Nesecret

140194/10.01.2019

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018
Subsemnata Radulescu Carmen, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018, prezint actualul raport
de evaluare internă finalizat în urma aplicarii procedurilor de acces la informaţii de interes public în cadrul Casei Judetene de Pensii Arges, prin care
apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:
Foarte bună
Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2018:
I. RESURSE ȘI PROCES
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?
Suficiente
Insuficiente
2. Apreciati ca resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informatiilor de interes public sunt:
Suficiente
Insuficiente
3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:
Foarte bună
Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene
Str. I.C. Bratianu, Pitesti, judetul Arges
Tel.: 0248.222.394/Fax: 0248.218.560
relatii@cjparges.ro/www.cjparges.ro www.romania2019.eu
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca
destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului.

Pagina 1

Nesecret
II. REZULTATE
A. Informaţii publicate din oficiu
1. Instituţia dumneavoastră a afișat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările si completările
ulterioare?
Pe pagina de internet
La sediul instituţiei
În presă
În Monitorul Oficial al României
În altă modalitate: 2. Apreciaţi că afișarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
Da
Nu
3. Care sunt solutiile pentru cresterea vizibilitatii informatiilor publicate, pe care institutia dumneavoastra le-au aplicat?
comunicate/informari de presa
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevazute de lege?
Da, acestea fiind: comunicate/informari de presa de presă conţinând date statistice și informaţii suplimentare celor minimale prevăzute de lege
Nu
5. Sunt informatiile publicate într-un format deschis?
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?
-
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B. INFORMAŢII FURNIZATE LA CERERE
Numărul total de
solicitări de
informaţii de
interes public
6

în functie de solicitant

După modalitatea de adresare

de la persoane
fizice

de la persoane
juridice

pe suport
hartie

pe suport
electronic

verbal

6

0

6

0

0

Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc.)
b) Modul de îndeplinire a atributiilor institutiei publice
c)Acte normative, reglementari
d) Activitatea liderilor institutiei
e) Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare
f) Altele, cu mentionarea acestora: date statistice privind beneficiarii, etc

0
0
0
0
0
6

7. Mentionati principalele cauze pentru care anumite raspunsuri nu au fost transmise în termenul legal: Nu a fost cazul
8. Ce masuri au fost luate pentru ca aceasta problema sa fie rezolvata?
a) –
b) -
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Modul de
comunicare

Acte normative
reglementari

Activitatea liderilor
institutiei

Informatii privind modul
de aplicare
a Legii nr. 544/2001 cu
modificarile si completarile
ulterioare

Altele (se precizeaza care)
Date statistice privind
beneficiarii de servicii
sociale și lista servicii
sociale

0

Modul de indeplinire
a atributiilor institutiei
publice

0

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

Solicitari pentru care
termenul a fost depasit

6

Comunicare verbala

Solutionate favorabil în
termen de 30 zile

0

Departajate pe domenii de interes

Comunicare în format
hartie

Solutionate favorabil în
termen de 10 zile

6

Comunicare electronica

Numar total
de solicitari
solutionate
favorabil

Redirectionate catre alte
institutii în 5 zile

Termen de raspuns

0

6

0

0

0

0

0

6

Numar total de
solicitari respinse

Informatii inexistente

Alte motive (cu
precizarea acestora)

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

Modul de Tndeplinire a
atributiilor institutiei
publice

Acte normative,
reglementari

Activitatea liderilor
institutiei

Informatii privind
modul de aplicare a Legii
nr. 544/2001, cu
modificarile si
completarile ulterioare

Altele (se precizeaza
care)

Departajate pe domenii de interes

Exceptate, conform legii

Motivul respingerii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Informatiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): Nu a
fost cazul
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RECLAMAŢII ADMINISTRATIVE ȘI PLÂNGERI ÎN INSTANŢĂ
Numarul de reclamatii administrative la adresa institutiei publice în baza
Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Numarul de plangeri în instanta la adresa institutiei în baza
Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Solutionate favorabil

Respinse

în curs de solutionare

Total

Solutionate favorabil

Respinse

În curs de
solutionare

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

MANAGEMENTUL PROCESULUI DE COMUNICARE A INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC
Costuri
Costuri totale de functionare ale
compartimentului

Sume încasate din serviciul de
copiere

Contravaloarea serviciului de
copiere (lei/pagina)

0

0

0

Care este documentul care sta la
baza stabilirii contravalorii
serviciului de copiere?
0

CRESTEREA 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?
Da
Nu
b) Enumerati punctele pe care le considerati necesar a fi îmbunatatite la nivelul institutiei dumneavoastra pentru creșterea 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:
- Actualizarea permanentă a informaţiilor referitoare la Legea 544/2001 pe site-ul www.cjparges.ro

Functionar responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Carmen RADULESCU
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