
Page 1 of 11 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 

 

MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE  
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL CARA -SEVERI 
SERVICIUL AFACERI EUROPENE, RELA II PUBLICE I COMUNICARE 
Compartiment Comunicare, Informare i Rela ii Publice 
Nr.________ 
Data_______          
                                                                                                                                                                    Avizat 

   PREFECT, 
  
  Matei LUPU 

 

RAPORT DE EVALUARE  
A IMPLEMENT RII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017 

CENTRALIZAT  
 

JUDE UL CARA -SEVERIN 

INDICATORI 
 

RĂSPUNS 

În anul 2017, activitatea specific  a instituției a fost: 
 

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

Consiliul Jude ean  
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

o Foarte bun    ✓  23 

o Bun   ✓   32 

o Satisf c toare    2 
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o Nesatisf c toare  
 

   

        Aceste observații sunt întemeiate pe urm toarele considerente i rezultate privind anul 2016: 

I. Resurse i proces  
1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru 

activitatea de furnizare a informațiilor de interes 
public?  

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

o Suficiente  ✓  ✓  50 

o Insuficiente    7 

2. Apreciați c  resursele materiale disponibile pentru 
activitatea de furnizare a informațiilor de interes 
public sunt: 

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

o Suficiente  ✓  ✓  50 

o Insuficiente    7 

3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de 
specialitate din cadrul instituției dumneavoastr  în 
furnizarea accesului la informații de interes public:  

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

o Foarte bun  ✓  ✓  28 

o Bun     25 

o Satisf c toare    2 

o Nesatisf c toare    2 

II. Rezultate 
A. Informații publice din oficiu 
1. Instituția dumneavoastr  a afi at 

informațiile/documentele comunicate din oficiu, 
conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu 
modific rile i complet rile ulterioare? 
 

Institu ia Prefectului – 
Jude ul Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 
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o Pe pagina de internet  ✓  ✓  43 

o La sediul instituției  ✓  ✓  57 

o În pres     6 

o În Monitorul Oficial al României    4 

o În alt  modalitate: …………   2 

2. Apreciați c  afi area informațiilor a fost suficient de 
vizibil  pentru cei interesați? 

o Da  
o Nu  

 

Institu ia Prefectului – 
Jude ul Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

DA NU DA NU DA  NU 

✓   ✓   57  

3. Care sunt soluțiile pentru cre terea vizibilit ții 
informațiilor publicate, pe care instituția 
dumneavoastr  le-a aplicat? 

a.)                 
b.)                 
c.)                  

Institu ia Prefectului – 
Jude ul Cara -Severin 

a) Structurarea standard a site-ului în 
conformitate cu prevederile ,,  
b) Memorandumului privind 
creșterea transparenței și 
standardizarea afișării informațiilor 
de interes public’’ 
c) Actualizarea permanentă a site-
ului și a paginii de Facebook 
Informarea oportună a mass-mediei 
d) Transmiterea unor 
informări/comunicate de presă 
referitoare la informațiile de interes 
public 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Distribuirea informațiilor, 
atunci când a fost cazul, pe 
pagina de socializare a 
instituției 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 
a) 29 
b) 11 
c) 4 
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4. A publicat instituția dumneavoastr  seturi de date 
suplimentare din oficiu, faț  de cele minimale prev zute 
de lege?  

✓ Da, acestea fiind:  Informații privind evenimente de interes 
public sau activitatea instituției, date referitoare la 
comitetele și comisiile aflate sub coordonarea instituției, 
informații privind activitatea de gestionare a situațiilor de 
urgență, galerii de imagini sugestive pentru activitatea 
instituției 

                         
o Nu  

Institu ia Prefectului – 
Jude ul Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

DA NU DA NU DA  NU 

✓   

 

 ✓  7 50 

5. Sunt informațiile publicate într-un spațiu deschis?  
o Da  
o Nu  

Institu ia Prefectului – 
Jude ul Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

DA NU DA NU DA  NU 

✓   ✓   45 12 

6. Care sunt m surile interne pe care intenționați s  le 
aplicați pentru publicarea unui num r mai mare de 
seturi de date în format deschis? 
...........................................................  

Institu ia Prefectului – 
Jude ul Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

   

B. Informații furnizate la cerere  
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1. Num rul total de solicit ri de informații de interes 
public  

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin  

18 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin  

26 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 
610 

    În funcție de solicitant: 

o de la persoane fizice:  13 8 310 

o de la persoane juridice  5 18 300 

     Dup  modalitatea de adresare 
  

o pe suport de hârtie 8 4 184 

o pe suport electronic 10 22 110 

o verbal   316 

 

      Departajat pe domenii de interes Institu ia Prefectului – 
Jude ul Cara -Severin  

 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin  

 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 
 

 a. Utilizarea banilor publici (contracte, investi ii, cheltuieli etc.)  2 7 92 

 b. Modul de îndeplinire a atribu iilor institu iei publice  2 2 50 

 c. Acte normative, reglement ri 7 12 172 

 d. Activitatea liderilor institu iei   26 

 e. Informa ii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu 
modific rile i complet rile ulterioare 

1 1 16 
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f. Altele, cu menționarea acestora: 6 4 254 

2. Num r total de solicit ri soluționate favorabil Institu ia Prefectului – 
Jude ul Cara -Severin  

16 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

25 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 
610 

Termen de r spuns: 

A. Redirecționate c tre alte instituții în 5 zile   4 1 

B. Soluționate favorabil în termen de 10 zile  16 18 181 

C. Soluționate favorabil în termen de 30 zile  3 427 

D. Solicit ri pentru care termenul a fost dep it  - 1 

Mod de comunicare: 

E. Comunicare electronic  8 22 70 

F. Comunicare în format hârtie 8 3 224 

G. Comunicare verbal     316 

Departajate pe domenii de interes:  

H. Utilizarea banilor publici (contracte, investi ii, cheltuieli 
etc.) 

2 7 94 

I. Modul de îndeplinire a atribu iilor institu iei publice  2 2 40 

J. Acte normative, reglement ri 7 12 171 

K.  Activitatea liderilor institu iei   30 

L. Informa ii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, 
cu modific rile i complet rile ulterioare 

1 1 16 
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M. Altele (se precizeaz  care): 2 
Solicitare cu privire la numărul 
persoanelor care nu au certificate de 
naștere; solicitare privind cererile 
depuse în baza L18/1991 și a 
L1/2000 cu anexele însoțitoare. 

3 259 

3. Menționați principalele cauze pentru care anumite 
r spunsuri nu au fost transmise în termenul legal:  

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

3.1     

3.2    

3.3    

4. Ce m suri au fost luate pentru ca aceast  problem  s  fie 
rezolvat ? 

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

4.1.     

4.2.    

5. Num r total de solicit ri respinse:  Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

1 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

Motivul respingerii:  

o Exceptate conform legii    

o Informații inexistente    

o Alte motive (cu precizarea acestora)  1 - nu face obiectul 
legii 

 

Departajate pe domenii de interes:  
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 Utilizarea banilor publici (contracte, investi ii, cheltuieli etc.)    

 Modul de îndeplinire a atribu iilor institu iei publice     

 Acte normative, reglement ri    

 Activitatea liderilor institu iei    

 Informa ii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu 
modific rile i complet rile ulterioare 

   

Altele (se precizeaz  care)    

5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul except rii 
acestora conform legii: (enumerarea documentelor/informațiilor 
solicitate) 

Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

    

    

6. Reclamații administrative i plângeri în instanț  Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

1 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

6.1. Num rul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare 

o Soluționate favorabil  1   

o Respinse     

o În curs de soluționare     

o Total 1   

6.2. Num rul de plângeri în instanț  la adresa instituției 
în baza Legii nr. 544/2001, cu modific rile i 
complet rile ulterioare 
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o Soluționate favorabil     

o Respinse     

o În curs de soluționare     

o Total     

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public  
7.1  Costuri  Institu ia Prefectului – Jude ul 

Cara -Severin 
Consiliul Jude ean 

Cara -Severin 
Consilii Locale/ 

Prim rii 
(câte) 

o Costuri totale de funcționare ale compartimentului     

o Sume încasate din serviciul de copiere  -   

o Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagin ) 0,50 lei/pagină. A4 0,60 lei/pagină 
1,00 lei/filă 

Sume diferite în funcție de 
UAT 

o Care este documentul care st  la baza stabilirii 
contravalorii serviciului de copiere? 

Ordinul Prefectului nr. 
91/27.02.2008 

Hotărârea nr. 
139/27.07.2017 

Tarife diferite stabilite prin 
HCL 

7.2. Cre terea eficienței accesului la informații de interes public  Institu ia Prefectului – Jude ul 
Cara -Severin 

Consiliul Jude ean 
Cara -Severin 

Consilii Locale/ 
Prim rii 

(câte) 

a.) Instituția dumneavoastr  deține un punct de 
informare/bibliotec  virtual  în care sunt publicate 
seturi de date de interes public? 
o Da  
o Nu  

DA  NU  DA  NU  DA  NU  

✓   ✓   19 38 

b.) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi 
îmbun t țite la nivelul instituției dumneavoastr  pentru 
cre terea eficienței procesului de asigurare a accesului la 
informații de interes public:  

Nu este cazul Accesibilizare paginii 
web a 
instituției(www.cjcs.r
o), și pentru 
persoanele cu 
hanticap vizual. 

actualizarea continua a paginii 
de internet a institutiei, crearea 
unei noi sectiuni penytru ul 

actualizarea continua a paginii 
de internet a institutiei, crearea 
unei noi sectiuni pentru ultimile 
informatii adaugate timile 

http://www.cjcs.ro/
http://www.cjcs.ro/


Page 10 of 11 

informatii adaugate 

 

c.) Enumerați m surile luate pentru îmbun t țirea 
procesului de asigurare a accesului la informații de 
interes public:  

Publicarea permanentă de 
informații actualizate pe site și 
transmiterea continuă către mass-
media a informațiilor ce se 
impun 

Diseminarea 
informațiilor și pe 
pagina de socializare 
a instituției. 

urmeaza a fi implementata 
pagina de internet a institutiei. 
Publicarea modelelor de cereri 
care stau la baza emiterii actelor 
administrative 

asigurarea permanenta a 
mentenantei paginii de internet 
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NOTA:  

Raportul de evaluare a implement rii Legii 544/2001 pentru anul 2017 centralizat  la nivelul jude ului Cara -Severin  

 Dintre cele  77 de Unit ți Administrativ Teritoriale : 57  au transmis raportul i 20 de Unit ți Administrativ Teritoriale nu au transmis raportul 
de evaluare solicitat ( Oțelu Ro u; Brebu; Brebu Nou; Buco nița; Cop cele; Dognecea; Iablanița; L pu nicul Mare; Luncavița; Lupac; Mehadia; 
P ltini ; Prigor; Ramna; Rusca Montan ; Sasca Montan ; Teregova; Topleț; V r dia; Vrani) 


