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Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018

Subsemnata Popescu Elena, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2018, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma 
aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:

□ X Foarte bună
□ Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2018:
1. Resurse şi proces
1 Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de 

interes public?
o X Suficiente
□ Insuficiente
2. Apreciaţi ca resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de 

interes public
sunt:

o X Suficiente
□ Insuficiente
3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră 
în furnizarea accesului la informaţii de interes public:
□ X Foarte bună
□ Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare 

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
o în Monitorul Oficial al României 
o în altă modalitate: -
2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
□ XDa
□ Nu
3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia 

dumneavoastră le-au aplicat?
a ) materiale informative 
b ) afişare pe pagina de internet a instituţiei 
c ) comunicate de presa



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

□ X Da, acestea fiind: comunicate de presă şi informaţii suplimentare celor minimale 
prevăzute de lege

□ Nu
5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
□ XDa
□ 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?
întocmirea de materiale informative accesibile tuturor persoanelor si personalizarea pe grupuri

tintă, actualizarea site-ului ori de cate ori este necesar. 
______ B. Informaţii furnizate la cerere______ _____

1. Numărul total 
de solicitări de 
informaţii de 
interes public

în funcţie de 
solicitant

După modalitatea de adresare

de la
persoane
fizice

de la persoane 
juridice pe suport 

hârtie
pe suport 
electronic

verbal

12 6 6 4 8 0

Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 0
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 1
c)Acte normative, reglementari 0
d) Activitatea liderilor instituţiei 0
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările si 
completările ulterioare

0

f) Altele, cu menţionarea acestora: date statistice privind beneficiarii de servicii 
sociale, lista servicii sociale persoane fără adăpost

11

2
Număr 
total de 
solicita 
ri
solutio
nate
favorab
il

Termen de răspuns Modul de comunicare De partajate De domenii de interes

Redir
ectio
nate
către
alte
instit
utii
în 5
zile

Soluti 
onate 
favora 
bil în 
terme 
n de 
10 zile

Solut
ionat
e
favor
abil
în
terme 
n de 
30 
zile

Solie
itari
pentr
u
care
term
enul
a
fost
depa
sit

Corn
unic
are
elect
roni
ca

Comunic 
are în 
format 
hârtie

Comun
icare
verbala

Utiliza
rea
banilor
publici
(contra
cte,
investi
tii,
cheltui
eli
etc.)

Modul
de
indeplin
ire
a
atribuţii
lor
instituti
ei
publice

Acte
normaţi
ve
reglem
entari

Activ
itatea
lideri
lor
instit
utiei

Informaţi 
i privind 
modul de 
aplicare 
a Legii 
nr.
544/2001
cu
modifica 
rile si 
completa 
rile
ulterioare

Altele
(se
precize
aza
care)
Date
statisti
ce
privind 
benefic 
iarii de 
servicii 
sociale 
$i lista 
servicii 
sociale

12 0 10 2 0 8 4 0 0 1 0 0 0 11

1. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost 
transmise în termenul legal: Nu a fost cazul
3. 1.................................................................. -
3. 2 ................................................................................-
3. 3 ................................................................. -
4. Ce masuri au fost luate pentru ca aceasta problema sa fie rezolvata?
4. 1 ................................................................................ -
2 . 2 .................................................................................................................................................. -
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3

N um ăr 
to tal de 
so lic itări 
resp inse

M otivu l resp ingerii D eparta jate  pe dom enii de  in teres

E xcep tat,
conform
legii

In fo rm aţii
inex isten te

A lte  m otive 
(cu
precizarea
acesto ra)

U tilizarea
ban ilo r
publici
(contracte ,
investiţii,
che ltu ie li
etc.)

M odul de 
în d e p lin ire  a 
a tribu ţiilo r 
institu ţiei 
publice

A cte
norm ative ,
reg lem entari

A ctiv ita tea
liderilo r
institu ţiei

Inform aţii 
p riv ind  m odul 
de ap licare  a 
Legii nr. 
544 /2001 , cu  
m od ifică rile  si 
com p letările  
u lterioa re

A lte le  (se
p recizează
care)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Informaţiile solicitate nefumizate 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 adresa instituţiei 
publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările si 
completările ulterioare

6.2. Numărul de plângeri în instanţa la adresa instituţiei în baza 
Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare

Soluţionate
favorabil

Respinse în curs de 
soluţionare

Total Soluţionate
favorabil

Respinse In 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 
compartimentului

Sume încasate din serviciul de 
copiere

Contravaloarea 
serviciului de copiere 
(lei/pagina)

Care este documentul care sta la 
baza stabilirii contravalorii 
serviciului de copiere?

0 0 0 0

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public
a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/biblioteca virtuala în care sunt 

publicate seturi de date de interes public ?
□ X Da
□ Nu

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunatatite la nivelul instituţiei 
dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes 
public:

- extindere punct de informare, informaţii de interes public

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

- modificare şi actualizare procedură operaţională privind accesul la informaţiile de interes public 
conform HG nr.478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.544/2001.

- actualizare informaţii pe site-ul instituţiei, conform HG nr.478/2016 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001.

Şef Birou, 
Elena Popescu

Director executiv, 
Dr. Nicolae BADEA
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