
                                                                                           
                                 

 

 

                        Casa Judeţeană de Pensii Constanţa                              

         Str. Decebal  nr. 13C  Codul Postal 900665  Tel. 0241.484.420  Fax 0241.484.445  Codul   Fiscal   1 3 5 8 9 3 3 2 

      www.pensiiconstanta.ro / www.cnpp.ro / www.romania2019.eu     
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Nesecret 

Nr. __690__ / 03.02.2020 
                       

 
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 

 

 Subsemnata Mutiș Kristina, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, în anul 2019, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în 
urma aplicarii procedurilor de acces la informașii de interes public în cadrul Casei Judeșene de 
Pensii Constanșa, prin care apreciez că activitatea specifică a institușiei a fost: 

 
□ X Foarte bună 
□ Bună 
□ Satisfăcătoare 
□ Nesatisfăcătoare 
 

Îmi întemeiez aceste observașii pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2019: 
 
I. Resurse și proces 

1. Cum apreciași resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informașiilor de 
interes public? 

 
□ X Suficiente 
□ Insuficiente 
 

2. Apreciati ca resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informatiilor de 
interes public   sunt: 

 
□ X Suficiente 
□ Insuficiente 
 

3. Cum apreciași colaborarea cu direcșiile de specialitate din cadrul institușiei dumneavoastră 
în furnizarea accesului la informașii de interes public: 

 
□ X Foarte bună 
□ Bună 
□ Satisfăcătoare 
□ Nesatisfăcătoare  
 
II.   Rezultate 
A. Informașii publicate din oficiu 

 

1. Institușia dumneavoastră a afișat informașiile / documentele comunicate din oficiu, 
conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare? 

 
□ X Pe pagina de internet www.pensiiconstanta.ro   
□ X La sediul institușiei 
□   În presă 
□   În Monitorul Oficial al României 
□   În altă modalitate: ---- 
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2. Apreciași că afișarea informașiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesași? 
 

□ X Da 
□ Nu 
 

3. Care sunt solutiile pentru cresterea vizibilitășii informatiilor publicate, pe care institutia 
dumneavoastra le-au aplicat? 
 

- font mărit pentru informașiile afișate la sediu și o permanentă actualizare 
 

4. A publicat institușia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, fașă de cele 
minimale prevazute de lege? 
 

□ X Da, acestea fiind: comunicate de presă conșinând date statistice și informașii 
suplimentare celor minimale prevăzute de lege 

□ Nu 
  

5. Sunt informatiile publicate într-un format deschis? 
 

□ X Da 
□ Nu 
 

6. Care sunt măsurile interne pe care intenșionași să le aplicași pentru publicarea unui număr 
cât mai mare de seturi de date în format deschis? – Nu este cazul 

 
B. Informașii furnizate la cerere 
 

 

 
 
 
Departajare pe domenii de interes 
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc.) 0 
b) Modul de îndeplinire a atributiilor institutiei publice 0 
c)Acte normative, reglementari 87 
d) Activitatea liderilor institutiei 0 
e) Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

0 

f) Altele, cu mentionarea acestora:  0 

 

 
1. Numărul total 
de solicitări de 
informașii de 
interes public 

 
În functie de solicitant 

 
După modalitatea de adresare 

  

 de la 
persoane 
fizice 

de la 
persoane 
juridice 

pe suport hartie pe suport electronic verbal 

87 0 87 0 0 87 



                                                                                           
                                 

 

 

                        Casa Judeţeană de Pensii Constanţa                              

         Str. Decebal  nr. 13C  Codul Postal 900665  Tel. 0241.484.420  Fax 0241.484.445  Codul   Fiscal   1 3 5 8 9 3 3 2 

      www.pensiiconstanta.ro / www.cnpp.ro / www.romania2019.eu     
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 
Mentionati principalele cauze pentru care anumite raspunsuri nu au fost transmise 
în termenul legal:  
Nu a fost cazul 
 
Ce masuri au fost luate pentru ca aceasta problema sa fie rezolvata? 
Nu a fost cazul 
 
 

 
5.1 Informatiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: 

(enumerarea numelor documentelor/informașiilor solicitate):  

Nu a fost cazul 

6. Reclamașii administrative și plângeri în instanșă 
 

 

2 Termen de raspuns Modul de 
comunicare 

      Departajate pe domenii de interes 

Numar 
total de 
solicitari 
solutionate 
favorabil 

 
Redirec-
tionate 
catre 
alte 

institutii 
în 5 zile 

 
Solutio-
nate 

favorabil 
în termen 
de 10 zile 

 
Solutio-
nate 

favorabil 
în termen 
de 30 zile 

 
Solicitari 
pt care 
termenul 
a fost 
depasit 

 
Comu-
nicare 
electro-
nica 

 
Comunicare 
în format 
hartie 

 
Comunicare 
verbala 

 
Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte 
investitii, 
cheltuieli 
etc.) 

 
Modul de 
indeplinire 

a 
atributiilor 
institutiei 
publice 

 
Acte 

normative
reglemen-
tari 

 
Activita-
tea 

liderilor 
institutiei

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

si 
completarile 
ulterioare 

 
Altele (se 
precizeaza 
care) 
 

87 0 87 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

3 Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 
Numar 
total de 
solicitari 
respinse 

Exceptate 
conform 
legii 

Informati 
inexistente 

Alte 
motive  
(cu 

precizarea 
acestora) 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte
investitii, 
cheltuieli 
etc.) 

Modul de 
îndeplinire 

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) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6.1. Numarul de reclamatii administrative la 
adresa institutiei publice în baza Legii nr. 
544/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 
6.2. 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 
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7. Managementul procesului de comunicare a informașiilor de interes public 

 
7.2. Cresterea eficienșei accesului la informașii de interes public 
 

a) Institușia dumneavoastră deșine un punct de informare/biblioteca virtuala în care sunt 
publicate seturi de date de interes public ? 

 
□ X Da 
□ Nu 
 

      b) Enumerati punctele pe care le considerati necesar a fi îmbunătășite la nivelul institușiei 
dumneavoastră pentru creșterea eficienșei procesului de asigurare a accesului la informașii de 
interes public:  
 

Nu este cazul 
 
      c) Enumerași măsurile luate pentru îmbunătășirea procesului de asigurare a accesului la 
informașii de interes public: 
 
       Permanenta actualizare și monitorizare atât a punctului de informașii cât și a informașiilor 
publicate pe site. 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV  

 

 

SERV. COMUNICARE SI RELATII PUBLICE 

 
 

 

 

 

 

7.1. Costuri 
 

Costuri totale de 
functionare ale 
compartimentului 

 
Sume încasate din 
serviciul de copiere 

 
Contravaloarea 
serviciului de 
copiere 

(lei/pagina) 

 
Care este documentul 
care sta la baza 

stabilirii contravalorii 
serviciului de copiere? 

0 0 0 0 


