
ANEXA Nr. 10 - Raport de Evaluare a I mplementării Legii Nr. 544 / 2001 
D.G.R.F.P. IAŞI - CCRPMM 

RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII Nr. 544 12001 ÎN ANUL 2021 

Elaborat, 

Subsemnatul, Cristian ŢEBECAILO, responsabi l de aplicarea Legii nr. 544 I 2001 , cu modificările şi completări le 
ulterioare, în anul 2021, 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: 

IXI Foarte bună 

-
LI Bună 
-

LI Satisfăcătoare 
-

LI Nesatisfăcătoare 

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

I. Resurse şi proces 

1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public? 

IXI Suficiente 

-
LI Insuficiente 



2. Apreciaţi că resursele materiale dîsponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt: 

IXI Suficiente 

l_l Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la 
informaţii de interes public: 

fXI Foarte bună 

U Bună 

l_I Satisfăcătoare 

I_! Nesatisfăcătoare 

li. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 
1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 

544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 

!X! Pe pagina de internet 

[XI La sediul instituţiei 

fXI În presă 

I_! În Monitorul Oficial al României 

IX_/ În altă modalitate: Transmitere news!ettere, Anunţuri pe Facebook 

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



JXJ Da 

LI Nu 

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-a aplicat? 
a) Întocmire liste de destinatari e-mail pentru diseminare informaţii fiscale 
b) Promovare materiale de informare în presa din regiune 
c) Participare la emisiune tv 

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

]XI Da, acestea fiind: Anunţuri valorificare bunuri pe pagina de Facebook a ANAF 

J1 Nu 

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

JXJ Da 

LI 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? 

Mediatizarea acestei posibilităţi în rândul structurilor proprii DGRFP la.şi în scopul culegerii de informaţii suplimentare. 



B. Informaţii furnizate la cerere 

1. Numărul total de I ln funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 
solicitări de informaţii de I 
interes public 

de la de la persoane pe suport de hârtie pe 
persoane juridice electronic 
fizice 

64 30 34 7 

Departajare pe domenii de interes 
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 
bi Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 
c) Acte normative, reQlementări 
d) Activitatea liderilor instituţieî 
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările I 

ulterioare ! 
f) Altele, cu menţionarea acestora: redirecţionare UAT, măsuri ·interne, litigiu DGRFP cu' 

agent economic, activitatea altor instituţii publice - Antifraudă fiscală, neeliberare bon I 
fiscal, comercializare ilegală de băuturi alcoolice şi ţigări, muncă la negru 1 încetare i 
contract de muncă, amenzi, reclamaţii aplicare sechestru pentru contrabandă cu ţigări), I 
acte de huliaanism, venituri iocuri video, comision DRV, studii de fezabilitate i 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A - Soluţionate favorabil în termen de 10 zile 
B - Soluţionate favorabil în termen de 30 zile 
C - Solicitări pentru care termenul a fost depăşit 
D - Comunicare electronică 
E - Comunicare în format hârtie 
F - Comunicare verbală 
G - Utilizarea banilor publici (contracte, învestîţiî, cheltuieli etc.) 

24 

suport verbal 

I 
I 

I 
' 

33 I 



' 

H - Modul de îndeplinire a atrîbutiilor instituţiei publice 
I - Acte normative, reglementări 
J - Activitatea liderilor instituţiei 
K - lnformatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
L -Altele (se precîzează care) 

2. Număr Termen de răspuns Modul de comunicare Departajare pe domenii de interes 
total de 
solicitări Red ir Soluţia Soluţia Solicitări Corn. Corn. in Corn. Utilizare Modul Acte Activ. 
soluţionate ecţio nate nate pentru electr format verbală a de norm. liderilor 
favorabil nate favora favorab care onică hârtie banilor în deplin regleme instituţi 

către bil in li in termenul publici ire a ntări ei 
alte termen tennen a fost (contrac atribuţii I 
instit de 10 de 30 depăşit te, °' uţii în I zile zile investiţi instituţi 

5 zile i ;, ei i 

I ! 
cheltuie I publice 
li, etc.\ 

57 43 4 10 o 18 6 33 2 I 31 1 I 

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legat: 
3.1. -
3.2. 
3.3. 

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 
4.1. -
4.2. 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 
B - Acte normative, reglementări 
C - Activitatea liderilor instituţiei 

Inform. Altele 
Privind (•e 
modul precizea 
de zăcare) 

aplicare 
a Legii 
nr. 544 

! 23 



O - Informaţii privind modul de aplicare a Legiî nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

5. Număr Motivul res inC1erii Deoarta"are oe domenii de interes 
total de Exceptate lnformaţiî Alte motive: Utilizar Modul de Acte Activitate Informaţii Altele: I 
solicitări conform inexistente redirecţionar ea îndeplinir normative, a liderilor privind posturi I 

i respinse legii UAT, banilor reglement instituţiei modul de vacante, I e e a I 
I măsuri publici atribuţiilor ări aplicare a nu este de I 
I interne, (contra instituţiei Legii I nr. competen 

' litigiu cte, publice 544/2001 !• I DGRFP cu investiţ 

I 
inst.(redir 

agent ii, ecţionare) 

economic, cheltui I 
· activitatea eli etc.) I 

' altor ' I instituţii 

publîce -
Antifraudă 

fiscală, 

neeliberare 
bon fiscal, 
comercializa 
re ilegală de 

I 
băuturi ! 
alcoolice şi 

I ţiaări, ) 
7 o 1 6 o 4 o o o 3 I 



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

·········································································· 

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în înstanţă 

I 6.1 Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei 16.2 Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în i 
publice în baza Legii nr. 544/2001 baza Legii nr. 544/2001 i 

! 

Soluţionate I Respinse ln curs de Total Soluţionate Respinse ln curs de Total I 
favorabil soluţionare favorabil soluţionare I 

i 
- I - - - - - - - I 

6. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

7.1. Costuri 
Costuri totale de funcţionare Sume încasate din serviciul Contravaloarea serviciului de Care este documentul care 
ale compartimentului de copiere copiere (lei/pagînă) stă la baza stabilirii I 

contravalorii serviciului de 
copiere) I 

- - - -

7.2. 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? 

IXI Da 

Li 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: 

- asigurarea unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii privind activitatea de comunicare, relaţii publice şi mass 
- media; 

- dotarea cu mijloace moderne de informare şi comunicare a datelor: acces direct la internet + alte canale de 
comunicare. 

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: 
- urmărirea unor timpi de reacţie şi răspuns cât mai reduşi, concomitent cu utilizarea preponderentă a mediului 

electronic. 

X 



Anexa nr. 10 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 

Dlrectia Generală Regionali a Ananţelor Publice laşi 

Administraţia Judeţeană a Anantelor Publice Suceava 

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

Elaborat 

Violeta APETREA 

Inspector superior 

Res~ 

Subsemnata, Violeta APETREA, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul 2021 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: 

o Foarte bună 
o Bună 

o Satisfăcătoare 

o Nesatisfăcătoare 

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

I. Resurse şi proces 
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public? 

o Suficiente 
o Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de fumizarea informaţiilor de interes public sunt: 
o Suficiente 
o Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în fumizarea accesului la informaţii 
de interes public: 



o Foarte bună 
o Bună 

o Satisfăcătoare 

o Nesatisfăcătoare 

II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile I documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea m. 544/2001? 

o Pe pagina de internet 
o La sediul instituţiei 
o În presă 
o În Monitorul Oficial 
o În altă modalitate: -------

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

o Da 
o Nu 

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

a. Afişarea informaţiilor la parterul instituţiei, la avizierul special amenajat, unde vizibilitatea este mare. 
b. -

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

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

o Da 
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? 
Conform Planului Naţional Anual 2020-2021 din cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, structurile MF şi-au 
asumat angajamentul de publicare a unor seturi de date, în format deschis, pe site-ul data.gov.ro 

Departajare pe domenii de interes 
a. Uti lizarea banilor publici (contracte, investi ţi i , cheltuieli etc) o 
b . Modul de îndeplinire a atribuţ iilor institutiei publice 106 
c. Acte normative, reglementări o 
d. Activitatea liderilor instituţiei o 
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 o 
f. Altele, cu menţionarea acestora o 

B. Informatii furnizate la cerere 
1. Numărul total de solicitări În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 
de informaţii de interes de la persoane de la persoane pe suport de pe suport verbal 
public fizice juridice hârtie electronic 

106 100 6 o 5 101 

2. Număr Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 
total de Redirecţio Soluţionate Soluţionat Solicitări Corn. Corn. în Corn. Util izarea Modul de Acte Activit Inform. 
solicitări nate către favorabil în e pentru electro- format verbală banilor îndeplinire a norm. .lideri- privind 
soluţionate alte termen de 10 favorabil care ni că hârtie publici atribuţiilor regie lor modul 

favorabil instituţii în zile în termen termenul a (contracte, institutiei mentă institu- de 
5 zile de 30 zile fost investiţii, publice n ţi ei aplicare 

depăşit cheltuieli a Legii 
etc) nr. 544 

106 o 106 o o 5 o 101 o 106 o o o 

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

3.1. - ---
3.2. ----

Altele 
(se 
prec1z 
ează 

care) 

o 



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

4.1. -----

4.2. -----

5. Număr Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 
total de 
solicitări Exceptate, Informaţii Alte Utilizarea Modul de Acte 
respinse conform inexistente motive (cu banilor îndeplinire normative, 

legii precizarea publici a reglemen-
acestora) (contracte, atribuţiilor tări 

investiţii, institutiei 
cheltuieli publice 
etc) 

o o o o o o o 

Activitatea Informaţii Altele 
liderilor privind (se 
instituţiei modul de precizează 

aplicare a care) 
Legii nr. 
544 

o o o 

5.1. Informaţiile solicitate nefumizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea munelor documentelor 
/informaţiilor solicitate): -

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă -

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

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

- - - - - - - -

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 



7.1. Costuri 

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

- - - -

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

a. Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare I bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public? 

x 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: 

Asiguararea unui spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatii privind activitatea de comunicare, relatii publice si mass-media. 

Dotarea cu mijloace modeme de informare si comunicare a datelor (acces direct la internet +alte canale de comunicare). 

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



Anexa nr. 10 - Raport de evaluare a in1ple1nentării Legii nr. 54..f./2001 
N11melc a11torităţii sau instit11ţici publice/ u11itatii: A„J.F.r. Botoşa11i 

Elaborat 
JZes 1onsabil 

RAPORT DE EV A LUARE /,!, 
Gherasa Liliz:ana -

A JMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021 / : 

Subse11111ata Gflerasa lilia11a , responsabil de aplicarea I.,egii nr. 544/2001 în anul 2021 prezint actualul raport ele eYal:, internă 
fi11alizat în ur111a aplicării proccd_urilor ele acces la i11forn1aţii ele interes pul>lic. prin care a11reciez că actiYitatea specilîcă a 
instituţiei a fost: 

o Foarte b11nă 
o Bu11ă 

o Satisfr1cătoare 
',J Nesatist"ăcătoare 

În1i înten1eiez aceste observaţii pe urn1ătoarele considere11te şi rezultate pri-vinci anul 2021: 

I. IZesurse şi proces 
I. ('11111 apreciaţi resurse\~ un1a11c disponibile pentru acti\'itatea de furnizare a infor111aţiilor de interes public? 

o Suficiente 
o Insuiicle11te 

2. 1\preciati că resursele n1aterîale disponibile peniru activitatea de f11rnîzarea infor1i1aţiilor de interes public su11t: 
o Suficiente 
o lnsuticie11te 

3. ('un1 apreciaţi colaborarea cu directiile de sriecialitate din cadru! instituţiei du111neavoastră i11 fur11izarea accesului !a inforn1atîi 
de interes J)Ub!ic: 

o Foarte l)ună 
o Bună 

o Satisfăcătoare 

o Nesatisfficătoare 



II. Rezultate 

.4.. Informaţii J>Ul>licate din oficiu 

I. Instituţia dun1nea\coastră a afişat inforn1a\iile I docttn1entele con1unicate din oficiu. cc>nfor1n art. 5 din I~egea 11r. 544/2001? 

o Pe pagina de internel 
o La sediul institutici 
o ln presă 
o În tv1onitorul ()fîcial 
o În altă 111odalîtate: 

~~~~~~~~ 

2. Apreciaţi că afişarea inforn1a(iilor a fost suficient de Yizibilă pentru cei i11teresaţi? 

o Da 
o Nu 

3. (~are sunt soluţiile pe11tru creşterea yjzibilităţii inforn1aţiilor publicate, pe care i11stituţia dun1nearoastrfl le-au a1)1icat? 

a. Afişarea inforn1aţiilor în zona g11iseclor de relatii cu publicul, la aviziere speciale an1cnajatc, antplasate i11 sediul 
institutici1 unde vizibilitatea este.ntare. 

4. ,'\ p1tb!icat instituţia dun1neavoastră seturi <.le date supli111entare din oficiu. fată de cele n1inî1nale JJreyăzutc ele lege? 
X Da, acestea fiind: <locu1nc11tclc prevăzute <le i\tle111nran<lun111l pentru creşterea tra11sparenţei ,o;i standar<lizarea 
afişării infornt~l'ţiilor de interes public, asun1at la nivel gu\'er11an1ental 
o Nu 

5. Sunt inh)r111aţiile publicate î11tr-l111 forn1at deschis? 

o Da 
o Nu 

6. ('arc sunt n1ăsurile interne pe care intenţio11aţi să le aplicati pentru !)Ublicarea unui nun1flr cfit 111ai n1are de seturi de date în 
forn1at deschis'! 
C'o11/hr1J1 Pf[Jf11fllfi :\.'ctfional ,411ll(f/ 2020-2011 clin C{fllr11/ Plrr!e11ericlf11l11i r1e1111·11 o (iurernarc Deschisâ. Sfl'l/Cfllri!e JJF .yi-au 
asu111ar angcţja111e11111/ i.le 11uhlicc1re a unor sc/111·i ele clare, i11.f(J/'Jl1llf tleschis. JJe site-11/ lluro.,u;ol'.ro 



B Infor1natii fur11izate la cerere . • . 
1. Numărul total de solicitări In funcţie de solicitant Dură modalitatea de adresare 

lle infor1naţii de i11teres de la 11ersoa11e de la persoane pe sttport de pe suport ·verbal 
public fizice jurîdîce hârtie electronic 

125 75 50 I 12 I 12 

Deoartaiare oe don1cni.i de interes 
a. lJtilizarea banilor nublici (co11tracte. i11vestiţii, cheltuieli etc) o 
h. lvlodul de indenli11ire a atribuţiilor institutiei nublice 30 
C. r\cte norn1ative. reflien1entări 72 
d. 1\ctivitatea liderilor instîtutiei 10 
c. L11forn1aţii nrî,·ind 111odul de anlicare a Le{rjj nr. 544/2001 10 
f. ;\\tele. cu 111entio11area acestora (inforn1aţii exceptate- de natura secretului fiscal - situaţia. finaciara 3 
ter\i- PF. P.l). 

2 .. Nu111f1r Termen de răspµ11s Modul de comunicare Departajate l)e domenii ele interes 
total de 

Redirecţiu Soluţionate Soluţionat Solicitări (~Olll. (~OITI. În ("0111. Utilizarea lvlodul de .Acte Activit lnfonn. /\ lte le 
solicitări nate către favorabil In e pentru electro- forn1at verbalfi banilor îndeplinire a 11orn1. .lideri- privind ISC 

soluţionate a!re terinen de I O favorabil care lllCă hârtie publici atribuţiilor regie lor n1odul prcc1z 

favorabil i11stitu1ii in zile în ter111en lennenul n (contracte, institutiei inentă institu- de eazr1 
5 zile de 30 zîle fost inve~ti(îî, publice n \iei aplicare care) 

depăşit cheltuieli a Legii 
etc) nr :'4...\ ' 

122 IO 112 o () [() o 112 o 30 72 10 10 o 
' ' 



3. l\'lenţîonaţî 1>rinci1Jalele cauze pentru care an111nite răs1>unsuri 11u au fost trans111ise în tcrn1c11ul legal: 

3.1. -----
3.2. __________ _ 

-1-. Cc 111ăs11ri au fost luate pc11tru ca această 1>rohlemă să fie rczol''ată'? 

4.1. -----------

4.2. ------

5. Nun1ăr 
total de 
solicitări 

respinse 

Motivul respingerii 

3 

Exceptate. 
conJOrn1 

legii 

lnfor111aţii 

inexistent 
e 

t-\lte 
n1oti\'e ( ctL 
prec1zarea 
acestora) 

Utilizarea 
banilor 
publici 

( co11tracte. 
În\'estiţiî. 

cheltttieli 
etc) 

Departajale pe don1cnii de interes 

tvloclul de 
îndeplinire 

a 
atribuţiilnr 
instittttici 
j)Ublice 

Acte 
norn1atiYe. 
reg\en1en-

1ări 

/\ctivitate 
a liderilor 
instituţiei 

lnforn1uţii 

privi11d 
n1odu! de 
U])licare a 
Legii nr. 

544 

Altele 
(se 

precizează 

care) 

Inforn1aţii 

de natura 
secretului 

fiscal 

5. I I nfor111aţiîle soli ci ta te 11efurnizate pe11tru n1oti vui exceptării acestora confurn1 legii: ( e11un1erarea 11un1elor doct1111cntelor 
/infOr111a\iilor solicitate): -

- Date fJtivi11cl situaţia.fiscala - i1{for111afii JJri1-1i11<l corectit11lli11ea s11111elor declarate i11 Declaratia lle avere a 1111ei 11ersoa11e 1J1tblice 
([!_r1 T), obl igaf i(fiscale resta11te_, 11e11it11ri - ale 1111or 1Jersoa11e .fizice sa11 j11rirlice- cereri for11111f ate rle 11ersoa11e 11e111a11<latate. 



6. Ileclan1aţii adn1inistrative şi plângeri î11 insta11ţă -

6. l. Nun1ărul de recla1naţii administrative la adresa instituţiei 6.2. Nl1măn1l de plânget·i în i11stanţă la adresa instituţiei în baza 
publice în baza 1,egii nr.544/2001 Legii nr.544/2001 

Solt1ţjonate fles1Jinse 111 curs de Total Soluţionate Res11i11se In curs de 'fota! 
fa\1orabîl solt1ţîonare t~1vorabil soluţionare 

- - - - - - - -

7. l\tlanagen1entul procesului de con1unicarc a infor1naţiilor de interes public 

7.1. Costuri 

C'.osturi totale de Sun1e încasate di11 (~ontra\'aloarea serviciului ('are este docun1cntul care stă la baza 
funcţionare ale serviciul de copiere de copiere (lei/pagină) stabilirii contravalorii serYicîulul de 

con1partin1entt1l ui copiere'? 

- - - -

7.2. Creşterea eficienţei accesul11i la inforn1aţii de interes public 

u. Instituţia dtu11neavoastră deţine un pL111ct de inforn1are /bibliotecă \'Îrtua!ă în care su11t })Ubli~ate seturi de date ele interes })Ublîc ? 

x 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: 

- Asigurarea unui spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatii privind activitatea de comunicare, relatii publice si mass
media . 

- Dotarea cu mijloace modeme de informare si comunicare a datelor. (acces direct la internet+ alte canale de comunicare). 

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

- mediatizarea, prin afisare în spatiile de acces contribuabili a informaţii/or cu privire la activitatea instituţiei, a extraselor din acte 
normative - pentru imbunătăţirea gradului de conformare voluntară si colectare venituri bugetare 

- afişare pe suporturi TV în incinta spatiilor destinate accesului publicului - a informaţiilor fiscale cu referire la legislaţia fiscală, termene, 
obligaţii, facilităţi fiscale, drepturile contribuabili 



Anexa nr. 10 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ 

Elaborat 
Ionescu Cristina Maria 

Responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul 2021 

RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001ÎNANUL2021 

Subsemnata, Ionescu Cristina Mal'ia , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul 2021 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: 

o Foarte bună 
o Bună 

o Satisfăcătoare 

o 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? 

o Suficiente 
o Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt: 
o Suficiente 
o Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii 
·- de-interes-public:- --- - ··-- ·- ---

o Foarte bună 
.o Bună 

o Satisfăcătoare 

o Nesatisfăcătoare 



II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile I documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001? 

o Pe pagina de internet 
o La sediul institutiei 
o În presă ' 
o În Monitorul Oficial 
o În altă modalitate: - ------

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

o Da 
o Nu 

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

a. Afişarea informatiilor la avizierul institutiei, unde vizibilitatea este mare. 

b. - ----------------
c. ------------- ----

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

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

o Da 
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? 
Conform Planului Naţional Anual 2020-2021 din cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, structurile MF şi-au 
asumat angajamentul de publicare a unor seturi de date, în format deschis, pe site-ul data.gov.ro 



Departajare pe domenii de interes 
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii , cheltuieli etc) 
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice 42 
c. Acte normative, reglementări 

d . Activitatea liderilor instituţiei 
e . Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 
f Altele, cu menţionarea acestora 6 

B. Informaţii furnizate la cerere 
1. Numărul total de solicitări În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 

de informaţii de interes de la persoane de la persoane pe suport de pe suport verbal 
public fizice juridice hârtie electronic 

48 36 12 4 6 38 

2. Număr Te1men de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 
total de Redirecţio So l uţionate Soluţionat Sol icitări Com. Corn. în Corn. Uti lizarea Modul de Acte Activit 
solicitări nate către favorabil în e pentru electro- format verbală banilor îndeplinire a norm. .lideri-

soluţionate alte termen de 10 favorab il care ni că hârtie publici atribuţiilor regie lor 

favorabil instituţi i în zile în termen termenu l a (contracte, institu tiei mentă institu-
5 zi le de 30 zile fost investiţii, publice n ţi ei 

depăş it cheltuieli 
etc) 

46 o 46 o o 6 4 36 o 42 o o 

* Au fost solicitate date din situaţii financiare ale agenţilor economici de pe raza unor comune din judeţ, date solicitate de către 
Direcţia de Asistenţă Socială, date solicitate de către Direcţia de Sănătate Publică, etc. 

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

3.1. ----
3.2. ----
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

4.1. 

4.2. -----

.5. Număr Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 
total de 

Inform. 
privind 
modul 

de 
aplicare 
aLegii 
nr. 544 

o 

Altele 
(se 

preciz 
ează 

care) 

4 * 



solicitări Exceptate, Informaţii Alte Utilizarea Modul de Acte Activitatea Informaţi~ Altele 
respinse conform inexistente motive (cu banilor îndeplinire normative, liderilor privind (se 

legii precizarea publici a reglemen- instituţiei modurde precizează 

acestora) (contracte, atribuţiilor tări aplicare a care) 
investiţii, institutiei Legii nr. 
cheltui eh pulilice 544 

etc) 
2 - - - - - - - - 2* 

5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor 
/informaţiilor solicitate): Au fost respinse 2 solicitări, motivul fiind solicitarea de date ce constituie secret fiscal (salarii ale unor 
consilieri locali si solicitarea de informatii despre un agent economic). 

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă -

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

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

- - - - - - - -

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

7.1. Costuri - - ~ - ·~ .,. -

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

compartimentului copiere? 

-



7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

a. Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare I bibliotecă virtua lă în care sunt publicate seturi de date de interes public ? 

x Da 
o Nu 

b. Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentrn creşterea eficienţei 
procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: 

Asiguararea unui spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatii privind activitatea de comunicare, relatii publice si mass-media. 

Constituirea de birouri de comunicare relatii publice si mass media la nivel de directii regionale de finante. 

Dotarea cu mijloace moderne de informare si comunicare a datelor. (acces direct la internet +alte canale de comunicare). 

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

~---·--- - -----



Anexa nr. 10 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 
Numele autorităţii sau instituţiei publice/unitatii: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice IAŞI 

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

Elaborat 
Responsabil 

Alexan u TOICA 
lnspec 

Subsemnatul Alexandru STOICA, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul 2021 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: 

IXI Foarte bună 
Bună 
Satisfăcătoare 
Nesatisfăcătoare 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 202 l: 

I. Resurse şi proces 

l. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public? 

IXI Suficiente 
Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt: 

IXI Suficiente 
Insuficiente 



3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în fumizarea accesului la informaţii 
de interes public: 

IXI Foarte bună 
Bună 

Satisfăcătoare 
Nesatisfăcătoare 

II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comWlicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001? 

IXI Pe pagina de internet 
IXI ~a sediul instituţiei 
IXI In presă 
o În Monitorul Oficial 
o În altă modalitate: 

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

IXI Da 
Nu 

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

a. Afişare conţinut audio/video de infonnaţii la sediul instituţiei; 
b. Afişarea informaţiilor la avizierul institutiei. 
c. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege? 
(XI Da, acestea fiind: documentele prevăzute de Memorandumul pentru creşterea transparenţei şi standardizarea afişării 
informaţiilor de interes public, asumat la nivel guvernamental în anul 2016 
o Nu 



5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

JXI Da 
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? 

Mediatizarea acestei posibilităţi în rândul structurilor proprii A.J.F.P. laşi în scopul culegerii de informaţii suplimentare. 

Departajare pe domenii de interes 
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii , cheltuieli etc) o 
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice 18 
c. Acte normative, reglementări o 
d. Activitatea liderilor instituţiei o 
c. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 o 
f. Altele, cu menţionarea acestora: date contact+program lucru 4 

Conform Planului Naţional Anual 2020-2021 din cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisei, structurile MF şi-au 
asumat angajamentul de publicare a unor seturi de date, în format deschis, pe site-ul data.gov.ro 

B. Informaţii furnizate la cerere 
1. Numărul total de solicitări În functie de solicitant După modalitatea de adresare 

de informaţii de interes de la persoane de la persoane pe suport de pe suport verbal 
public fizice juridice hârtie electronic 

22 21 1 o 2 20 

2. Număr Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 
total de Redirecţio Soluţionate Soluţionat Solicitări Corn. Corn. în Corn. Utilizarea Modul de Acte Activit Inform. 
solicitări nate către favorabil în e pentru electro- format verbală banilor îndeplinire a norm. .lideri- privind 

soluţionate alte termen de 10 favorabil care ni că hârtie publici atribuţiilor regie lor modul 

favorabil instituţii în zile în termen termenul a (contracte, institutiei mentă institu- de 
5 zile de 30 zile fost investiţii, publice ri ţi ei aplicare 

depăşit cheltuieli a Legii 
etc) nr. 544 

22 o 21 1 o 2 o 20 o 18 o o o 

Altele 
(se 

preciz 
ează 

care) 

4 



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

3.1. -

3.2. -

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

4.1. -

4.2. -

5. Număr Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 
total de 
solicitări Exceptate, Informaţii Alte Utilizarea Modul de Acte Activitatea Informaţii 
respinse conform inexistente motive (cu banilor îndeplinire normative, liderilor privind 

legii precizarea publici a reglemen- instituţiei modul de 
acestora) (contracte, atribuţiilor tări aplicare a 

investiţii, institutiei Legii nr. 
cheltuieli publice 544 

etc) 
- - - - - - - - -

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

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă -

Altele 
(se 

precizează 

care) 

-

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

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

- - - - - - - -



7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

7.1. Costuri 

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

compartimentului copiere? 

- - - -

7.2. 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? 

x Da 
o Nu 

b. Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficientei 
procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: 

Asiguararea unui spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatii privind activitatea de comunicare, relatii publice si mass-media. 

Constituirea de birouri de comunicare relatii publice si mass media la nivel de directii regionale de finante. 

Dotarea cu mijloace modeme de informare si comunicare a datelor. (acces direct la internet +alte canale de comunicare). 

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

Comunicarea/publicarea informaţiilor de interes public la cerere/din oficiu prin intermediul mijloacelor electronice. 

Şef birou, 

Bogdan MIRON 

~ 



Anexa nr. 10 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
DGRFP Iasi
AJFP Bacau:

Elaborat
Responsabil
Adrian ANGHEL
Manager Public
AJFP Bacau

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

Subsemnatul _ANGHEL ADRIAN_ , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul 2021 prezint actualul raport de evaluare
internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a
instituției a fost:

o Foarte bună
o Bună
o Satisfăcătoare
o Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2021:

I. Resurse și proces
1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?

o Suficiente
o Insuficiente

2. Apreciați că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informațiilor de interes public sunt:
o Suficiente
o Insuficiente

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

o Foarte bună
o Bună



o Satisfăcătoare
o Nesatisfăcătoare

II. Rezultate

A. Informații publicate din oficiu

1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile / documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001?

o Pe pagina de internet
o La sediul instituției
o În presă
o În Monitorul Oficial
o În altă modalitate: __newsleter___

2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?

o Da
o Nu

3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumneavoastră le-au aplicat?

a. _Întocmire liste de destinatari e-mail pentru diseminare informații fiscal____
b. ____________________________________
c. ____________________________________

4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege?
X Da, acestea fiind: documentele prevăzute de Memorandumul pentru creșterea transparenței și standardizarea
afișării informațiilor de interes public, asumat la nivel guvernamental în anul 2016
o Nu

5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?

o Da
o Nu



6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în
format deschis?

Conform Planului Național Anual 2020-2021 din cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, structurile MF și-au
asumat angajamentul de publicare a unor seturi de date, în format deschis, pe site-ul data.gov.ro

B. Informații furnizate la cerere
1. Numărul total de solicitări

de informații de interes
public

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane

fizice
de la persoane

juridice
pe suport de

hârtie
pe suport
electronic

verbal

40 3 2 11 30

2. Număr
total de
solicitări

soluționate
favorabil

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecțio
nate către

alte
instituții în
5 zile

Soluționate
favorabil în
termen de 10

zile

Soluționat
e

favorabil
în termen
de 30 zile

Solicitări
pentru
care

termenul a
fost

depășit

Com.
electro-
nică

Com. în
format
hârtie

Com.
verbală

Utilizarea
banilor
publici

(contracte,
investiţii,
cheltuieli
etc)

Modul de
îndeplinire a
atribuţiilor
institutiei
publice

Acte
norm.
regle
mentă
ri

Activit
.lideri-
lor

institu-
ţiei

Inform.
privind
modul
de

aplicare
a Legii
nr. 544

Altele
(se

preciz
ează
care)

43 0 43 0 0 13 30 43

3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
3.1. _________-________________
3.2. _________-________________
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

Departajare pe domenii de interes
a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc)
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice Transmiterea newsleter
c. Acte normative, reglementări
d. Activitatea liderilor instituţiei
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001
f. Altele, cu menționarea acestora



4.1. __________-_______________
4.2. ___________-______________

5. Număr
total de
solicitări
respinse

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes

Exceptate,
conform
legii

Informații
inexistente

Alte
motive (cu
precizarea
acestora)

Utilizarea
banilor
publici

(contracte,
investiţii,
cheltuieli
etc)

Modul de
îndeplinire

a
atribuţiilor
institutiei
publice

Acte
normative,
reglemen-

tări

Activitatea
liderilor
instituţiei

Informaţii
privind
modul de
aplicare a
Legii nr.
544

Altele
(se

precizează
care)

-

5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor
/informațiilor solicitate): -

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță -

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei
publice în baza Legii nr.544/2001

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

Soluționate
favorabil

Respinse În curs de
soluționare

Total Soluționate
favorabil

Respinse În curs de
soluționare

Total

- - - - - - - -



7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public

7.1. Costuri

Costuri totale de
funcționare ale

compartimentului

Sume încasate din
serviciul de copiere

Contravaloarea serviciului
de copiere (lei/pagină)

Care este documentul care stă la baza
stabilirii contravalorii serviciului de

copiere?

-

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public
a. Instituția dumneavoastră deține un punct de informare / bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

x Da
o Nu

b. Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței
procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
Asiguararea unui spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatii privind activitatea de comunicare, relatii publice si mass-media.
Constituirea de birouri de comunicare relatii publice si mass media la nivel de directii regionale de finante.
Dotarea cu mijloace moderne de informare si comunicare a datelor. (acces direct la internet +alte canale de comunicare).

c. Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
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RAPORT DE EVALUARE 
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021 

Subsemnata Bulgaru Mirela , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 în anul 2021 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 
o Bună 

o Satisfiicătoare 
o N esatisfiicătoare 

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

I. Resurse şi proces 
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de fumizare a informaţiilor de interes public? 

x Suficiente 
o Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de fumizarea informaţiilor de interes public sunt: 
x Suficiente 
o Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în fumizarea accesului la inf9rmaţii 
de interes public: 

V/\SLU~ 
j 



x Foarte bună 
o Bună 
o Satisfăcătoare 

o Nesatisfăcătoare 

II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 

1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile I documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001? 

o Pe pagina de internet 
x La sediul instituţiei 
o În presă 
o În Monitorul Oficial 
o În altă modalitate: -------

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

x Da 
o Nu 

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

A) Evidenţierea informaţiilor prin metode specifice tehnicilor de tehnoredactare ( boldui-re, colorare caractere) 
B) ....................... . 

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

X Nu 

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

x Da 
o Nu 



6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de cate în 
format deschis? 

Mediatizarea acestei posibilităţi în rândul structurilor proprii AJFP Vaslui în scopul culegerii de informaţii suplimentare 

c. Acte normative, re lementări 
d. Activitatea liderilor institu iei 
e. Informa ii rivind modul de a li care a Le ii nr. 544/2001 
f. Altele, cu menţionarea acestora: numărul firmelor active fiscal la nivelul judeţului Vaslui; informaţii 13 
referitoare la procedura de scoatere a unor sume de bani din trezorerie în baza cecurilor de numerar; 
activitatea altor institutii( lăţi im ozite i taxe locale,solicitări rivind lata amenzilor internaţionale . 

Conform Planului Naţional Anual 2020-2021 din cadrul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, structurile MF şi-au 
asumat angajamentul de publicare a unor seturi de date, în format deschis, pe site-ul data.gov.ro 

B. Informatii furnizate la cerere 
I. Numărul total de solicitări < în .functie. desolicitaiit ·· ·······. · · ··. ·.· ·. ··• . (<····•·•După modalitatea de adresare · ..... · .. · ... · . 

de informaţii de interes de la persoane de la persoane pe suport de pe suport verbal 
public fizice iuridice hârtie electronic 

13 13 - 1 2 10 

2. Număr 
• , •. < ' 

Ţeririen dtfrăspuns/ '''-'.. ".',: 
• )..\.~Mod1!1 ~e ~ofri~cme,.<· I'. \' ik··••·•··· .•..... P<:P~~~J~~".11ed91'.lsriirdei11t~r~s. ;•.;· .. • ·• ·.·· . 

total de 
··,,:·,:,:·,·." '<·-"'' •'/:··'' ,·,. ··,, 

Redirecţio Soluţionate Soluţionat Solicitări Corn. Corn. în Corn. Utilizarea Modul Acte Activi Inform. Altele 
solicitări nate către favorabil în e pentru electro- format verbal banilor de norm. t.lideri privind (nr de firme 

soluţionate alte termen de 10 favorabil care ni că hârtie ă publici îndeplini reglem -lor modul active fiscal 

favorabil instituţii în zile în termen termenul (contracte re a entări institu de din jud 
5 zile de 30 zile a fost ' atribuţii! -ţi ei aplicare Vaslui,modul 

depăşit investiţii, or a Legii de scoatere a 
cheltuieli institutie nr.544 banilor din 

etc) i publice trezorerie,acti 
vitatea altor 

institutii) 

13 10 3 o o 3 o 10 o o o o o 13 



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

3.1. ___________ _ 

3.2. -----------

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

4.1. _____ --------

4.2. ------------

5. Număr 
total de 
solicitări 

respinse 
Exceptate, 
conform 

legii 
inexistente motive (cu .. 

precizarea 
acestora) 

banilor 
publici 

(contracte, 
investiţii, 

cheltuieli 
etc) 

îndeplinire 
a 

atribuţiilor 

institutiei 
publice 

normative, 
reglemen

tări 

Activitatea 
liderilor 
instituţiei 

Informaţii 

privind 
modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544 

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

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă -

precizează 

care) 

·•·•· ·. 6!tf1'f iifilăhit de reclamaţii admini#trative.\a adres~ il,lsţiţUţie,i.i ;.:. 6~g: 1'f ţfniăhil (!~·J.l!âfige,tjŞl,1 i11st~11Ja}:\adresa. iil§tii.tJţiei. în.•.baza. • 

····• •s .. :,~: 0c·.v .• ; ·· pii]:,iise(ţ# l:>~~p~gii o/~?~4(ţOoJi g;:.••· • 1• ,i, · · • •· 0'.• ;:,:~•:. ''P~gEo/·?~!-f{g991·r ··•··•· ···········• \ 
Soluţionate 

favorabil 
Respinse In curs de 

soluţionare 

Total Soluţionate 
favorabil 

Respinse In curs de 
soluţionare 

Total 



7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

funcţionare ale 
compartimentului 

serviciul de copiere 
Contravaloarea serviciului 

de copiere (lei/pagină) 

7 .2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

Care este documentul care stă la baza 
stabilirii contravalorii serviciului de 

copiere? 

a. Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare I bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ? 

x 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: 

- colaborarea şi transmiterea promptă a informaţiilor de interes public cu impact în teritoriu de către structurile teritoriale din cadrul 
AJFP Vaslui. 

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

- urmărirea unor timpi de răspuns cât mai reduşi, concomitent cu utilizarea preponderentă a mediului electronic. 

Şef Birou Comunicare şi servicii interne Întocmit 

Iulian ANDRONACHE 

~ 
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