modul de 
îndeplinire 
a atribuţii-
lor institu-
ţiei publice 

Acte nor-
mative, 
regle-

mentări 

Activita-
tea lideri-
lor insti-

tuţiei 

Informaţii pri-
vind modul de 
aplicare a Legii 
nr. 544/2001, 

cu    modificări-
le şi completă-
rile ulterioare 

Altele (se 
precizea-
ză care) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: 
(enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): Nu a fost cazul 

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adre-
sa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adre-
sa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 
Soluţionate 
favorabil 

Respinse În curs de 
soluţionare 

Total Soluţionate 
favorabil 

Respinse În curs de 
soluţionare 

Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

7.1. Costuri 
Costuri totale de 

funcţionare ale com-
partimentului 

Sume încasate 
din serviciul de 

copiere 

Contravaloarea servici-
ului de copiere 

(lei/pagină) 

Care este documentul care 
stă la baza stabilirii contra-

valorii serviciului de copiere? 
0 0 0 0 
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7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt pu-
blicate seturi de date de interes public ? 

[X] Da 

[  ] 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: 

- Afişarea informaţiilor de interes public, prin adoptarea unui format editorial mai atrăgător 
şi proiectarea acestora pe monitoare tip LED 

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la in-
formaţii de interes public: 

- O vizibilitate cât mai bună a dispoziţiilor legale privind dreptul cetăţenilor de a fi la curent 
cu privire la informaţiile de interes public; 

- Actualizarea permanentă, prin publicare pe site-ul instituţiei, a informaţiilor referitoare la 
dispoziţiile legale, dacă acestea suferă modificări sau completări; 

- Actualizarea periodică a rapoartelor de activitate şi a datelor statistice, publicate pe site-ul 
instituţiei 

d) Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare-documentare: 8.500. 

 


