
  Raport de evaluarea implementarii legii nr. 544/2001 in anul  2018,    
Serviciul Comunicare SC SGU Ploieşti SRL 

 

                                                                                                                                     RASPUNS 

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informatii 

1.Institutia/societatea dumneavoastra a elaborat si publicat informatiile de 

interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, in anul 2018 ? 

 DA NU 

 
 

 
 

X  

2. Lista a fost facuta publica prin: 

a. Afisare la sediul societăţii  - 

b. Monitorul Oficial al Romaniei  Raport Primăria Municipiul Ploieşti- Monitor Oficial 

c. Mass-media   157-comunicate/informaţii de presă/rap. 
saptamânale/drepturi replică 

d. Publicatii online   Pagina de Internet a Primăriei  Municipiului  Ploieşti 

e. Pagina de Internet proprie/Pagina Facebook societate  665- comunicate/informaţii de presă/postări site 

3. Institutia/societatea dvs a organizat un punct de informare – 

documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 si 

art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 ? 

 DA 
X 

NU 

 
X 

 

 
 

 
 

Serv. Comunicare  

B. Numarul solicitarilor de informatii de interes public   

1.Răspunsuri la solicitările jurnaliştilor, petenţilor şi reprezentanţilor 
Direcția Comunicare, Relații Publice- Primăriei Mun. Ploieşti, personal  
si telefonic. 

 aprox. 2.800 - mass-media, petenţi 
(numărul include apeluri telefonice 
neînregistrate şi redirecţionări către 
alte instituţii) 

2. Solicitari primite prin e-mail, posta,  personal-sincron audio-TV, 
precizări cu privire la datele eronate prezentate în articolele de presă în 
scopul combaterii dezinformării, precum şi documente ce au constituit 
dreptul la replică al SC. SGU Ploieşti SRL, atunci când materialele 
apărute în presă au prezentat în mod fals-negativ activitatea societăţii 
şi a  personalului acesteia. 

 321- solicitări/răspunsuri mass-media 
96- înscrieri/răspunsuri audienţă 

-adrese/răspunsuri petenţi(din care 35 
solicitări telefonice şi verbale 

direcţionate către departamentele de 
profil) 

2. Numarul total de solicitari inregistrate, in 2018, dupa modalitatea de solutionare a acestora: 

a. Numarul de solicitari scrise (din partea presei) inregistrate  76 

b. Numarul de solicitari  scrise inregistrate (din partea presei) 

rezolvate 

 76 

3. Numarul total de solicitari inregistrate( numai din partea presei), in 

2018, departajat dupa modalitatea de adresare a solicitarii 

 -prin email-76 
-verbal  
(personal, sincron audio-tv,telefonic) -245 

4 Costurile totale de functionare ale compartimentului (sau 

persoanelor) insarcinate cu informarea si relatiile publice 

(consumabile) in anul 2018. 

 Cheltuielile sunt incluse in cadrul bugetului 
administrativ TESA. Se reduc costurile prin 
comunicarea raspunsurilor prin email si verbal. 

SC. SGU Ploieşti SRL 
Serv. Comunicare- Adela Frăţilă 
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