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INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

Nr. 3207/04.02.2021 

AVIZAT, 

 Inspector șef, 

Grojdea Costel 

 

RAPORT DE EVALUARE 

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2020 

 

Subsemnata Secară Alina Elena, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, 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 

X Bună 

X Satisfăcătoare 

X Nesatisfăcătoare 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2019: 

I. Resurse şi proces 

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

X Suficiente 
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X Insuficiente 

 

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

X Suficiente 

X Insuficiente 

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

X Foarte bună 

X Bună 

X Satisfăcătoare 

X 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 
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X În altă modalitate: Social Media (Facebook) 

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

X Da 

X Nu 

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

Pentru eficientizarea informării publicului și în scopul asigurării unui grad ridicat de accesibilitate a persoanelor la orice informație de 
interes public, pe website-ul I.T.M. Iași, www.itmiasi.ro, este afișată pe prima pagină, în loc vizibil, harta informaţiilor de interes public, 
conform Anexei nr.1 privind structurarea informaţiilor publicate din oficiu pe pagina web a unei instituţii publice din HG nr.123/2002 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

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

X Da, documente privind informații în domeniile:  

Sănătate și securitate în muncă - Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca, Dosar autorizare d.p.d.v. SSM, 
Cercetarea accidentelor de catre angajator, obligațiile angajaților și ale angajatorilor în domeniul SSM, diverse ghiduri, etc. 

Relații de muncă - Controlul in domeniul relatiilor de munca, Semnaleaza munca nedeclarată!, Campanie de informare a studenților străini 
care doresc să desfășoare activități de lucru în România și a angajatorilor care doresc să utilizeze ca forță de muncă cetățeni străini, prin 
angajare sau detașare. 

Contracte colective de muncă – ghid de informare pentru înregistrarea contractului colectiv de muncă/act adițional, Procedura 
operationala privind inregistrarea contractelor colective de munca incheiate la nivel de unitate, legislație și proceduri CCM 

Evidența muncii - Eliberarea adeverintelor si certificatelor de catre inspectoratele teritoriale de munca, in domeniul relatiilor de munca, 
Lista societăților a căror arhivă se află depozitată la Price Banks SRL  

Pe website-ul I.T.M. Iași, www.itmiasi.ro, au fost afișate, pe prima pagină, recomandări privind prevenirea infecției cu noul Coronavirus 
(SARS-CoV-2). 
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X Nu 

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

X Da 

X 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 conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și implementarea pachetului de măsuri de 
simplificare și de coordonare a procedurilor administrative din administrația publică centrală de specialitate, I.T.M. Iași a actualizat 
conţinutul formularelor tip disponibile pe pagina web proprie, promovarea paginii de Facebook a instituţiei și a celei de LinkedIN. 

B. Informaţii furnizate la cerere 

1. Numărul total de 
solicitări de informaţii 

de interes public 

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 

de la persoane 
fizice 

de la persoane 
juridice 

pe suport hârtie pe suport electronic Verbal 

25 18 7 2 23 0 

 

Departajare pe domenii de interes                                              

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

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 1 

c) Acte normative, reglementări   3 

d) Activitatea liderilor instituţiei 0 
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e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 0 

f) Altele, cu menţionarea acestora: informații Revisal. 21 

 

2. Număr 
total de 
solicitări 

soluţionate 
favorabil 

Termen de răspuns Modul de  comunicare Departajate pe domenii de interes 

Redirecţi
-onate 
către 
alte 

instituţii 
în 5 zile 

Soluţio-
nate 

favora-bil 
în termen 
de 10 zile 

Soluţiona-
te 

favorabil 
în termen 
de 30 zile 

Solici-
tări 

pentru 
care 

terme-
nul a 
fost 

depăşit 

Comu
ni-

care 
elec-
tro-
nică 

Comu-
nicare 

în 
format 
hârtie 

Comu-
nicare 
verba-

lă 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contrac-
te, 

investiţii, 
cheltuieli 

etc.) 

Modul de 
îndeplini-

re a 
atribuţii-

lor 
instituţi-

ei 
publice 

Acte 
normati-

ve, 
reglemen

-tări 

Activi-
tatea 
lideri-

lor 
institu
-ţiei 

Informa-
ţii privind 
modul de 
aplicare a 
Legii nr. 
544/2001 

Altele 
(se 

preci-
zează 
care) 

25 1 24 0 0 23 2 0 0 1 3 0 0 21 

 

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. 

5. Număr 
total de 
solicitări 
respinse 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptate, 
conform 

legii 

Informații 
inexistente 

Alte motive 
(cu 

precizarea 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte, 

Modul de 
îndeplinire 

a 
atribuţiilor 

Acte 
normative, 

reglementări 

Activitatea 
liderilor 

instituţiei 

Informaţii 
privind 

modul de 
aplicare a 

Altele 
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acestora) investiţii, 
cheltuieli  

etc) 

institutiei 
publice 

Legii  nr. 
544 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor 
solicitate): Nu a fost cazul. 

 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 

7.1. Costuri 

Costuri totale de 
funcţionare 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? 

- - - Ordin nr. 253/07.06.2017 
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În anul 2020 nu s-au înregistrat costuri suplimentare privind funcționarea compartimentului și nici venituri din servicii de copiere a 
documnetelor.  

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. Informațiile sunt disponibile pe siteul instituției www.itmiasi.ro precum și la punctul de informare-documentare din cadrul 
compartimentului comunicare și relații cu publicul. 

X 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: 

Nu este cazul. 

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

- informațiile publice sunt actualizate periodic pe website-ul I.T.M. Iași, www.itmiasi.ro, în vederea creșterii transparenței și standardizării 
afișării informațiilor de interes public la nivelul întregii administrației publice centrale din România. 

- postări pe pagina de Facebook a instituției. 

 

Întocmit, 

Secară Alina Elena 

Consilier CCRP 

 

 


