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Responsabil Cu acćes ţIa informatiile 
d interes public 

Compartment R.U. .E.P.R.P.P.C. 

RAP ORT DE EVALU AR E 
a implementării Legii nr. 544/2001 in anul 2022 

Subsemnata, Ec.Narcisa Daniela Copilau, responsabila de aplicarea Legii nr. 544/2001, 
Cu modificările şi completările ulterioare, in anul 2022, prezint actualul raport de evaluare 
internă  finalizat Tn urma aplicării procedurilor de acces la informatii de interes public, prin 
care apreciez că  activitatea specifică  a institutiei a fost: 

Foarte bună  
Bună  
Satisfăcătoare 
Nesatisfăcătoare 

imi intemeiez aceste observatii pe următoarele considerente şi rezultate privind 
anul 2022: 

I. Resurse şi proces 
1. Cum apreciati resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informatiilor 

de interes public? 
Suficiente 
Insuficiente 

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

Suficiente 
Insuficiente 

3. Cum apreciati colaborarea Cu directiile de specialitate din cadrul institutiei 
dumneavoastră  în furnizarea accesului la informatii de interes public: 

Foarte bună  
Bună  
Satisfăcătoare 
Nesatisfăcătoare 



II. Rezultate 

A. lnformatii publicate din oficiu 

1. Institutia dumneavoastră  a afişat informatiile/documentele comunicate din oficiu, 
conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, Cu modificările şi completările ulterioare? 

i( Pe pagina de internet 
V' La sediul institutiei 

În presă  
In Monitorul Oficial al Romăniei 

• in altă  modalitate: Pot fi consultate in cadrul Compartimentului R.U.S.P.R.P.P.C. 
2. Apreciati că  afişarea informatiilor a fost suficient de vizibilă  pentru cei interesati? 

• Da 
Nu 

3. Care sunt solutiile pentru creşterea vizibilităţii informatiilor publicate, pe care institutia 
dumneavoastră  le-au aplicat? 

a) Afisarea informatiilor pe panou la intrarea in institutie fiind vizibile si accesibile tuturor 
asiguratilor; 

b) Publicarea informatiilor pe pagina de Internet a institutiei in sectiunea dedicata intr-o 
maniera care sa permita accesul usor. 

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

• Da, acestea fiind: Pachetul de servicii de baza, lista furnizorilor de servicii medicale 
in contract cu CASJ Gorj,valori de contract, valori de decont, proceduri de 
lucru/tipizate in relatia Cu CASJ Gorj,anunturi de interes public pentru asigurati si 
furnizorii de servicii medicale; 
Nu 

5. Sunt informatiile publicate Intr-un format deschis? 
• Da 

Nu 
6. Care sunt măsurile interne pe care intentionati să  le aplicati pentru publicarea unui 

număr căt mai mare de seturi de date In format deschis? 
Nu este cazul , avand in vedere lista informatiilor cu caracter public gestionate de 

CASJ Gorj in prezent. 

B. Informatii furnizate la cerere 

1. Numărul total de 
solicitări de informatii 

de interes public 

in functie de solicitant După  modalitatea de adresare 

de la persoane 
fizice de la persoane juridice pe suport hărtie pe suport electronic verbal 

9 7 2 1 8 0 

Departajare pe domenii de interes 



a) Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc.) 6 

b) Modul de Indeplinire a atributiilor institutiei publice 2 

C) Acte normative, reglementări 

d) Activitatea liderilor institutiei 

e) Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 
f) Altele, Cu mentionarea acestora: 1 Solicitare completare chestionar( avorturi 2021-2022) 

2. Număr 
total de 
solicitări 

solutionate 
favorabil 

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 

Redire 
ctionat 

e 
către 
alte 

institut 
ii in 5 
zile 

Solutio 
nate 

favora 
bil In 
terme 
n de 

10 zile 

Solution 
ate 

favorabil 
In 

termen 
de 30 
zile 

Solicităr 
i pentru 

care 
termenu 
I a fost 
depăşit 

Comunic 
are 

electroni 
că  

Comunic 
are In 
format 
hârtie 

Comunic 
are 

verbală  

Utilizer 
ea 

banilor 
publici 
(contra 

cte, 
investiti 

i, 
cheltuie 
Ii etc.) 

Modul 
de 

Indepli 
nire a 

atributii 
lor 

instituti 
ei 

publice 

Acte 
normativ 

e, 
regleme 

ntări 

Activita 
tea 

liderilor 
instituti 

ei 

Informati 
i privind 
modul 

de 
aplicare 
a Legii 

nr. 
544/200 

1, cu 
modifică  

rile şi 
complet 
ările 

ulterioar 
e 

Altele (se 
precizea2 
ă  care) 

9 1 7 1 0 8 1 0 6 2 0 0 0 1 
(chestion 

ar 

3. Mentionati principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise in 
termenul legal: 

Nu este cazul. 

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

Nu este cazul. 

5.  
Număr 
total de 
solicitări 
respinse 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptate, 
conform 

legii 

Informatii 
inexistente 

Alte 
motive (Cu 
precizarea 
acestora) 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte, 
investitii, 
cheltuieli 

. 

etc.) 

Modul de 
Indeplinire 

a 
atribut

ii
lor 

institutiei 
publice 

Acte 
normative, 

reglementări 

Activitatea 
liderilor 

institutiei 

I nformatii 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544/2001, 
cu 

mod ificările 
§i 

completările 
ulterioare 

Altele (se 
precizează  

care) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



5.1. Informatiile solicitate nefurnizate pentru rnotivul exceptării acestora conform legii: 
(enumerarea numelor documentelor/informatiilor solicitate): 

Nu este cazul. 

6. Reclamatii administrative şi plăngeri In instantă  

6.1. Numărul de reclannatii administrative la adresa 
institutiei publice In baza Legii nr. 544/2001, Cu 

modificările şi completările ulterioare 

6.2. Nunnărul de plăngeri In instantă  la adresa institutiei In 
baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi connpletările 

ulterioare 

Solutionate favorabil Respinse In curs de 
solutionare Total Solutionate 

favorabil 
Resoin 

• se  
In curs de 
solutionare Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Managementul procesului de comunicare a informatiilor de interes public 
7.1. Costuri 

Costuri totale de functionare ale 
compartinnentului 

Sume Incasate din 
serviciul de copiere 

Contravaloarea 
serviciului de copiere 

(lei/pagină) 

Care este documentul care stă  
la baza stabilirii contravalorii 

serviciului de copiere? 

0 0 0 

7.2. Creşterea eficientei accesului la informatii de interes public 
a) Institutia dumneavoastră  detine un punct de informare/bibliotecă  virtuală  In care sunt 

publicate seturi de date de interes public? 
Da 
Nu 

b) Enumerati punctele pe care le considerati necesar a fi imbunătătite la nivelul institutiei 
dumneavoastră  pentru creşterea eficientei procesului de asigurare a accesului la informatii 
de interes public: 

-La nivelul actual de aplicare a prevederilor Legii 544/2001,consideram ca nu sunt 
puncte care necesita imbunatatiri. 

c) Enumerati măsurile luate pentru Imbunătătirea procesului de asigurare a accesului la 
informatii de interes public: 

- La nivelul actual de aplicare a prevederilor Legii 544/2001,consideram ca nu sunt 
necesare masuri de imbunatatire. 
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