
Numele autorităţii sau instituţiei publice

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003  ÎN ANUL 2019

INDICATORI RĂspuNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoi)tate 44
2.  Numărul  proiectelor  de  acte  normative  care  au  fost  anunţate  în 29mod pubLic

Dintre acestea, au fost anuntate în mod public:
a.   pe site-ul propriu -
b.  prin afisare la sediul propriu Qfl
c.  prin mass-media

3.   Numărul   de   cereri   primite   pentm   fiimizarea   de   infomaţii -
referitoare la proiecte de acte nomative -

a. Dersoane fizice -
b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite -

3.1 Numărul asociaţiilor, ftindaţiilor şi federaţiilor interesate luate în -evidenţă conf. art. 52 din O.G. nr. 26/2000
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o -cerere  pentm  primirea  informaţiilor  referitoare  la  proiectul  de  act
nomativ5.Numărul  proiectelor  transmise  asociaţiilor  de   afaceri   şi   altorasociatiilegalconstituite

6.  Numarul  persoanelor  responsabile  pentru  relaţia  cu   societatea /civilă care au fost desemnate6.1Precizăricuprivirelamodalitatea  de  desemnare  si  eventualul

cumul de atributii6.2Precizăricu privire  la  înfiinţarea  structurii  pentru  relaţia  cumediulasociativconf.i)revederilorart.51dinO.Gnr26/2000

7. Numărul total al recomandărilor primite -
7.1  Dintre  acestea,  care  este  ponderea  recomandărilor  primite  înfomatelectronic/on-line -
8.  Numărul  total  al  recomandărilor  incluse  în  proiectele  de  acte -



nomative
8.1 Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu motivarea -
respingerilor unor rec omandări
8.2  Numărul  proiectelor  de  acte  normative  pentni  care   au  fost -
acceptate recomandări
8.3  Numărul  proiectelor  de  acte  nomative  pentm  care  nu  a  fost -acceptată nicio recomandare
9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică organizate -
9.1 Dintre acestea, câte au fost organizate la iniţiativa:
a. unor asociatii legal constituite -
b. unor autorităţi publice -
c. din proprie iniţiativă -
10.   Numărul   proiectelor   de   acte   nomative   adoptate   fără   a   fi

/7
obligatorie  consultarea  publică  (au  fost  adoptate  în  procedua  de
urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea legii
nr. 52/2003)
10.1  Număml proiectelor de acte nomative anunţate în mod public -
Şi neadoDtate
11.   Numărul   versiunilor   îmbunătăţite    ale   proiectelor   de   acte -nomative care au Dublicate
12.  Numărul  versiunilor  finale  adoptate  ale  actelor nomative  care -
au fost publicate
8. Procesul de luare a deciziilor
1. Numarul total al Şedintelor publice   stabilite de institutia publică
2. Numărul Şedintelor publice anuntate prin:

a. afişare la sediul propriub.publicarepesite-ulpropriuc.mass-media3N. 2C7
2C)

.      umarul   estimat   al   persoanelor  care   au  participat   efectiv   laŞedinteleublice/€xc/zA#.v/#mfz.o#m.z.)4.Numărulşedintelorpublicedesfăşurateînprezenţamd.

4c,
ass-me  ia5.Numărultotalalobservaţiilorşirecomandărilorexprimate încadrulŞedintelorpublice6.Numărultotalalrecomandărilorincluseîndeciziileluat

_
Ie7.Numărulşedintelorcarenuaufostpublicecumotivai     tri    .     -..

a. informatii exceptate                          '                    ţ a res    ctionab.votsecretc.altemotive(care?)8.Numămltotalalproceselorverbale(minuta)Şedinţelorpublice
rii accesului:

I
I

•C2_O



9. Numănil proceselor verbale (minuta) făcute publice 9z7
C. Cazurne ^in care autoritatea iiublică a fost actionată în iustitie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentni nerespectarea prevederilor legii privind
transparenta decizională intentate administratiei oublice:

a. rezolvate favorabil reclamantului -
b. rezolvate favorabil institutiei -
c. în curs de soluţionare -

D. AFIŞARE STANDARDIZATĂ f=Jo  o
1.   Precizaţi   dacă   pe   site-ul   autorităţii/instituţiei   există   secţiunea
"Transparenţă Decizională" (da/nu)

2.  Precizaţi  dacă în  secţiunea  "Transparenţă Decizională"  pe  site-ul

&autorităţii/instituţiei  se  regăsesc  toate  infomaţiile  şi  documentele
prevăzute de art. 7 al. 2, al.10 lit. a) şi d) şi art. 7 al.11  din legea nr.
52/2003
E. Aprecierea activitătii
1. Evaluaţi activitatea proprie : satisfăcătoareAună/foarte bună Qwqf_J_
2. Evaluaţi resursele disponibile -
3. Evaluaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate -
F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile
Iegal constituite ale acestora
1.  Evaluaţi  parteneriatul  cu  cetăţenii  şi  asociaţiile  legal  constituite ',',,t'(/Jale acestora : satisfacătoareAună/foarte bună
2.  Dificultăţile  întâmpinate  în  procesul  de  organizare  a  consultării -publice3.Punctele    considerate    necesar   a    fi    îmbunătătite    la   nivelul

-autorităţii/instituţiei pentru cresterea eficienţei consultărilor   ubl.
PIce4.Măsurileluatepentruîm5unătăţireaprocesuluideconsultarepublică

Elaborat



Numele autorităţii sau instituţiei publice 9AIud Aia_ ţri

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019

Subsemnataf responsabil de aplicarea Legii nr.
544/2001 în anul  2019,  prezint actualul raport de evaluare intemă finalizat
în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public,
prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:

o   Foarte bună
#   Bună
o   Satisfăcătoare
o   Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observaţii pe umătoarele considerente şi rezultate
privind anul  J4/`?         :

1. Resuse şi proces

1.   Cum apreciaţi resusele umane disponibile pentru activitatea de
fimizare a infomaţiilor de interes public?

f   Suficiente
c>    Insuficiente

2.   Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de
fiimizarea infomaţiilor de interes public sunt:

#  Suficiente
o   lnsuficiente

3.   Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul
instituţiei dumneavoastră în fiimizarea accesului la informaţii de
interes public:

o   Foartebuă

g   gaut?săfacătoare
o   Nesatisfăcătoare



11. Rezultate

A. Informaţii publicate din oficiu

1.  Instituţia dumneavoastră a afişat infomaţiile / documentele
comunicate din oficiu, confom art. 5 din Legea nr. 544/2001?

st  Pe pagina de intemet
o   La sediul instituţiei
o   Înpresă
o   În Monitorul oficial
o   În altă modalitate:

2.  Apreciaţi că afişarea infomaţiilor a fost suficient de vizibilă pentni
cei interesaţi?

•X` Da
oNu

3.   Care sunt soluţiile pentni creşterea vizibilităţii infomaţiilor publica

h% q y@±Â4
4.  A publicat instituţia dumnevoastră seturi de date suplimentare din

oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?
o   Da, acestea fiind:

FNu
5.   Sunt infomaţiile publicate într-uri format deschis?

y Da
0Nu

6.   Care sunt măsurile inteme pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru
publicarea unui număr cât mai mare de set`ri de date în format



8.  Informaţii furnizate la cerere

1. Număru] În funcţie de După modalitatea de adres'  re
total desolicităride solicitant

dela dela pe suport pe suport Ve bal
informaţii de persoane persoane de hârtie electronic
interes public fizice iuridice„ 2„ - tr

Departaiare pe domenii de interes
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli  etc) /0
b.  Modul de îndeplinire a atributiilor institutiei oublice

'J,

c.  Acte nomative, reglementări tl
d.  Activitatea liderilor instituţiei                                                                             ` r~
e.   Informatii privind modul de ai)licare a Legii  nr. 544/2001 c'
f. Altele, cu menţionarea acestora: 0
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3. Menţionaţi principalele cauze pentni care anumite răspunsuri nu au fost

transmise în temenul legal:

3.1.

3.2.

3.3.

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

5.Numărtotalde Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes

Except Infor Alte Utiliz Modul Acte Activ Infor Altele
solicită ate, matii motiv area de nom itatea maţii (serl confor inexis e(cu banil îndepli ative, lideril privin precizeresplns m legii tente preci Or nire a regle Or d azăe Zarea publi atribuţj ment instit modu care)

acest Cl ilor ări uţiei lde
Ora), (contracte,investiţii,cheltuielietc) institutieipublice aplicareaLegiinr.544

/' /,./ /,_/



5.1  Infomaţiile solicitate nefimizate pentru motivul exeptării acestora:::1:::e;e#
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

6.1. Numănil de reclamaţii 6.2. Numărul de plângeri în instanţă

administrative la adresa instituţiei 1a adresa instituţiei în baza Legii

publice în baza Legii nr.544/2001
nr.544/2001

Solutiona Respin În Total Soluţiona Respln In curs Total

te Se Curs te Se de

favorabil desoluţiOnare favorabil soluţionare

7. Managementul procesului de comunicare a informaţii]or de interes

public

7.1. Costuri    ''r

2,S-

Costuri totale de Sume încasate Contravaloarea Care este
fimcţionare ale din serviciul de serviciului de documentul care

compartimentului copiereS, copiere (lei/pagină) stă la bazastabiliriicontravaloriiserviciuluide

1 copiere?/ / cJ,54;!$4L/OL53/r3`k-
'''U



7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public

a. Instituţia dumnevoastră deţine un punct de infomare / bibliotecă virtuală
în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

0Da
4Nu

b. Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la
nivelul instituţiei dumnevoastră pentru creşterea eficienţei procesului de
asiguare a accesului la infomaţii de interes public

c. Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a
accesului la infomaţii de interes public:

Responsabil
Elaborat

efcompartiment


