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Subsemnatul Ion Dumitrenco, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, prezint actualul 

raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, 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 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 materiale 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: 

|X| Foarte bună 

|_| Bună 
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|_| 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 

|_| În Monitorul Oficial al României 

|_| În altă modalitate: .................... 

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-a aplicat? 

a) Marirea font-ului 

b) Utilizarea unei game cromatice diferite 

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

|X| Da, acestea fiind: alte rapoarte, situații financiare, plăți 

| | 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? 

- Asigurarea publicării în format de date deschise pentru documentele viitoare 

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 

71 18 53 0 71 0 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 7 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 1 
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c) Acte normative, reglementări 0 

d) Activitatea liderilor instituţiei 0 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 

1 

f) Altele, cu menţionarea acestora: 

• Tinerii beneficiari de măsuri de protecție specială 

• Reorganizarea centrelor rezidențiale cu capacitate mai mare 

de 50 de locuri 

• Numărul copiilor cu dizabilități 

• Curatela specială pentru persoanele cu dizabilități 

• Criminalitatea în rândul minorilor 

• Abuzuri asupra minorilor 

• Stabilirea salariilor personalului contractual al instituției 

• Cazarea/asistarea victimelor violentei domestice 

• Numarul total de angajați ai instituției 

• Numărul adopțiilor 

• Tratamentul adulților cu handicap în centrele rezidențiale 

• Minori solicitanți de azil 

• Centre rezidențiale pentru minori 

• Dezinstituționalizarea minorilor 

• Protecția acordată tinerelor mame 

• Creșterea calității serviciilor sociale 

• Prevenirea separării copilului de familie 

• Reintegrarea foștilor deținuți 

62 

http://idrept.ro/00051687.htm


6 
 

• Asistența victimelor traficului de persoane 

• Asistența persoanelor fără adăpost 

• Asistența refugiaților 

• Asistența șomerilor 

• Asistența persoanelor vârstnice 

• Asistența în situații de urgență 

• Asistența pentru consumatorii de droguri 

• Cazul minorei Sorina din Baia de Aramă 

• Copiii aflați în grija asistenților maternali 

• Situația locative a cetățenilor de etnie romă 

• Numărul persoanelor fără adăpost 

• Acordarea serviciilor medicale 

• Numărul centrelor de zi dedicate îngrijirii copiilor în vârstă 

cuprinsă între 0-4 ani 

• Parteneriate cu Centrul Cultural Misionar „Familia” 

• Asistența victimelor criminalității informatice 

• Numărul copiilor cazați/externați din CPERU Arlechino 

• Amplasarea rastelelor de bicicletă în vecinătatea 

instituțiilor publice 

• Digitalizarea serviciilor publice 

2. 

Număr 

total de 

solicită

ri 

soluţio

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 

Redirecţi

onate 

către alte 

instituţii 

Soluţio

nate 

favorab

il în 

Soluţio

nate 

favorab

il în 

Solici

tări 

pentru 

care 

Comuni

care 

electron

Comuni

care în 

format 

Comuni

care 

verbală 

Utiliza

rea 

banilor 

Modul 

de 

îndepli

nire a 

Acte 

normati

ve, 

regleme

Activit

atea 

liderilo

r 

Informaţ

ii 

privind 

modul 

Altele 

(se precizează care) 

• Tinerii beneficiari 
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nate 

favorab

il 

în 5 zile termen 

de 10 

zile 

termen 

de 30 

zile 

terme

nul a 

fost 

depăşi

t 

ică hârtie publici 

(contra

cte, 

investiţ

ii, 

cheltui

eli 

etc.) 

atribuţi

ilor 

instituţ

iei 

publice 

ntări instituţi

ei 

de 

aplicare 

a Legii 

nr.544/2

001, cu 

modifică

rile şi 

complet

ările 

ulterioar

e 

de măsuri de 

protecție special 

• Reorganizarea 

centrelor 

rezidențiale cu 

capacitate mai 

mare de 50 de 

locuri 

• Numărul copiilor 

cu dizabilități 

• Curatela specială 

pentru persoanele 

cu dizabilități 

• Criminalitate în 

rândul minorilor 

• Abuzuri asupra 

minorilor 

• Stabilirea 

salariilor 

personalului 

contractual al 

instituției 

• Cazarea/asistarea 

victimelor 

violentei domestic 

• Numarul total de 

angajați ai 
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instituției 

• Numărul 

adopțiilor 

• Tratamentul 

adulților cu 

handicap în centre 

rezidențiale 

• Minori solicitanți 

de azil 

• Centre 

rezidențiale pentru 

minori 

• Dezinstituționaliz

area minorilor 

• Protecția acordată 

tinerelor mame 

• Creșterea calității 

serviciilor sociale 

• Prevenirea 

separării copilului 

de familie 

• Reintegrarea 

foștilor deținuți 

• Asistența 

victimelor 

traficului de 

persoane 
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• Asistența 

persoanelor fără 

adăpost 

• Asistența 

refugiaților 

• Asistența 

șomerilor 

• Asistența 

persoanelor 

vârstnice 

• Asistența în 

situații de urgență 

• Asistența pentru 

consumatorii de 

droguri 

• Cazul minorei 

Sorina din Baia de 

Aramă 

• Copiii aflați în 

grija asistenților 

maternali 

• Situația locative a 

cetățenilor de 

etnie romă 

• Numărul 

persoanelor fără 

adăpost 
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• Acordarea 

serviciilor 

medicale 

• Numărul centrelor 

de zi dedicate 

îngrijirii copiilor 

în vârstă cuprinsă 

între 0-4 ani 

• Parteneriate cu 

Centrul Cultural 

Misionar 

„Familia” 

• Asistența 

victimelor 

criminalității 

informatice 

• Numărul copiilor 

cazați/externați 

din CPERU 

Arlechino 

• Amplasarea 

rastelelor de 

bicicletă în 

vecinătatea 

instituțiilor 

publice 
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Digitalizarea serviciilor publice  

69 2  53 16 0 71 0 0 7 1 0 0 1 62 

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

3.1. Clasare cf. normelor in vigoare – NU ESTE CAZUL. 

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

4.1. NU ESTE CAZUL 

Număr 

total de 

solicitări 

respinse 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptate, 

conform 

legii 

Informaţii 

inexistente 

Alte 

motive 

(cu 

precizarea 

acestora) 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiţii, 

cheltuieli 

etc.) 

Modul de 

îndeplinire 

a 

atribuţiilor 

instituţiei 

publice 

Acte 

normative, 

reglementări 

Activitatea 

liderilor 

instituţiei 

Informaţii 

privind 

modul de 

aplicare a 

Legii 

nr.544/2001, 

cu 

modificările 

şi 

completările 

ulterioare 

Altele 

(se 

precizează 

care) 

- - - - - - - - - - 

 

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): 
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NU ESTE 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 şi completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa 

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 

- - - - - - - - 

 

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/pagină) 

Care este documentul 

care stă la baza stabilirii 

contravalorii serviciului 

de copiere? 

- - - - 

 

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public? 
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|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: 

Dezvoltarea instrumentelor de comunicare electronică în scopul eficientizării activității 

instituției atât la nivel interdepartamental, cât și în relația cu beneficiarii/cetățenii. 

 

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

Actualizarea informațiilor, îmbunatățirea accesibilității site-ului pentru persoane cu probleme de 

vedere, afișarea informațiilor la sediile DGASPC 6. 

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 516 din data de 8 iulie 2016 

 

Şef Serviciu Relaţii cu Publicul 

                Ion Dumitrenco 

 


