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Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  
în anul 2016 

 
Numele instituţiei: Primăria Municipiului Braşov 
                                         
Şef Birou Informații Publice și Mass Media: SORIN TOARCEA 
 
 
Subsemnatul, SORN TOARCEA,responsabil de aplicarea Legii nr. 
544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 
2016, 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 2016: 
    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 material 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: 
    [] Foarte bună 
    [x] Bună 
    [] Satisfăcătoare 
    [] Nesatisfăcătoare 
 

INDICATORI Cod RASPUNS 
A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii 

1. Instituţia publica a elaborat şi publicat o listă completă cu 
informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege? 

 
A1
  

Da
  

Nu 

X  

2. Lista a fost făcută publică prin: 

1. prin afişare la sediul instituţiei  A2_1 Da 
2. în Monitorul Oficial al României  A2_2 Nu 
3. în mass-media  A2_3 Da 
4. în publicaţiile proprii A2_4 Nu 
5. în pagina de Internet proprie A2_5 Da 

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

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

Adaptarea aplicatiilor pentru 
smartphone 

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

 X  

6.Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?   x 
 7. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi 
pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în 
format deschis?  
 

Adaptarea aplicatiilor pentru 
smartphone 

      4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare-
documentare în anul 2016 

A4 Aproximativ 500 

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public                                  165 

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2016, departajat pe domenii de interes: (nu 
include solicitări de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)  -   157 

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

B1_1 27 

             b.  modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice  B2_2 65 
             c. acte normative, reglementari B1_3 37 
             d. activitatea liderilor instituţiei B1_4 06 
             e. informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544 B1_5 2 

f. altele (se precizează care):  B1_6 20 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2016, departajat după modalitatea de 
soluţionare a acestora 

a. Numărul de solicitări rezolvate favorabil    
   

B2_1 107 

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionarea altor 
instituţii      

B2_2 8 

c. Numărul de solicitări înregistrate 
respinse, din motivul: 

1. informaţii exceptate B2_3 3 
2. informaţii inexistente B2_4 0 
3. fără motiv B2_5 0 
4.alte motivaţii  
 

B2_6 47 Transmiterea 
acestor informaţii 
este prevăzută în 
legi speciale 

c. Numărul de solicitări înregistrate 
respinse, din motivul: 

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

B2_7 0 

b.  modul de îndeplinire a 
atribuţiilor     instituţiei publice  

B2_8 3 

c. acte normative, 
reglementari 

B2_9 47 

d. activitatea liderilor instituţiei B2_10 0 

e. informaţii privind modul de 
aplicare a Legii  nr. 544 

B2_11 0 

g altele (se precizează care) 
 

B2_12 0 
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3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2016, departajate după tipul solicitantului 
informaţiilor (nu include solicitări de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor 
instituţii): 

a. Numărul solicitărilor înregistrate adresate de persoane fizice B3_1 71 
b. Numărul solicitărilor înregistrate adresate de persoane juridice B3_2 86 

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2016, departajate după modalitatea de 
adresare a solicitării (nu include solicitări de informaţii redirecţionate spre soluţionare 
altor instituţii): 

               1. pe suport de hârtie B4_1 73 
               2. pe suport electronic B4_2 84 

  3. verbal B4_3 Nu au fost 
cuantificate 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 

1. Numărul de reclamaţii 
administrative la adresa instituţiilor 
publice în anul 2016 în baza Legii 
nr. 544/2001: 

a. rezolvate  favorabil  
reclamantului 

C1_1 0 

b. respinse C1_2 1 
c. în curs de soluţionare C1_3 0 

2. Numărul de plângeri în instanţă 
la adresa instituţiilor publice în anul 
2016 în baza Legii nr. 544/2001: 

a. rezolvate  favorabil  
reclamantului 

C2_1 0 

b. rezolvate în favoarea 
instituţiei 

C2_2 0 

c. pe rol C2_3 2 
D. Costuri 

 a. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau 
persoanelor)însărcinate cu informarea şi relaţiile publice 
(consumabile) în anul 2016            

D1 Aproximativ 51.000 
RON,  

             b.  Suma încasată în anul 2016 de instituţiile pentru 
serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate 
solicitanţilor  

D2       27 RON 

 
 


