
pe pagina 
de internet

la sediul 
institutiei în presa

în 
Monitorul 

Oficial

alte 
modalități nr. menționar

e nr. menționar
e nr. menționar

e nr. menționar
e

Soluționat
e favorabil Respinse

În curs de 
soluționar

e

Soluționat
e favorabil Respinse

În curs de 
soluționar

e

ABA OLT foarte buna suficiente suficiente
foarte 
buna

da da nu nu da nu
Materile 
promoționale;
Pag de FB

nu da Dotare tehnică 39 19 20 39 18 21 0 39 1 17 5 0 11 5 0 39 0 35 4 0 39 21 18 0 39 1 17 5 0 11 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 da

Compartimentul/biroul/serviciul care
a întocmit raspunsul să fie 
responsabil pentru raspunsul la 
solicitare.

Cât mai multe informări de 
presa;
Vizibilitate mai mare în 
online

Nr.  de reclamaţii administrative la 
adresa instituţiei publice în baza 

Legii nr. 544/ 2001, cu modificările 
şi completările ulterioareAltele 

În funcţie de solicitant

De la 
persoane 

fizice

Soluționat
e favorabil 
în termen 
de 10 zile

Nr. total 
de 

solicitări 
de 

informaţii 
de interes 

public

Nr. total 
de 

solicitări 
de 

informaţii 
de interes 

public

Nr. de 
solicitări 

soluţionate 
favorabil

Nr. de 
solicitări 

soluţionate 
favorabil

Soluționat
e favorabil 
în termen 
de 30 zile

Solicitări 
pentru 

care a fost 
depășit 

termenul

Comunica
re 

electronică

De la 
persoane 
juridice

Ce masuri 
au fost 
luate 

pentru ca 
acaeasta 
problema 

sa fie 
rezolvata

Total

Nr. de plângeri in instanţă la 
adresa instituţiei în baza Legii nr. 

544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare

TotalExceptate, 
conform 

legii

Utilizarea 
banilor 

publici(con
tracte, 

investiții, 
cheltuieli 

etc)

Departajate pe domenii de interes

Alte motive

Motivul respingerii

Informații 
inexistente

AlteleInformații 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544/2001, 
cu 

modificăril
e și 

completări
le 

ulterioare

Activitatea 
liderilor 

instituției

Acte 
normative, 
reglement

ări

Modul de 
îndeplinire 

a 
atribuțiilor 
instituției 
publice

Nr. de 
solicitări 
respinse 

După modalitatea de adresare Departajare pe domenii de interes

Nr. de 
solicitări 

soluţionate 
favorabil

Termen de răspuns

Acte 
normative, 
reglement

ări

Activitatea 
liderilor 

instituţiei

Pe suport 
de hârtie

Pe suport 
electronic Verbal

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte
, investiţii, 
cheltuieli, 

etc)

Modul de 
îndeplinire 

a 
atribuţiilor 
instituţiei 
publice

Redirecţio
nate către 

alte 
instituţii

Informaţii 
privind 
modul de 
aplicare a 
Legii nr. 
544/2001,  
cu 
modificăril
e şi 
completări
le 
ulterioare

Altele

Măsurile luate pentru 
îmbunătăţirea procesului 
de asigurare a accesului 
la informaţii de interes 

public

Comunica
re verbală

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte
, investiții, 
cheltuieli)

Modul de 
îndeplinire 

a 
atribuțiilor 
instituției 
publice

Acte 
normative, 
reglement

ări

Activitatea 
liderilor 

instituției

Informații 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544/2001, 
cu 

modificăril
e și 

completări
le 

ulterioare

Departajate pe domenii de interes Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public

Nr. de 
solicitări 
respinse 

Modul de comunicare

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:

Comunica
re în 

format 
hârtie

Dețineți 
bibliotecă 
virtuală/ 
punct de 

informare

Mentionat
i 

principalel
e cauze 
pentru 

care 
anumite 

raspunsuri 
nu au fost 
transmise 

in 
termenul 

legal

Seturi de 
date 

suplimentar
e publicate 
din oficiu

Nr. total 
de 

solicitări 
de 

informaţii 
de interes 

public

Umane Materiale

Soluții pentru 
creșterea 
vizibilității 

informațiilor 
publicate 

aplicate de 
către instituția 

dvs.

Seturi de date 
suplimentare 

din oficiu, față 
de cele 

minimale 
prevazute de 
lege, au fost 
publicate de 
instituția dvs

Informații 
publicate 
în format 
deschis

Măsuri 
propuse 
pentru 

publicarea 
unui număr cât 

mai mare de 
seturi de date 

în format 
deschis

Denumirea 
autorității

Aprecierea specifică a 
activității instituției

Resurse disponibile

Colaborar
ea cu 

direcțiile 
de 

specialitat
e

Afișarea 
informațiilor 

a fost 
sufiecient de 

vizibilă 
pentru cei 
interesați

Locul afișării informaţiilor/documentelor comunicate din 
oficiu


