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RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021 

Aprobat, 
Director General /1 
Sorina Oance/ ., , __ 

Elaborat, 
Compartiment Relaţii {~ P~ ul, Imagine Presă 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Administraţia Domeniului Public Sector 1 

Subsemnata Hristea Celia Marinela, Coord. Compartiment Relaţii cu Publicul, Imagine Presă, prezint actualul raport de evaluare finalizat în urma 
aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost: 

o Foarte bună 
• Bună 
o Satisfăcătoare 

o Nesatisfăcătoare 

o Inexistentă 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2021: 

A. Informaţii publicate din oficiu 

I. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile / documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/200 I? 
• Pe site-ul instituţiei 
• La sediul instituţiei 



o În presă 
o În Monitorul Oficial 
• În altă modalitate: reţele sociale 

2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

• Da 
o Nu 

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au aplicat? 

a. Actualizarea site-ului 
b. Mediatizarea paginii de Facebook 
c. Menţinerea unei colaborări eficiente cu mass-media 

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

• Da, pe site-ul instituţiei 
o Nu 

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

• Da, unde este cazul 
o 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? 

În prezent, pe site-ul ADP Sector 1 sunt postate în format deschis, toate informaţiile de interes public prevăzute de Legea 544/2001- privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

B. Informaţii furnizate la cerere 



1. Numărul total de solicitări de În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 
informaţii de interes public de la persoane de la persoane pe suport de pe suport electronic verbal 

fizice juridice hârtie/ curier 
205 105 100 17 188 o 

Departajare pe domenii de interes 
a. Utilizarea banilor publici ( contracte, investiţii, cheltuieli etc) 22 
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice 9 
c. Acte normative, reglementări 1 
d. Activitatea liderilor instituţiei o 
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 o 
f. Altele, cu mentionarea acestora: (informaţii consulare, deficienţe carosabil, amenajare spatii verzi) 173 

2. Număr Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 
total de 

Redirecţi Soluţionat Soluţion Solicitări Comuni Comunic Comun Utilizarea Modul Acte Activ Informaţii Altele 
solicitări onate e favorabil ate pentru care are în icare banilor de norm itatea privind (informaţii 
soluţionat către alte în termen favorabil care electroni format verbală publici îndeplin ative, lideri modul de consulare, 
e favorabil instituţii de 10 zile în termen termenul a că hârtie ( contracte, ire a regie lor aplicare a electorale, 

în 5 zile de 30 fost investiţii, atribuţii I ment instit Legii nr. deficienţe 

zile depăşit cheltuieli or ări uţiei 544 carosabil şi 
etc) institutie trotuar, 

i publice amenajare 
spaţii verzi, 

resistematizare 
locuri de joacă) 

145 10 139 2 4 128 17 o 22 9 1 o o 113 

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

Complexitatea informaţiilor solicitate şi întocmirea răspunsurilor de la comp/serv/birourile de specialitate cu întârziere. 



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

Transmiterea de răspunsuri intermediare prin care informăm petenţii/jurnaliştii asupra complexităţii informaţiilor, şi, de asemenea, informarea 
comp/serv/birourilor de specialitate asupra expirării termenelor de răspuns. 

5. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii ( enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): 

Nu este cazul. 

6. Număr total de Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 
solicitări 

respinse/ clasate Exceptate, Informaţii Alte motive ( cu Utilizarea Modul de Acte Activitate Informaţii Altele 
conform inexistente precizarea banilor îndeplinire a normative, a liderilor privind (informaţii 

legii acestora) publici atribuţiilor reglementări instituţiei modul de electorale, 
( contracte, instituţiei aplicare a deficienţe 

investiţii, publice Legii nr. carosabil şi 
cheltuieli 544/2001 trotuar, 

etc) amenaJare 
spaţii verzi, 
resistematiz 
are locuri de 

joacă) 

60 o o 60 ( solicitări 15 o o o o 45 
dublate/conexe) 

7. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii ( enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): 

Nu este cazul. 



8. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

8.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii 
în baza Legii nr.544/2001 nr.544/2001 

Soluţionate Respinse În curs de Total Soluţionate Respinse În curs de Total 
favorabil soluţionare favorabil soluţionare 

1 - - 1 - - - o 

9. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

9.1. Costuri 

Costuri totale de Sume încasate din Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină) Care este documentul care stă la 
funcţionare ale serviciul de copiere baza stabilirii contravalorii 

compartimentului serviciului de copiere? 

o o a) 0,5 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini DECIZIA NR. 21/15.01.2020 

disponibile pe hârtie format A4 sau inferior; 

b) 0,6 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini 

disponibile pe hârtie format A3. 

10. 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 ? 

• Da 
o 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: 

• Cunoaşterea legislaţiei în domeniul fumizării informaţiilor de interes public, de către angajaţii fiecărui serviciu/ compartiment/ birou 

şi conştientizarea importanţei transmiterii acestor date în termenul legal. 

• Organizarea unor sesiuni de perfecţionare a personalului propriu, atât a celui desemnat pentru fumizarea acestui tip de informaţie, 

cât şi a celui care gestionează categoriile de date stabilite prin lege ca fiind informaţii de interes public şi cele solicitate frecvent de 

societatea civilă şi mass-media. 

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

• Menţinerea unei colaborări eficiente cu mass-media 

• Publicarea în format deschis a informaţiilor de interes public şi a datelor solicitate în mod frecvent 

• Actualizarea site-ului 




