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Consiliul Național al Audiovizualului 

Biroul Informare și Relații Publice 

Nr. BIRP 21 / 21.03.2022 

 

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 

(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 2021, 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 2021: 

    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 
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    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 

 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 

Agenda 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 

 Nu 

     



Anexa nr. 2.3, Informare și Relații Publice 
 

 5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

X Da 

 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 
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 

43 28 15 0 33 10 

 

Departajare pe domenii de interes                                             

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

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 0 

c) Acte normative, reglementări                             5 

d) Activitatea liderilor instituţiei                        6 

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

f) Altele, cu menţionarea acestora:  radiodifuzori – principiul must carry, campanii noncomerciale 22 

 

 

2. Număr    

total de 
solicitări      

soluţiona

te 
favorabil 

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 

Redirecți

onate 
către alte 

instituții 
în 5 zile 

Soluționa

te 
favorabil 

în termen 
de 10 zile 

Soluționate 

favorabil în 
termen de 

30 de zile 

Solicitări 

pentru 
care 

termenul a 
fost 

depășit 

Comuni-

care 
electro-

nică 

Comuni

-care în 
format 

de 
hârtie 

Comu-

nicare 
verbală 

Utilizarea 

banilor 
publici 
(contracte, 
investiții, 
cheltuieli 
etc.) 

Modul de 

îndepli-
nire a 

atribu-
țiilor 

instituției 
publice 

Acte 

norma-
tive, 

regle-
mentări 

Activi-

tatea 
lideri-

lor 
insti-

tuție 

Infor- 

mații 
privind 

modul de 
aplicare a 

Legii nr. 
544/2001 

Altele 

39 0 39 0 0 33 0 10 0 0 5 6 0 22 

 



Anexa nr. 2.3, Informare și Relații Publice 
 

 

3, 4 Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal: 

     Nu a fost cazul. 
5. Au existat 4 solicitări soluționate nefavorabil: 

• Solicitare privind grilele de programe ale unor posturi de radio. Aceste documente nu rezultă din activitatea CNA.  

• Solicitare privind drepturi de autor. CNA nu are atribuții în acest sens. 

• Solicitare privind sinteze, note elaborate de Biroul Licențe Autorizări. Acestea sunt documente interne de lucru care 

devin publice după analizarea în ședințe publice. 

• Solicitare audiențe emisiune Acces direct, difuzată de Antena 1. Audiențele sunt asigurate de Kantar Media, nu sunt 

informații care rezultă din activitatea CNA.  

 6.  

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

Soluționate favorabil Respinse În curs de soluționare Total 

0 0 0 0 

 

 6.2 Referitor la plângerile în instanță privind aplicarea Legii nr. 544/2001 sau costurile generate, menționăm că nu s-au 

înregistrat astfel de situații. 

7.  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, atât în sala de ședințe, cât și 

online, pe site-ul instituției noastre. 

Precizăm că, în contextul creat de pandemie, ședințele CNA s-au desfășurat prin intermediul aplicației Zoom și au fost 

transmise live, pe youtube/facebook, link-ul fiind afișat pe site-ul CNA. 

 

 Întocmit: Saviana Maftei, consilier superior, Responsabil cu difuzarea informatiilor publice  

    Biroul Informare și Relații Publice 


