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                                  RAPORT DE EVALUARE 

                            a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016 

        

      Subsemnatul Caprau Cezar , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul  2016 

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 anul  2016: 

     I. Resurse şi proces 

     1. Resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public sunt suficiente. 

     2. Resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public sunt suficiente. 

     3. Colaborarea  cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei noastre  în furnizarea accesului la informaţii de interes public este 

foarte bună. 

    II. Rezultate 

    A. Informaţii publicate din oficiu 

    1. Autoritatea Rutieră Română A.R.R.  a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 

544/2001, cu modificările şi completările ulterioare  pe pagina de internet www.arr.ro, cât și la sediul instituției. 

     2. Afișarea informațiilor comunicate din oficiu a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi. 

     3. Pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate,  Autoritatea Rutieră Română – A.R.R . a întreprins demersurile necasare 

implementării Memorandumului privind cresterea transparenței și standardizarea afișării informțiilor de interes public. 

     4. A.R.R. a publicat seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale, prevăzute de lege. Aceste date  reprezintă atât 

informații   necesare în desfășurarea activității specifice operatorilor de transport autorizați/licențiați/certificați de către A.R.R. , cât și 

informații necesare persoanelor juridice si/sau fizice, altele decât operatorii de transport. 

     5. Informaţiile  publicate pe site-ul A.R.R. sunt într-un format deschis. 

     6. Actualizarea si configurarea permanentă a site-ului instituției este una din măsurile interne pe care  le aplicăm  pentru publicarea 

unui număr cât mai mare de seturi de date în format  deschis. 
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 B. Informaţii furnizate la cerere 

1.Numărul total de solicitări de informații de 

interes public 

In funcție de solicitant 

 

După modalitatea de adresare 

de la persoane 

fizice 

de la persoane juridice pe suport 

hartie 

pe suport 

electronic 

verbal 

1218 833 385 90 1127 1 

 

                          Departajate pe domenii de interes 

a)Utilizarea banilor  publici (contracte, investiții, cheltuieli, etc.) 5 

b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituțiilor  publice 17 

c) Acte normative, reglementări 797 

d) Activitatea liderilor institutiei 0 

e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare 0 

f) Altele (solicitări referitoare la informatii care se regăsesc în baza de date A.R.R.) 399 

 
 

 

2.Număr 

total de 

solicitări 

soluționate 

favorabil  

Termen de răspuns Modul de comuniciare Departajate pe domenii de interes 

Redirecționate 

către alte 

instituții în 5 

zile 

 

 

 

Soluționate 

favorabil  

în  termen 

de 10 zile 

 

 

 

Soluționate 

favorabil  

în  termen 

de 30 zile 

 

 

 

Solicitări 

pentru care 

termenul a 

fost depășit 

 

 

 

Comu-

nicare 

elecro-

nica 

Comu-

nicare    

in 

format 

hârtie 

 

Comu-

nicare  

verbala 

Utilizarea 

banilor  

publici 

(contracte, 

investiții, 

cheltuieli, 

etc.) 

Modul de 

îndeplinire 

a 

atribuțiilor 

instituțiilor  

publice 

 

Acte 

normati-

ve, 

reglemn 

tări 

Activita

-tea 

lideri 

-lor 

instituti

-ei 

Informații 

privind 

modul de 

aplicare a 

Legii nr. 

544/2001, cu 

modificările 

și completă- 

rile 

ulterioare 

Altele 

1167 75 1092 0 0 1090 76 1 5 16 795 0 0 351 

 

 

 

    3-4.Nu au fost răspunsuri la solictările de informație publică transmise peste termenul legal. 
 

 

5.Număr 

total de 

solicitări 

respinse 

Motivul respingerii 

 

                                                                 Departajate pe domenii  de interes 

Exceptate, 

conform legii 

Informații 

inexistente 

Alte motive  Utilizarea 

banilor  publici 

(contracte, 

investiții, 

cheltuieli, etc 

Modul de 

îndeplinire a 

atribuțiilor 

instituțiilor  

publice 

 

Acte normative, 

reglementări 

Activitatea 

liderilor 

instituției 

Informații privind 

modul de aplicare 

a Legii nr. 

544/2001, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

         Altele 

51 47 4 0 0 0 2 0 0 49 

 



    5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora, conform legii au fost atât cele cerute despre o terță persoană 

(certificată/atestată),  sau  operator de transport rutier (autorizat/certificat/ licențiat) de către  Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cât și cele 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 in instanță la adresa instituției in baza Legii 544/2001, cu 

modificările și completările ulterioare 

Soluționate 

favorabil 

 

Respinse 

In curs de 

soluționare 

 

 

Total 

Soluționate 

favorabil 

Respinse In curs de 

soluționare 

 

Total 

1 4 - 5 2 0 1 3 

             

              7. Managementul procesului de comunicare 

                                   7.1. Costuri 

           Costurile totale de funcționare ale compartimentului sunt cele menționate în B.V.C. 

           La nivelul Autorității rutiere Române – A.R.R. nu au fost solicitări care să impună necesitatea serviciului de copiere de 

documente. 

        7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public. 

7.2. a)  A.R.R. are în curs de amenajare un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public. 

7.2. b) Pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informațiile de interes public considerăm oportună aducerea la 

cunoștința personalului de specialitate din cadrul insituției noastre (direcții/servicii/birouri.) prin publicarea pe FTP (rețeaua intranet 

A.R.R.) a procedurilor operaționale, actualizate, revizuite privind soluționarea solicitărilor de informație publică. 

         In contextul celor de mai sus se va avea în vedere respectarea termenelor de răspuns la solicitarile de informație de interes public. 

         De asemenea, se urmărește reducerea termenelor de răspuns, formulând răspuns solicitantului direct prin e-mail, (la cererile de 

informații care se comunică din oficiu). 

7.2 .c) Măsurile luate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la 

informațiile de interes public au fost: 

     - inființarea unui punct de informare/bibliotecă virtuală  în care sunt publicate seturi de date de interes public;  

     - perfecționarea personalului de specialitate din cadrul compartimentului,  prin cursuri de formare și pregătire continuă. 

 

DIRECTOR GENERAL 

AURELIA SIRULESCU 


