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?
_

|X| Pe pagina de internet
_

|X| La sediul instituţiei
_

|_| În presă
_

|_| În Monitorul Oficial al României
_

|X| În altă modalitate: posibilitatea de consultare la sediul instituţiei, în punctul de informare-documentare.
2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
_

|X| Da
_

|_| Nu
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3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-a aplicat?
a) Pentru eficientizarea informării publicului și în scopul asigurării unui grad ridicat de accesibilitate a persoanelor la orice informație de interes
public, website-ul ARBDD www.ddbra.ro, a fost restructurat, fiind 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.
Informațiile publice au fost afișate în format deschis, conform structurii uniformizate a informaţiilor publicate din oficiu pe pagina web a unei instituţii
publice, prevăzute de Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public la nivelul întregii
administrației publice centrale din România;
b) Pentru creșterea gradului de accesabilitate a publicului la informațiile privind achizițiile publice, a fost afișat pe pagina de start, în loc vizibil
dreapta sus, sub harta informaţiilor de interes public, un nou element cu denumirea „Achiziții Publice și Contracte”.
c) .......................................................................
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?
_

|X| Da, acestea fiind: Baza de date privind starea biodiversităţii şi a habitatelor din RBDD, Formulare standard, Rapoarte privind calitatea (starea)
factorilor de mediu din RBDD, Lista erbicidelor şi produselor fitofarmaceutice, Formulare tipizate, lista documentaţiilor necesare, Mediatizări acorduri,
avize, autorizații de mediu, Regulamente, Baza de date cu informaţii turistice, Programe cu finanţare naţională sau internaţională implementate și aflate
în derulare, Programul anual al achiziţiilor publice, etc.
_

|_| Nu
5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
_

|X| Da
_

|_| 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, ARBDD a început actualizarea conţinutului formularelor tip disponibile pe
pagina web proprie şi progresiv se încărcă formatele editabile. ARBDD are publicate modelele de formulare tip pe pagina proprie
http://www.ddbra.ro/administratia/rela-ii-cu-publicul/modele-de-formulare-tipizate-a28.
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B. Informaţii furnizate la cerere
1. Numărul total de
solicitări de informaţii
de interes public
19

În funcţie de solicitant
de la persoane
de la persoane
fizice
juridice
4
15

După modalitatea de adresare
pe suport hârtie

pe suport electronic

Verbal

11

8

-

Notă:
 Suplimentar solicitărilor menţionate, menţionăm faptul că în cadrul celor șapte centre de informare și educație ecologică ale ARBDD (Tulcea, Crișan,
Sulina, Chilia Veche, Murighiol, Sf. Gheorghe, Gura Portițee) au fost puse la dispoziţie, verbal, informaţii generale despre Rezervaţia Biosferei Delta
Dunării (RBDD), reglementări privind practicarea turismului în RBDD, costul permiselor eliberate de ARBDD, informaţii privind posibilităţile de
cazare în RBDD, etc unui număr de 5595 vizitatori (în general turişti), din care: 4165 vizitatori români şi 1430 străini.
Apreciem că acest gen de solicitări pot fi considerate solicitări verbale de informaţii cu acces liber, dar nu pot fi înregistrate în registrul special,
deoarece nu se solicită numele turistului, nefiind oportun acest lucru.
Evidenţa din centrele ARBDD se realizează ţinând cont de numărul de turişti, ţara de provenienţă, tipul de informaţii solicitate.
Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

1

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

7

c) Acte normative, reglementări

10

d) Activitatea liderilor instituţiei

1

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

-

f) Altele, cu menţionarea acestora:

-
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2. Număr
Termen de răspuns
Modul de comunicare
total de Redirecţio- Soluţionate Soluţiona Solicitări Comuni- Comuni- Comuni- Utilizarea
solicitări nate către
favorabil
-te
pentru
care
care în
care
banilor
soluţionate
alte
în termen favorabil
care
electro- format verbală publici
favorabil instituţii în de 10 zile în termen termenul
nică
hârtie
(contracte,
5 zile
de 30 zile a fost
investiţii,
depăşit
cheltuieli
etc.)
19
19
16
3
1

Departajate pe domenii de interes
Modul de Acte Activi- Informaţii Altele (se
îndeplinire norma- tatea
privind precizează
a
tive, liderilor modul de
care)
atribuţiilor regle- institu- aplicare a
instituţiei mentări ţiei
Legii nr.
publice
544/2001
7

10

1

-

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
3.1. ..............---.................................
3.2. ..............---.................................
3.3. ..............---................................
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
4.1. ..............---.................................
4.2. ..............---.................................
5. Număr
total de
solicitări
respinse

-

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de interes

Exceptate,
conform
legii

Informaţii
inexistente

Alte
motive (cu
precizarea
acestora)

-

-

-

Utilizarea
banilor
publici
(contracte,
investiţii,
cheltuieli
etc.)
-

Modul de
îndeplinire a
atribuţiilor
instituţiei
publice

Acte
normative,
reglementări

Activitatea
liderilor
instituţiei

Informaţii
privind
modul de
aplicare a
Legii nr.
544/2001

Altele (se
precizează
care)

-

-

-

-

-

5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):
......................... --- .................................................
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-

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice
în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Soluţionate
favorabil
-

Respinse
-

În curs de
soluţionare
-

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii
nr. 544/2001, cu modificările şi| completările ulterioare
Soluţionate
favorabil
-

Total
-

Respinse
-

În curs de
soluţionare
-

Total
-

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public
7.1. Costuri
Costuri totale de funcţionare ale
compartimentului
38.828 lei

Sume încasate din serviciul de
copiere

Contravaloarea serviciului de
copiere (lei/pagină)

-

-

Care este documentul care stă la
baza stabilirii contravalorii
serviciului de copiere?
Va fi introdus în Proiectul de
completare al Ordinul nr. 610/2009
privind aprobarea tarifelor pentru
lucrările şi serviciile prestate de
către Administraţia Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dunării" la
solicitarea persoanelor fizice şi
juridice

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 Sunt disponibile pe portal.ddbra.ro în subsistemul GIS, cu autentificare
_

|_| 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:

A.R.B.D.D. - Ocro te şte natura şi păstrează tradiţii le! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14
820243- TULCEA, ROMANIA
www.rezervatia-deltadunarii.ro

Tel: +40 240 518 945
Fax: +40 240 518 975
www.biosfera-deltadunarii.ro

E-mail: arbdd@ddbra.ro
http://www.ddbra.ro
www.deltadunarii-romania.ro

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:
Informațiile publice sunt actualizate periodic pe website-ul ARBDD, www.ddbra.ro, conform termenelor stabilite în cadrul Memorandumului privind
creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public la nivelul întregii administrației publice centrale din România. Este
disponibil Centralizatorul achizițiilor publice, ce cuprinde situația trimestrială actualizată referitoare la contractele de achiziții publice cu o valoare de
peste 5.000 euro și execuția acestora. Pe site-ul web al instituției sunt afișate conform prevederilor legale anunțurile de achiziții publice, solicitările de
oferte, anunțurile de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, în cadrul procedurilor organizare de ARBDD.
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