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Compartiment Relaţii cu Publicul 

 

 

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 

 în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 
 

Subsemnatul, Ferenţ Robert Antonio, responsabil de aplicarea Legii nr. 

544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie – 31 

decembrie 2018, 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: foarte bună. 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate 

privind perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018: 

I.Resurse şi proces 

1.Resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor 

de interes public au fost suficiente. 

2.Resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a 

informaţiilor de interes public au fost suficiente. 

3.Colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul Institutului de Psihiatrie 

„Socola” Iaşi în furnizarea accesului la informaţii de interes public a fost una foarte 

bună. 

II.Rezultate 

A)Informaţii publicate din oficiu 

1.Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi a afişat informaţiile/documentele 

comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe pagina de Internet, precum şi la sediul Institutului. 

2.Afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi. 

3.Soluţiile aplicate pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate au 

constat în identificarea zonelor uşor accesibile pe pagina de Internet a Institutului 

şi identificarea zonelor intens circulate din cadrul Institutului. 

4.Institutul nu a publicat seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele 

minimale prevăzute de lege. 
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5.Informaţiile au fost publicate într-un format deschis. 

6.Măsurile interne pe care intenţionăm să le aplicăm, în continuare, pentru 

publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis vor consta 

în punerea la dispoziţia celor interesaţi a informaţiilor în format editabil atât în 

cadrul biroului de Relaţii cu Publicul, cât şi pe pagina de internet a Institutului. 

B)Informaţii furnizate la cerere 

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public – 8 cereri 

După modalitatea de adresare:  

de la persoane fizice – 2 cereri 

de la persoane juridice – 6 cereri 

pe suport hârtie – 2 cereri 

pe suport electronic – 6 cereri 

verbal – 0 cereri 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) – 2 cereri 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 2 cerere 

c) Acte normative, reglementări – 0 cereri 

d) Activitatea liderilor instituţiei – 0 cereri 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare – 0 cereri 

f) Altele: 4: 

f1) Date statistice persoane cu afecţiuni psihice care au comis 

infracţiuni 

f2) Date pacient 

f3) Informaţii posturi asistenţi sociali, atribuţii asistenţi sociali şi 

diplomă de calificare asistenţi sociali 

f4) Informaţii internări patologie jocuri de noroc; studii privind 

dependenţa de jocurile de noroc 

2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil – 7 

Termen de răspuns 

Redirecţionate către alte instituţii în 5 zile – 0 

Soluţionate favorabil în termen de 10 zile – 5 

Soluţionate favorabil în termen de 30 zile – 2 

Solicitări pentru care termenul a fost depăşit – 0 

Modul de comunicare 

Comunicare electronică - 6 

Comunicare în format hârtie – 1 

Comunicare verbală - 0 

Departajarea pe domenii de interes 

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) – 2 
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Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 2 

Acte normative, reglementări – 0 

Activitatea liderilor instituţiei – 0 

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare – 0: 

Altele - 3 (1. Date statistice persoane cu afecţiuni psihice care au comis 

infracţiuni; 2. Informaţii posturi asistenţi sociali, atribuţii asistenţi sociali şi 

diplomă de calificare asistenţi sociali; 3.Informaţii internări patologie jocuri de 

noroc, studii privind dependenţa de jocurile de noroc). 

3. Număr total de solicitări soluţionate nefavorabil – 1 

Termen de răspuns 

Redirecţionate către alte instituţii în 5 zile – 0 

Soluţionate favorabil în termen de 10 zile – 1 

Soluţionate favorabil în termen de 30 zile – 0 

Solicitări pentru care termenul a fost depăşit – 0 

Modul de comunicare 

Comunicare electronică - 1 

Comunicare în format hârtie – 0 

Comunicare verbală - 0 

Departajarea pe domenii de interes 

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) – 0 

Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 0 

Acte normative, reglementări – 0 

Activitatea liderilor instituţiei – 0 

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare – 0: 

Altele – 1 (Date pacient). 

Toate răspunsurile au fost furnizate în termenul legal. 

4.Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă - 0 

C.Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes 

public 

Costuri – 60.870 lei 

Sume încasate din serviciul de copiere – 0 lei 

Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină) – 0 lei 

D.Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

Institututul de Psihiatrie „Socola” Iaşi deţine un punct de informare (zona de 

intrare Secretariat) şi un site (www.socola.eu) în care sunt publicate seturi de date 

de interes public. 
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Consider că, în acest moment, toţi cei interesaţi au la dispoziţie toate 

resursele necesare pentru a avea un acces facil la informaţiile de interes public 

furnizate de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi. 

 

 

Întocmit, 

Robert Antonio Ferenţ 

Ref. Compartimentul Relaţii cu Publicul 


