
pe pagina 
de 
internet

la sediul 
institutiei

în presa
în 

Monitorul 
Oficial

alte 
modalități

nr.
menționa
re

nr.
menționa
re

nr.
menționa

re
nr.

menționa
re

Soluționat
e 

favorabil
Respinse

În curs de 
soluționar

e

Soluționat
e 

favorabil
Respinse

În curs de 
soluționar

e

UAT ORASUL 
HIRLAU

foarte buna suficiente suficiente
foarte 
buna da da nu nu nu da nu

Aducerea la cunostinta 
salariatilor din cadrul 
compartimentelor, 
serviciilor, birourilor 
despre posibilitatea 
publicarii pe site-ul 
institutiei si a altor 
informatii de interes 
public altele decat cele 
obligatorii, prin actele 
normative in domeniu. 
Imbunatatirea 
formatului on-line al 
institutiei constituie un 
obiectiv necesar a fi 
sustinut in continuare 
in viitor. Informare si 
conlucrare 
corespunzatoare cu 
serviciile si 
compartimentele 
specializate ale 
institutiei nu nu nu 0 5 7 12 4 8 0 12 1 11 0 0 0 0 0 10 0 8 2 0 10 8 2 0 10 1 9 0 0 0 0 0

Netransmit
erea de 
catre 
serviciul 
de 
specialitate 
in termen 
a 
documenta
tiilor 
cerute.

Transmiter
ea de note 
interne 
suplimenta
re pentru 
rezolvarea 
cererii. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nu

Dezvoltarea 
programului de 
management-
gestionare a 
documentelor.
Asigurarea unei 
relatii de 
colaborare 
deschisă cu mass-
media.
Dezvoltarea unor 
relatii 
departamentale, la 
nivel de 
compartimente si 
servicii interne 
corespunzatorin 
vederea 
fluidizarii 
operativitatii 
interne.

- Nu s-a 
impus 
luarea 
unor noi 
masuri.

Nr.  de reclamaţii administrative 
la adresa instituţiei publice în 
baza Legii nr. 544/ 2001, cu 
modificările şi completările 

ulterioare
Altele 

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 

soluţionat
e 

favorabil

Nr. de 
solicitări 

soluţionat
e 

favorabil

Soluționat
e 

favorabil 
în termen 
de 30 zile

Solicitări 
pentru 
care a 

fost 
depășit 

termenul

Comunica
re 

electronic
ă

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(co
ntracte, 
investiții, 
cheltuieli 

etc)

Departajate pe domenii de interes

Alte motive

Motivul respingerii

Informații 
inexistent

e

Altele
Informații 

privind 
modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544/2001, 
cu 

modificări
le și 

completăr
ile 

ulterioare

Activitate
a liderilor 
instituției

Acte 
normative

, 
reglement

ări

Modul de 
îndeplinir

e a 
atribuțiilo

r 
instituției 
publice

Nr. de 
solicitări 
respinse 

De la 
persoane 
juridice

Ce masuri 
au fost 
luate 

pentru ca 
acaeasta 
problema 

sa fie 
rezolvata

Pe suport 
electronic

Verbal

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contract
e, 

investiţii, 
cheltuieli, 

etc)

Modul de 
îndeplinir

e a 
atribuţiilo

r 
instituţiei 
publice

Redirecţi
onate 

către alte 
instituţii

Informaţii 
privind 
modul de 
aplicare a 
Legii nr. 
544/2001,  
cu 
modificări
le şi 
completăr
ile 
ulterioare

Altele

Mentiona
ti 

principale
le cauze 
pentru 

care 
anumite 

raspunsur
i nu au 

fost 
transmise 

in 
termenul 

legal

După modalitatea de adresare Departajare pe domenii de interes

Nr. de 
solicitări 

soluţionat
e 

favorabil

Termen de răspuns

Acte 
normative

, 
reglement

ări

Activitate
a liderilor 
instituţiei

Pe suport 
de hârtie

Măsurile 
luate 

pentru 
îmbunătă

ţirea 
procesului 

de 
asigurare 

a 
accesului 

la 
informaţii 
de interes 

Comunica
re verbală

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contract
e, 

investiții, 
cheltuieli)

Modul de 
îndeplinir

e a 
atribuțiilo

r 
instituției 
publice

Acte 
normative

, 
reglement

ări

Activitate
a liderilor 
instituției

Informații 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544/2001, 
cu 

modificări
le și 

completăr
ile 

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 

dumneavoastr
ă pentru 
creşterea 
eficienţei 

procesului de 
asigurare a 

Comunica
re în 

format 
hârtie

Dețineți 
bibliotecă 
virtuală/ 
punct de 

informare

Denumirea 
autorității

Aprecierea specifică a 
activității instituției

Resurse disponibile

Colabora
rea cu 

direcțiile 
de 

specialitat
e

Afișarea 
informațiilo

r a fost 
sufiecient 
de vizibilă 
pentru cei 
interesați

Locul afișării informaţiilor/documentelor comunicate 
din oficiu

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


