SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR
G a laţi, Tg . B ujo r, s tr. Eremia Grig orescu, nr. 9 7
Telefo n 0236 .340 577 Fa x 0 236.340985
Ema il: spita ltgbujo r@ yaho o .co m
W eb: www.spita ltgbujo r.r o
O perato r de da te cu carac ter per so na l nr. 12843

Nr. înreg: 94 Data: 10 Ianuarie 2019
Raport de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 – liberul acces la informații de
interes public, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Spitalului Orășenesc Tg.
Bujor, în anul 2018
Subsemnata Palade Alina-Alberta, consilier juridic în cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor,
persoană responsabilă de aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările
ulterioare, în anul 2018, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicarii
procedurilor de acces la informații de interes public prin care apreciez că activitatea specifică a
instituției a fost:
X Foarte bună
□ Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2018:
I. Resurse și proces
1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de
interes public?
X Suficiente
□ Insuficiente
2. Apreciati ca resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informatiilor de
interes public
sunt:
X Suficiente
□ Insuficiente

Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în
furnizarea accesului la informații de interes public:
X Foarte bună
□ Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
3.

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, cu modificările ăi completările ulterioare?
X Pe pagina de internet
X La sediul instituției
□ În presă
□ În Monitorul Oficial al României
□ În altă modalitate: -

Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?
X Da
□ Nu
2.

3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția
dumneavoastra le-au aplicat?
a ) posibilitate mărire/micșorare font pentru site-ul www.spitaltgbujor.ro
b ) informațiile publice sunt transmise și Consiliului Județean Galați;
c ) font mărit pentru informațiile afișate la sediu;
4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele
minimale prevazute
de lege?
X Da
□ Nu

Sunt informatiile publicate într-un format deschis?
X Da
□ Nu
5.

Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât
mai mare de seturi de date în format deschis?
- elaborarea şi asigurarea implementării unor proceduri de identificare, analiză, publicare şi
gestionare a datelor deschise la nivelul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor;
- stabilirea structurilor şi persoanei responsabile pentru publicarea datelor deschise din cadrul
instituţiei;
- utilizarea unor formate recomandate pentru datele deschise ce vor fi publicate;
6.

B. Informații furnizate la cerere
În functie de
solicitant

1. Numărul total
de solicitări de
informații de
interes public
de la
persoane
fizice
5

0

După modalitatea de adresare

de la persoane
juridice
5

pe suport
hartie
5

pe suport
electronic
0

verbal
0

Departajare pe domenii de interes:
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc.)
5
b) Modul de îndeplinire a atributiilor institutiei publice
5
c)Acte normative, reglementari
0
d) Activitatea liderilor institutiei
0
e) Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificarile si 0
completarile ulterioare
f) Altele, cu mentionarea acestora: informați din bazele de date de insituții aflate în 0
relatii de colaborare

2

Termen de raspuns

Numar total de
solicitari solutionate
favorabil

5

Modul
comunicare

Redirectiona
te catre alte
institutii în 5
zile

Solutionate
favorabil în
termen de
10 zile

Soluti
onate
favora
bil în
terme
n de
30
zile

0

5

0

Solici
tari
pentr
u care
terme
nul a
fost
depas
it
0

de

Com
unica
re
elect
ronic
a

Com
unica
re în
forma
t
hartie

Co
mu
nica
re
ver
bala

0

5

0

3.Mentionati principalele cauze pentru care anumite raspunsuri nu au fost
transmise în termenul legal:
Nu a fost cazul
4.Ce masuri au fost luate pentru ca aceasta problema sa fie rezolvata?
Nu a fost cazul
Motivul respingerii
5.Număr
total de
solicitari
respinse

Exceptat,
conform
legii

0

0

Inform
atii
inexist
ente

0

Departajate pe domenii de interes

Alte
motive (cu
precizarea
acestora)

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

Modul de
Tndeplinire
a
atributiilor
institutiei
publice

Acte
normative,
reglementa
ri

Activitatea
liderilor
institutiei

0

0

0

0

0

Informatii
privind
modul
de
aplicare
a
Legii
nr.
544/2001, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
0

Altele (se
precizeaza
care)

0

5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea
numelor documentelor/informațiilor solicitate): Nu a fost cazul
6. Reclamații administrative și plângeri în instanță
6.1. Numarul de reclamatii administrative la adresa
institutiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare
curs de
Solutionate
Respinse în
Total
solutionare
favorabil

6.2. Numarul de plangeri în instanta la adresa institutiei
în baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare
În curs de
Solutionate Respinse
Total
solutionare
favorabil

0

2

0

0

0

0

0

2

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public
Costuri totale de
functionare ale
compartimentului

Sume încasate din
serviciul de copiere

0

0

7.1. Costuri
Contravaloarea
serviciului de
copiere (lei/pagina)
0

Care este documentul care
sta la baza stabilirii
contravalorii serviciului de
copiere?
0

7.2. Cresterea eficienței accesului la informații de interes public
a) Instituția dumneavoastră deține 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 îmbunatatite la nivelul institutiei
dumneavoastra pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de
interes public:
- difuzarea, pe format hârtie, a Buletinului informativ care cuprinde informaţiile publice din oficiu,
conform Legii nr. 544/2001, pentru persoanele care nu accesează Internetul;
c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la
informații de interes public:
- modificare și actualizare procedură operțională privind accesul la informațiile de interes public
conform HG nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii 544/2001.
- actualizare informații pe site-ul instituției, conform HG nr. 478/2016 pentru modificarea și
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001.
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