Consiliul Național al Audiovizualului
Biroul Comunicare și Relații cu Publicul
Nr. BCRP 19/19.02.2018
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017
(conform Anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 123/2002)
Subsemnata, Saviana Maftei, consilier în cadrul Biroului Comunicare și Relații cu Publicul, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, prezint actualul raport de evaluare internă pe anul 2017, 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
2. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea 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?
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X Pe pagina de internet
La sediul instituţiei
În presă
În Monitorul Oficial al României
X În altă modalitate: La Centrul de informare aflat la Compartimentul Relații cu Publicul.
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) rularea pe prima pagină a site-ului CNA a anumitor documente de mare interes pentru public postate la rubricile precum Ședințele
CNA – Ordinea de zi, Extrase sau Comunicare – Comunicate de presă;
b) schimbarea culorilor anumitor titluri ale documentelor de importanță majoră și menținerea lor pentru mai mult timp pe prima pagină
a site-ului (ex: Proiecte de decizii aflate în dezbatere publică);
c) rularea pe prima pagină a paginii web a instituției a ultimelor articole postate.
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu faţă de cele minimale prevăzute de lege?
X Da, acestea fiind: articolele incluse în rubricile: Protecția minorilor, Relații internaționale, articole în limba engleză.
Nu
5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
Da
X Nu
Conform definițiilor acceptate, datele deschise sunt date ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine – supuse
doar, cel mult, la necesitatea atribuirii în condiții identice.
6. CNA actualizează permanent site-ul instituției cu date de interes public ce pot fi consultate de către public, iar, în viitor, în măsura
posibilităților tehnice numărul seturilor de date furnizate va fi în creștere.
B. Informaţii furnizate la cerere
1. Numărul total de
În funcţie de solicitant
solicitări de
de la persoane
de la persoane
informaţii de interes
fizice
juridice
public
42
31
11
Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

După modalitatea de adresare
pe suport hârtie
pe suport electronic
2

28

verbal
12

2
25
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c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituţiei
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
f) Altele, cu menţionarea acestora:
radiodifuzori, organigrama
2. Număr
total de
solicitări
soluţionate
favorabil

Redirecționate
către alte
instituții în 5
zile

41

-

Termen de răspuns
Soluționate Soluționate
favorabil în favorabil în
termen de
termen de
10 zile
30 de zile

40

1

Solicitări
pentru
care
termenul
a fost
depășit

-

Modul
Comunicare
electronică

28

de comunicare
Comuni- Comucare în
nicare
format
verbală
de hârtie

2

12

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

2

11
1
0
3

Departajate pe domenii de interes
Modul de Acte
Activi- Inforîndeplinormatatea
mații
nire a
tive,
lideri- privind
atribureglelor
modul de
țiilor
mentări instiaplicare a
instituției
tuție
Legii nr.
publice
544/2001,
cu modificările și
completările
ulterioare

25

11

1

Altele

-

3

3, 4 Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
- A existat o solicitare înregistrată în data de 27.02.2017 care a fost introdusă pe ordinea de zi a ședinței publice a Consiliului din data
de 14.03.2017. Solicitarea nu a fost analizată de Consiliu. În aceeași zi, 14.03.2017, CNA a primit din partea petentului o reclamație
administrativă. Răspunsul a fost formulat a doua zi, soluția fiind favorabilă.
5. A existat o solicitare al cărei răspuns nu a fost favorabil, petentul solicitând informații care nu rezultau din activitatea instituției.
6, 7.1 Referitor la plângerile în instanță privind aplicarea Legii nr. 544/2001 sau costurile generate, menționăm că nu s-au înregistrat
astfel de situații.
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
Menționăm că ședințele Consiliului sunt publice, la ele putând asista toţi cei interesaţi.

Întocmit: Saviana Maftei, consilier superior, Responsabil cu difuzarea informatiilor publice
Biroul Comunicare și Relații cu Publicul
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