
Raport de evaluare a impJementarii nr.544/2001 anuJ 2018 

la nivelul 


Directiei pentru Evidenta Persoanelor ~i Administrarea Bazelor de Date 


Prezentul Raport intocmit in conformitate cu Normelor 
metodologice aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile 

public, aprobate prin HoUirarea Guvernului nr. 12312002, cu modificarile 
(RG nr.478/2016). 

Subsemnata, Mihaela - Carmen ALEXANDRESCU, responsabil 
aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modifidirile ~i compleffirile ulterioare, anul 2017, 
prezint actualul raport de evaluare intern a finalizat in urma aplicarii procedurilor de 
acces la informatii public, prin care apreciez ca activitatea specifidi a 
institutiei a 

x buna 
Buna 
SatisIacatoare 
NesatisIacatoare 

Imi 
anu12018: 

observatii pe urmatoarele considerente privind 

Resurse ~i proces 

1. Cum apreciati umane 
informatiilor de interes public? 

" 

disponibile pentru activitatea de furnizare a 

~------------------~ 

Apreciati ca disponibile pentru activitatea 
informatiilor de interes public sunt: 

" -,,-----------------, 

3. Cum apreciati colaborarea cu directiile de specialitate din cadrul institutiei 
dumneavoastra in furnizarea accesului la . de public: 

Buna 

SatisIacatoare 

N esatisIacatoare 




II. Rezultate 


1. Institutia dumneavoastra a afi~at infonnatiile/documentele comunicate din 
_ 110 ...,.., ..- .A .. t_....",,n. ... 

con """'''''0''''''' 
x Pe pagina de internet 
x La sediul institutiei 

In 
In Monitorul Oficial al Romaniei 
In alta modalitate: in cadrul 

infonnatiilor a fost de pentru cei interesati? Apreciati 
i x IDa 

Nu 

3. Care sunt solutiile pentru cre~terea vizibilitatii infonnatiilor publicate, oe care 
institutia dumneavoastra aplicat? 

a) reorganizarea structurii de prezentare a infonnatiilor de interes public pe 
site-ul institutiei, astfellncat aceastea devina accesibila cetatenilor 

b) actualizarea ~i pozitionarea unor cheie pe principala 
c) publicarea, pe site-ul institutei, in fonnat deschis, a seturilor de rezultate 

din activitatea DEPABD 

A publicat institutia dumneavoastra seturi de suplimentare din oficiu, de 
cele minimale orevazute de 

5. Sunt infonnatiile publicate Intr-un fonnat deschis? 

6. Care sunt masurile interne care intentionati Ie aplicati pentru publicarea unui 
numar cat mare de de date in fonnat deschis? 

nivelul se un grup lucru in evaluarii 
activitatii institutiei scopul inventarierii de date deschise, al cre~terii 

calitatii datelor publicate ~i al identificarii altor infonnatii ~i date care pot fi puse la 
dispozitia persoanelor fizice sau juridice, autoritatilor sau institutiilor pUblice. 



Pe suport I verbal 
electronic 

6 

o 
• investitii, cheltuieli, etc.) 
b )Modul de indeplinire a atributiilor 4 

; c )Acte nonnative, reglementari o 
d)Activitatea liderilor institutiei o 
e )lnfonnatii privind modul aplicare a 2 

nr. 54412001, cu modifidirile ~i 

completarile ulterioare 
f)Altele, cu mentionarea acestora: 23 

I - informatii in domeniul evidentei I 

1.Numarul In de solicitant Dupa modalitatea de adresare 
total 

solicitari 
informatii de 

public 
De la persoane la persoane · Pe suport 

fizice J 
29 25 

persoanelor' , I 


- informatii in domeniul starii 

- furnizari date 


I institutiei 

Modulde2.Numar 
total de 

soliciHiri I 

solutionate ' 
favorabil 

comumcare 

Redirectionate A 
29 o 17 ~ I~ I~ IKI L 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus urmatoarea: 
A - Solutionate favorabil in termen 10 zile; - Solutionate favorabilin termen 

de 30 zile; Solicitari pentru care termenul a fost depa~it; D Comunicare 
electronica; E - Comunicare in format hartie; F - Comunicare verbala; G - Utilizarea 
banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli H - Modul de indeplinire a 
atributiilor institutiei publice; I - nonnative, reglementari; J - Activitatea 

institutiei; K - Informatii privind modul aplicare a Legii nr. 544/2001, cu 
modificarile completarile ulterioare; L - (informalii in domeniul evidenlei 
persoanei, in domeniul star;; civile, furnizari de date) 



3. Mentionati principalele cauze pentru care anumite dispunsuri nu au fost transmise 
in termenullegal: nu este cazul 

Ce masuri au fost luate pentm ca problema sa rezolvata? - nu este 

5 de 
total 
soliciHiri 

I E 


Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos urmatoarea: 
A - Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli, etc.) 
B - Modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice 
C - normative, 

- Activitatea liderilor institutiei 
- Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/200 I, cu modifid\rile ~i 

compleHirile 

5.1 Informatiile solicitate pentru motivul conform 
legii: (enumerarea numelor documentelor/informatiilor solicitate): nu este cazul 

instanta 
6.2.Numarul plangeri in instanta la 

administrative la institutiei adresa institutiei in Legii nr. 
publice baza nr. 544/2001, cu 544/2001, cu modificarile ~i 

6.1.Numarul 

o 

Solutionate 
favorabil 

o o o 

Respinse I In curs de 
solutionare 

o 0 o 

7. Managementul procesului de comunicare a informatiilor de public 
7.1. Costuri : 

Costuri totale de Sume incasate Contravaloarea este 
functionare ale din de serviciului copiere documentul care 

compartimentului coplere (lei/pagina) la baza stabilirii 
contravalorii 
serviciului de 

copiere? 
In cadrul atributiilor o o o 

de comunicare si 
Relatii Clienti 



7 .2. Cre~terea eficientei accesului la informatii de interes public 
a) Institutia dumneavoastra detine un punct de informare/biblioteca virtuala in care 
sunt publicate seturi de date de interes public? 

~ 
~ 

b) Enumerati punctele pe care Ie considerati necesar a fi imbunatatite la nivelul 
institutiei dumneavoastra pentru cre~terea eficientei procesului de asigurare a 
accesului la informatii de interes public: asigurarea accesului pentru persoanele cu 
handicap la pagina web, infochioscuri 

- implementarea unei sectiuni, 'in cuprinsul site-ului DEP ABD, "Date 
deschise", 'in continutul careia sa fie publicate seturile de date deschise identificate la 
nivelul institutiei noastre. Acestea vor fi publicate concomitent cu cele postate pe 
portalul guvemamental. 

- reorganizarea sectiunilor "Informatii utile" ~i "Informatii publice" In scopul 
accesibilitatii, eficientei ~i vizibilitatii acestor informatii de catre cetateni. 
c) Enumerati masurile luate pentru 'imbunaHitirea procesului de asigurare a accesului 
la informatii de interes public: 

- reorganizarea site-ului DEPABD, mediatizarea informatiilor rezultate din 
activitatea institutiei, comunicate, informari 


