
ANEXA 10 la normele metodologice

Numele autorităţii sau instituţiei publice COMUNA CRUCEA

Elaborat

Subsemnatul, ATĂNĂSOAIE M ARIA, responsabil de aplicarea Leg ii nr. 544/2001, cu m odificările ş i 
com pletările ulterioare, în anui 2018, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 
aplicării procedurilor de acces ia  inform aţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică 
a instituţiei a fost:

Foarte bună

Bună

Satisfăcătoare 

Nesatisfăcătoare

îm i întem eiez aceste observaţii pe următoarele considerente ş i rezultate privind anui 2018: 
inform aţiile de interes pub lic au fost comunicate din oficiu, fiin d  suficiente, deoarece că nu s-au prim it 
aite solicitări

I. Resurse ş i proces •
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a inform aţiilor de 

interes public?

Suficiente
t

Insuficiente

2. Apreciaţi că resursele m ateriale disponibile pentru activitatea de furnizarea inform aţiilor de 
interes public sunt:

Suficiente

Insuficiente

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în 
furnizarea accesului ia inform aţii de interes public:



] Satisfăcătoare 

J Nesatisfăcătoare

II. Rezultate
A. Inform aţii publicate din oficiu
1. Instituţia dumneavoastră a afişat inform aţiiie/docum enteie com unicate din oficiu, conform art. 5  

din Legea nr. 544/2001, cu m odificările ş i com pletările ulterioare?

Pe pagina de internet 

La sediu l instituţie i 

în  presă

în  M onitorul O ficia l a i Rom âniei 

în  aită m odalitate:......................

2. Apreciaţi că afişarea inform aţiilor a fost suficient de vizibilă pentru ce i interesaţi?

|~x| Da

□  Nu

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizib ilităţii inform aţiilor publicate, pe care instituţia 
dumneavoastră ie-au aplicat?

a) amplasarea unui panou d ig ita l de inform are ia intrarea în instituţie
b) actualizarea perm anentă a site-u/ui instituţiei; X
c) structurarea standard a site-u iu i instituţie i în conform itate cu prevederile "Memorandumului 

privind creşterea transparenţei ş i standardizarea afişării inform aţiilor de interes public"; X
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplim entare din oficiu, faţă de cete m inimale 

prevăzute de lege?

] Da, acestea fiin d : ......................................... .....................

Q * "  ,
5. Sunt inform aţiile publicate într-un form at deschis?

R Da

6. Care sunt m ăsurile interne pe care intenţionaţi să ie ap licaţi pentru publicarea unui număr cât 
m ai mare de seturi de date în form at deschis?

Fiecare com partim ent din instituţie în funcţie de specificu l activ ităţii va avea în vedere respectarea 
term enului pentru publicarea tuturor actelor normative adoptate de consiliu l loca l sau em ise de 
primar, m odalitatea de cheltuire a banului public, salarizarea, proiecte din bugetul loca l ş i din fonduri 
nerambursabile ş i orice aite so licitări din parte persoanelor fizice sau ju rid ice pentru documente de 
interes public.;



B. Inform aţii furnizate ia cerere

1. Numărul tota l de so licitări de 
inform aţii de interes public

în  funcţie de solicitant După m odalitatea de adresare
de ia 

persoane 
fizice

de ia 
persoane 
juridice

pe suport 
de hârtie

pe suport 
electronic

verbal

0 0 0 0 0 0

Departajate pe dom enii de interes
a) Utilizarea banilor pub lici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 0
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 0
c) Acte normative, reglem entări 0
d) Activitatea liderilor instituţie i 0
e) Inform aţii priv ind m odul de aplicare a Leg ii 544/2001, cu m odificările ş i 
com pletările ulterioare

0

f) Altele, cu menţionarea acestora: 0

Sem nificaţia coloanelor din tabelul de m ai jo s  este următoarea:
A - Soluţionate favorabil în termen de 10 ziie  
B - Soluţionate favorabil în  termen de 30 ziie  
C  - Solicitări pentru care term enul a fost depăşit 
D - Comunicare electronică 
E  - Comunicare în  form at hârtie 
F  - Comunicare verbală
G - Utilizarea banilor pub lici (contracte, investiţii, cheltu ieli etc.)
H  - M odul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 
I  - Acte normative, reglem entări 
J  - Activitatea liderilo r instituţie i
K  - Inform aţii priv ind m odul de aplicare a Leg ii nr. 544/2001. cu m odificările ş i com pletările 

ulterioare
L - A ltele (se precizează care) ■

2. Numărul 
total de 
solicitări 
soluţionare 
favorabil

Termen de răspuns Modul de 
comunicare

Departajate pe domenii de interes

Redirecţionate 
către alte 
instituţii în 5  
ziie

A B C D E F G H I J

t

K L

- - - -

3. M enţionaţi principalele cauze pentru care anum ite răspunsuri nu au fost transm ise în 
termenul legal: Nu este căzui.

3.1.
3.2.
3.3.

4. Ce m ăsuri au fost luate pentru ca această problem ă să fie  rezolvată? Nu este căzui.

4.1.
4.2.



Sem nificaţia coloanelor din tabelul de m ai jo s  este următoarea: 
A - M odul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 
B - Acte normative, reglem entări 
C  - Activitatea liderilo r instituţie i

uiteri'oalef°rm aPi ^  ^  ~  544/2001■ cu m odificările ş i com pletările

5. Num ărul 
total de 
solicitări 
respinse

M otivul respingerii Departajate pe dom enii de interes
Exceptate,
conform
legii

Informaţii
inexistente

Aite motive (cu
precizarea
acestora)

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

A B C D Altele (se
precizează
care)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Inform aţiile solicitate ne furnizate pentru m otivul exceptării acestora conform  
(enumerarea num elor docum enteior/inform aţiiior solicitate): Nu este căzui

legii:

6. Reclam aţii adm inistrative ş i p lângeri în instanţă

6.1. Număru 
instituţiei puL 
modificările s

' de reclamaţii 
biice în baza Le 
7 completările

administrative ia adresa 
igii nr. 544/2001, cu 
ulterioare

b.z Numărul de plângeri în instanţă ia adresa instituţiei 
în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările ş i 
completările ulterioare

Soluţionate
favorabil

Respinse In curs de 
soluţionare

Total Soluţionate
favorabil

Respinse în  curs de 
soluţionare

Total

0 0 0 0 0 0 0 0

7. Managem entul procesului de comunicare a inform aţiilor de interes public

7.1. Costuri
Costuri totale de 
funcţionare aie 
com partim entului

Sume încasate din 
serviciu l de copiere

Contravaloarea 
serviciu lui de copiere 
(iei/pagină)

Care este docum entul 
care stă ia baza 
stab ilirii contravalorii 
serviciu lui de copiere ?

0 0 0 0

7.2. Creşterea eficienţei accesului ia inform aţii de interes public
a) Instituţia dum neavoastră deţine un punct de inform are/bibiiotecă virtuală în  care sunt publicate 

seturi de date de interes pub lic ?

0  Da

0  Nu



b)  Enum eraţi punctele pe care te consideraţi necesar a f i îm bunătăţite ia nivelul instituţiei 
dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului ia inform aţii de interes 
public:

O permanentă dispoziţie pentru publicarea tuturor informaţiilor de interes public în termen pentru 
a se evita solicitări sau reclamaţii.

c) Enum eraţi m ăsurile luate pentru îm bunătăţirea procesului de asigurare a accesului ia inform aţii de 
interes public:

Respectarea termenelor pentru publicarea tuturor informaţiilor de interes public.


