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FIŞĂ DE EVALUARE CENTRALIZAT Ă 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 

pentru anul 2006 
 
Numele instituŃiei: PRIMARIA MUNCIPIULUI COSTANTA 
 
 INDICATORI  cod RASPUNS 
A. Compartimente de informare şi rela Ńii publice/persoane desemnate 

1. Număr de compartimente care trebuiau  înfiinŃate potrivit legii 
1. la nivel central A1_1 - 
2. la nivel local A1_2 1 

2. Număr de compartimente înfiin Ńate pân ă în prezent  
1. la nivel central A2_1 - 
2. la nivel local A2_2 1 

3.1. Numar de persoane care trebuiau  desemnate (acolo unde, potrivit legii, nu este 
obligatorie înfiinŃarea de compartimente specializate) 

 A3_1 1 
3.2.Numar de persoane care sunt desemnate  (acolo unde, potrivit legii, nu este obligatorie 

înfiinŃarea de compartimente specializate) 
 A3_2 1 

4. Număr de sesiuni de pregătire organizate în domeniul informării publice 
1. la nivel central(Guvern, Ministere, etc) A4_1 - 
2. la nivel local(Primării, Consilii Locale, 
Consilii JudeŃene, etc) 

A4_2 - 

5. Număr de persoane care au participat  la aceste cursuri - 
                1. la nivel central A5_1   - 
                2. la nivel local A5_2 - 
B. Nevoile privind dot ările compartimentelor de informare şi rela Ńii publice din cadrul 

institu Ńiilor publice  
1. Număr necesar  de computere (în plus faŃă de cele existente) 

                1. la nivel central  B1_1 - 
                2. la nivel local B1_2 50 

2. Număr necesar de imprimante (în plus faŃă de 
cele existente) 

  

                1. la nivel central  B2_1 - 
                2. la nivel local B2_2 10 

3. Număr necesar de copiatoare (în plus faŃă de 
cele existente) 

  

                1. la nivel central  B3_1 - 
                2. la nivel local B3_2 5 

4. Număr necesar de aparate telefonice (în plus 
faŃă de cele existente) 

  

                1. la nivel central  B4_1 - 
                2. la nivel local B4_2 10 

5. Număr necesar de faxuri (în plus faŃă de cele 
existente) 

  

                1. la nivel central  B5_1 - 
                2. la nivel local B5_2 2 

6. Număr necesar staŃii cu acces la Internet(în 
plus faŃă de cele existente) 

  

                1. la nivel central  B6_1 - 
                2. la nivel local B6_2 - 
C. Reglement ări interne privind informarea public ă 
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1. Număr instituŃii publice care au, potrivit legii, reglementată organizarea şi funcŃionarea 
compartimentului(persoanelor) privind accesul la informaŃiile de interes public  

                1. la nivel central  C1_1 - 
                2. la nivel local C1_2 1 

2. Numărul instituŃiilor publice care au un registru pentru înregistrarea solicitărilor de informaŃii 
de interes public şi a reclamaŃiilor administrative 

                1.la nivel central C2_1 - 

     2.la nivel local C2_2 1 
D. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de i nforma Ńii  

1. Numărul instituŃiilor publice care au elaborat şi publicat o listă completă cu informaŃiile de 
interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege: 

D1 1 
DIN CARE AU FOST FĂCUTE PUBLICE : 

1. prin afişare la sediul instituŃiei  D1_1 DA 
2. în Monitorul Oficial al României  D1_2 - 
3. în mass-media  D1_3 - 
4. în publicaŃiile proprii D1_4 - 
5. în pagina de Internet proprie D1_5 DA 

2. 2. Numărul instituŃiilor publice care au �laborate şi publicat o listă completă cu informaŃiile 
de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege: 

1. la nivel central D2_1 - 
2. la nivel local D2_2 1 

       3. Numărul instituŃiilor publice care NU au comunicat lista completă a informaŃiilor de interes 
public din oficiu  

D3 -  
Numărul situaŃiilor în care NU au fost publicate informaŃiile din oficiu referitoare la 

1. actele normative care reglementează organizarea şi 
funcŃionarea autorităŃii sau instituŃiei publice  

 
D3_1 

- 

2. structura organizatorică, atribuŃiile departamentelor, 
programul de funcŃionare, programul de audienŃe al 
autorităŃii sau instituŃiei publice 

 
 
D3_2 

- 

3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea 
autorităŃii sau a instituŃiei publice şi ale funcŃionarului 
responsabil cu difuzarea informaŃiilor publice  

 
 
D3_3 

- 

 4. coordonatele de contact ale autorităŃii sau instituŃiei 
publice, �espective: denumirea, sediul, numerele de 
telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de 
Internet 

 
 

 
D3_4 

- 

5. sursele financiare, bugetul şi  bilanŃul contabil D3_5 - 
6. programele şi strategiile proprii D3_6 - 
7. lista cuprinzând documentele de interes public D3_7 - 
8. lista cuprinzând categoriile de  documente produse 
şi/sau gestionate, potrivit legii 

 
D3_8 

- 

9. modalităŃile de contestare a deciziei autorităŃii sau a 
instituŃiei publice în situaŃia în care persoana se 
consideră vătămată în privinŃa dreptului de acces la 
informaŃiile de interes public solicitate 

 
 

 
D3_9 

- 

4. Numărul instituŃiilor publice care au organizat un punct de  informare –documentare 
                1.la nivel central D4_1 - 
                2.la nivel local D4_2 - 

5. Numărul instituŃiilor publice care au publicat raportul annual de activitate în Monitorul Oficial 
al României, partea a III-a 

                1.la nivel central D5_1 - 
     2.la nivel local D5_2 - 
E. Solicit ări de informa Ńii de interes public  
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1. Numărul total de solicitari pe anul 2006 
                1.la nivel central E1_1 - 
     2.la nivel local E1_2 50 

2. Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes  
1.utilizarea banilor publici 

       (contracte, investitii, cheltuieli etc)             
E2_1 4 

                 2.  modul de îndeplinire a atribuŃiilor     
institutiei publice  

E2_2   2 

                 3.  acte normative, reglementari E2_3 34 
                 4.  activitatea liderilor instituŃiei E2_4 1 
                 5.  informatii privind modul de aplicare a 
           Legii  nr. 544 

E2_5 8 

                  6. altele (se precizeaza care) 
 
 

E2_6 Refacerea trotuarelor 
si a spatiului verde 

Din totalul solicit ărilor de informa Ńii de interes public:  
3.Numărul de solicitări rezolvate favorabil  

                1.la nivel central E3_1 - 
     2.la nivel local E3_2 48 

4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcŃie de motivaŃia   refuzului 
                1. informatii exceptate E4_1 - 
                2. informatii inexistente E4_2 2 
                3. fără motiv  E4_3 - 

4.alte motivatii (care? ...........................) 
 
 
 

E4_4 - 

5. Numărul de solicitări adresate 
               1. pe support de hârtie E5_1 41 
               2. pe support electronic E5_2 7 

  3. verbal E5_3 - 
6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice 

 E6 29 
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice 

  E7 21 
F. Reclama Ńii administrative şi plângeri în instan Ńă 

1. Numărul de reclamaŃii administrative la adresa instituŃiilor publice 
                 1. rezolvate  favorabil  reclamantului F1_1 2 
                 2. respinse F1_2 - 
                 3. în curs de soluŃionare F1_3 1 

2. Numărul de plângeri în instanŃă la adresa instituŃiilor publice 
 1. rezolvate favorabil reclamantului F2_1 - 

                 2. respinse F2_2 - 
                 3. în curs de soluŃionare F2_3 20 

3. Tipologia reclamaŃiilor administrative şi a plângerilor în instanŃă 
                 1.  termene depăşite F3_1 DA 

 2.  informaŃii refuzate F3_2 - 
                 3.  informatii incomplete F3_3 DA 
                 4. alte motive (care ?........................) 
 

F3_4 - 

 


