MODEL
RAPORTDEEVALUARE
AIMPLEMENTĂRIILEGIINR.544/2001ÎNANUL2015
CENTRALIZAT
Structura: CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.Instituţiadumneavoastrăşiunităţile(instituţiile)dinsubordineauelaboratşipublicatinformaţiile
deinterespublic,dinoficiu,potrivitart.5dinlege,înanul2015?
a. Nivel central
A1_1
DA
NU
b. Structuri subordonate

A1_2

2. Lista a fost făcută publică prin:

(câte instituţii)

(câte instituţii)

DA (câte inst.)

NU (câte inst.)

La nivel central
(câte instituţii

a. Afişare la sediul instituţiei
b. Monitorul Oficial al României
c. Mass-media
d. Publicaţiile proprii
e. Pagina de Internet proprie
3. Instituţia dumneavoastră şi unităţile
(instituţiile)dinsubordineauorganizatunpunct de
informare –documentare, potrivit art. 5 ,
paragraful4,literab)dinLegea544/2001şiart.
8,parag.1dinNormeledeaplicarealegii?
4.Număruldevizitatori(estimativ)aipunctelor
deinformare-documentare

A2_1
A2_2
A2_3
A2_4
A2_5
A3

La nivel central
DA
(câte instituţii)

A4

La nivel central

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public

La nivel local
(câte instituţii)

La nivel local
DA
(câte instituţii)

La nivel local

1.Numărul total de solicitări înregistrate, în 2015, departajat pe domenii de interes:
(nuincludesolicităriledeinformaţiiredirecţionatespresoluţionarealtorinstituţii)
La nivel central
La nivel local
a.utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, B1_1
cheltuieli etc)
b.moduldeîndeplinireaatribuţiilor
institutiei B1_2
publice
c. acte normative, reglementări
B1_3
d. activitatea liderilor instituţiei
B1_4
e. informaţii privind modul de aplicare a Legii B1_5
nr. 544
f. altele (se precizează care)
B1_6

2.Numărultotaldesolicităriînregistrate,în2015,departajatdupămodalitateadesoluţionarea
acestora:
La nivel central
La nivel local
a. Solicitări înregistrate rezolvate favorabil
B2_1
B2_2
b.Solicităriînregistrateredirecţionatecătre
soluţionare altorinstituţii
c.Solicitări înregistrate a) solicitării de B2_3
respinse,datorită:
informaţiiexceptate
b) solicitării de B2_4
informatiiinexistente
c) fărămotiv
B2_5
d) unor alte motivaţii B2_6
(care?)
d.Număruldesolicitări
înregistrate respinse,
departajat pe domenii
deinteres:

B2_7
a) utilizarea banilor
publici (contracte,
investiţii, cheltuieli
etc)
b) modul de
B2_8
îndeplinire a
atribuţiilor institutiei
publice
c) acte normative,
B2_9
reglementări
d) activitatea liderilor B2_10
instituţiei
B2_11
e) informaţiiprivind
moduldeaplicarea
Legiinr.544
f)
altele
(se B2_12
precizeazăcare)

3.Numărultotaldesolicităriînregistrate,în2015, departajatdupătipulsolicitantuluiinformaţiilor:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
La nivel central
La nivel local
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de B3_1
persoane fizice
B3_2
b.Număruldesolicităriînregistrateadresatede
persoanejuridice
4.Numărultotaldesolicităriînregistrate,în2015,departajatdupămodalitateadeadresarea
solicitării:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)
La nivel central
La nivel local
a. pe suport de hârtie
B4_1
b. pe suport electronic
B4_2
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B4_3

c. verbal

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii
administrative adresate
instituţiilor publice în anul
2015 în baza Legii nr.
544/2001

2. Numărul de plângeri în
instanţă la adresa
instituţiilor publice în anul
2015 în baza Legii
nr.544/2001

D. Costuri

a. rezolvate
favorabil
reclamantului
b. respinse
c.încursde
soluţionare

C1_1

a. rezolvate
favorabil
reclamantului
b. rezolvate în
favoarea instituţiei
c. pe rol

C2_1

La nivel central

La nivel local

La nivel central

La nivel local

C1_2
C1_3

C2_2
C2_3

1.Costuriletotaledefuncţionarealecompartimentului(saupersoanelor)însărcinatecuinformarea
şirelaţiilepublice(consumabile)înanul2015
a.la nivel central
D1_1
b.la nivel local
D1_2
2.Sumaîncasatăînanul2015deinstituţiepentruserviciiledecopiereainformaţiilordeinteres public
furnizatesolicitanţilor
a.la nivel central
D2_1
b.la nivel local
D2_2
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