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RAPORT DE EVALUARE 

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017 

CENTRALIZAT1 

 

 

 

Subsemnata, Cristiana Geană, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, în anul 2017, 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 

    [ ] Bună 

    [ ] Satisfăcătoare 

    [ ] Nesatisfăcătoare 

 

    Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind 

anul 2017: 

 
I. Resurse şi proces 

 

    1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a 

informaţiilor de interes public? 

     

[X] Suficiente 

    [ ] Insuficiente 

                                            

1 Include datele ANOFM, precum și datele transmise instituțiile din subordinea ANOFM, respectiv 

agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, centrele regionale de formare profesională a 

adulților și Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu Râșnov 

mailto:anofm@anofm.ro
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    2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a 

informaţiilor de interes public sunt: 

    [X] Suficiente 

    [ ] Insuficiente 

 

    3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei 

dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public: 

    [X] Foarte bună 

    [ ] Bună 

    [ ] Satisfăcătoare 

    [ ] Nesatisfăcătoare 

 

II. 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 

    [X] La sediul instituţiei 

    [X] În presă 

    [X] În Monitorul Oficial al României 

    [x] În altă modalitate: pe contul de Facebook, în cadrul ședințelor Consiliului de 

asdministrație și Consiliului consultativ, în cadrul întâlnirilor cu angajatorii, 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, elevi, studenți, cu ocazia burselor 

locurilor de muncă. 

 

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

interesaţi? 

    [x] Da 

    [ ] Nu 

 

    3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe 

care instituţia dumneavoastră le-au aplicat? 

a) Continuarea mediatizării paginilor de Facebook și Twitter şi LinkedIn; 
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b) Lansarea site-urilor ANOFM și ale instituțiilor subordonate, structurate 

potrivit ”Memorandumului privind creșterea transparenţei şi standardizarea 

afişării informaţiilor de interes public”;  

c) Menținerea unei colaborări eficiente cu mass-media.  

 

 

    4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, 

faţă de cele minimale prevăzute de lege? 

    [x] Da, acestea fiind: locurile de muncă vacante la nivel naţional, locurile de 

muncă vacante prin intermediul reţelei EURES, execuția bugetară, situația 

drepturilor salariale, lista funcţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă, date statistice privind stadiul realizării Programului național de 

ocupare a forței de muncă, Planului național de formare profesională, situația 

statistică a șomajului, prognoza cursurilor de formare profesională organizate prin 

intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, bursele 

locurilor de muncă organizate prin intermediul agenţiilor teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă, Registrul Unic de Evidenţă a Întreprinderilor Sociale.    

    [ ] Nu 

 

 

    5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

    [x] 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?  

În prezent, pe site-urile ANOFM și ale instituțiilor subordonate sunt postate, în 

format deschis, toate informațiile de interes public prevăzute de Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și 

completată, informațiile stabilite prin ”Memorandumul privind creșterea 

transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public”, precum și 

date utile publicului țintă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri și 

angajatori.  
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    B. Informaţii 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 

19.822 16.431 3.391 340 587 18.895 

Departajare pe domenii de interes 

a)Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.) 31 

b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice 733 

c) Acte normative, reglementări 12.095 

d) Activitatea liderilor instituției 15 

e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și 
completările ulterioare 

8 

f) Altele, cu menționarea acestora: date statistice privind persoanele care lucrează în 
străinătate, informații referitoare la imigranți, date statistice privind absolvenţii, 
informaţii referitoare la proiectele POSDRU, măsurile întreprinse de ANOFM în vederea 
îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante, date statistice referitoare la şomaj, la  
persoanele cu dizabilități angajate în ANOFM şi structurile subordonate, informații 
referitoare la cardul profesional european, măsurile de stimulare a ocupării forţei de 
muncă, demersurile ANOFM pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor eliberate 
din detenţie, date statistice disponibilizări, numărul beneficiarilor de venit minim 
garantat care au pierdut ajutorul social pentru că au refuzat de 3 ori un loc de muncă, 
eliberarea unei adeverinţe care să ateste perioada în care solicitantul a beneficiat de 
indemnizaţie de şomaj în conformitate cu Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a 
şomerilor şi reintegrarea lor profesională (abrogată). 

6.940 

 

 

 

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost 
transmise în termenul legal: Nu a fost cazul 
 
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 
Nu a fost cazul 
 

 
 
2.Număr 
total de 
solicitări 
soluțio-
nate 
favorabil 

 
Termen de răspuns 

 
Modul de comunicare 

Departajate pe domenii de interes 

Redi-
recțio-
nate 
către 
alte 
institu-
ții în 
termen 
de 5 
zile 

Soluți-
onate 
favo-
rabil 
în ter-
men 
de 10 
zile 

Soluți-
onate 
favo-
rabil 
în ter-
men 
de 30 
de zile 

Solici-
tări 
pentru 
care a 
fost 
depă-
șit ter-
menul 

Comu-
nicare 
elec-
tronică 

Comuni-
care în 
format 
hârtie 

Comu-
nicare 
verba-
lă 

Utiliza-
rea 
banilor 
publici 
(contrac-
te, 
investiții
, 
cheltuieli 
etc.) 

Modul de 
îndepli-
nire a 
atribuții-
lor 
instituții-
lor 
publice 

Acte 
norma-
tive, 
regle-
mentări 

Acti-
vita-
tea 
lide-
rilor 
insti-
tuți-
ei 

Informații 
privind 
modul de 
aplicare a 
Legii nr. 
544/2001
, cu 
modifică-
rile și 
comple-
tările 
ulterioare 

Alte-
le (se 
pre-
ci-
zează 
care) 

19.800 
 

20 19.615 185  598 339 18.863 31 733 12.087 15 8 6.926 
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  5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora 
conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate): 
eliberarea unei adeverinţe care să ateste perioada în care solicitantul a beneficiat 
de indemnizaţie de şomaj în conformitate cu Legea nr. 1/1991, privind protecţia 
socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională (abrogată), date cu caracter 
personal. 
 

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 
6.1.Numărul de reclamații administrative la 
adresa instituției publice în baza Legii nr. 
544/2001, cu modificările și completările 
ulterioare 

6.2.Numărul de plângeri în instanță la adresa 
instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu 
modificările și completările ulterioare 

Soluționate 
favorabil 

Respinse  În curs de 
soluționare 

Total Soluționate 
favorabil 

Respinse  În curs de 
soluționare 

Total 

- 8 - 8 2 4 2 8 

 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 
 

7.1. Costuri 

Costuri totale de 
funcționare ale 
compartimentului 

Sume încasate din 
serviciul de copere 

Contravaloarea 
serviciului de copiere 
(lei/pagină) 

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

35.754 - - - 

 

 
 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 
    [ ] Nu 

 

 
 
5.Număr 
total de 
solicitări 
respinse 

 
Motivul respingerii 

 
Departajate pe domenii de interes 

Exceptate, 
conform 
legii 

Informații 
inexisten-
te 

Alte 
motive (cu 
precizarea 
acestora) 

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

Modul de 
îndeplini-
re a 
atribuții-
lor 
instituției 
publice 

Acte 
normative
, 
reglemen-
tări 

Activitate
a liderilor 
instituției 

Informații 
privind 
modul de 
aplicare a 
Legii nr. 
544/2001, 
cu 
modifică-
rile și 
comple-
tările 
ulterioare 

Altele (se 
precizea-
ză care) 

2 1  1      2 
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 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: 
 

- Cunoașterea legislației în domeniul furnizării informațiilor de interes public, 
de către angajații fiecărei direcții/serviciu/compartiment, și conștientizarea 
importanței transmiterii acestor date în termenul legal;  

- Organizarea unor sesiuni de perfecționare a personalului propriu, atât cel 
desemnat pentru furnizarea acestui tip de informație, cât și a celui care, 
conform atribuțiilor, gestionează categoriile de date stabilite de lege ca 
informații de interes public și cele solicitate frecvent de societatea civilă, 
mass-media.  

 
c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a 

accesului la informaţii de interes public: 
 

- Menținerea unei colaborări eficiente cu mass-media; 
- Publicarea, în format deschis, a informațiilor de interes public și  a datelor 

solicitate frecvent de societatea civilă, stabilite prin ”Memorandumul 
privind creșterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de 
interes public”, aprobat în şedinţa de Guvern din data de 2 martie 2016; 

- Reorganizarea site-ului ANOFM și a site-urilor structurilor din subordine, 
connform recmandărilor din Memorandumul menționat; 

- Actualizarea permanentă a materialelor disponibile la punctul de informare 
și documentare.  

 
 
 
Serviciul Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație  
 


