
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

Centrul National 

Clinic de Recuperare 

Neuropsihomotorie 

Copii "Dr.Nicolae 

Robanescu"

buna suficiente suficiente buna

nu nu nu nu da

da

accesibilitatea 

site-ului 

www.recuperar

ecopii.ro; 

afisarea mai 

multor 

informatii de 

interes public da da

afisarea 

informatii 

obligatorii si 

suplimentare 

de interes 

public pe site-ul 

intitutiei si 

actualizarea 

acestora 4 3 1 4 0 4 0 4 1 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0 4 1 3 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 nu

afisarea de 

informatii 

de interes 

public 

privind 

activitatea 

institutiei

e bine e bine e bine
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Manager.

PRECIZĂRI legate de completarea machetelor: Ec.Tescoi Alina Mariana

Consilier juridic

Iubis Oana Carmen

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 
informațiilo

r a fost 
sufiecient de 

vizibilă 
pentru cei 
interesați

Locul afișării informaţiilor/documentelor comunicate din 
oficiu

Pe suport 
de hârtie

Măsurile 
luate 

pentru 
îmbunătăţ

irea 
procesului 

de 
asigurare 

a accesului 
la 

informaţii 
de interes 

public

Comunica
re verbală

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte, 
investiții, 
cheltuieli)

Modul de 
îndeplinir

e a 
atribuțiilo

r 
instituției 
publice

Acte 
normative, 
reglement

ări

Activitatea 
liderilor 

instituției

Informații 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 
544/2001, 

cu 
modificări

le 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 
consideraţ
i necesar a 

fi 
îmbunătăţ

ite la 
nivelul 

instituţiei 
dumneavo

astră 
pentru 

creşterea 
eficienţei 

procesului 

Comunica
re în 

format 
hârtie

Dețineți 
bibliotecă 
virtuală/ 
punct de 

informare

De la 
persoane 
juridice

Ce masuri 
au fost 
luate 

pentru ca 
acaeasta 

problema 
sa fie 

rezolvata

Pe suport 
electronic

Verbal

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte, 
investiţii, 
cheltuieli, 

etc)

Modul de 
îndeplinir

e a 
atribuţiilo

r 
instituţiei 
publice

Redirecţio
nate către 

alte 
instituţii

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

Altele

Mentionat
i 

principalel
e 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 

soluţionate 
favorabil

Termen de răspuns

Acte 
normative, 
reglement

ări

Activitatea 
liderilor 

instituţiei

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 
inexistente

AlteleInformații 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 
544/2001, 

cu 
modificări

le și 
completări

le 
ulterioare

Activitatea 
liderilor 

instituției

Acte 
normative, 
reglement

ări

Modul de 
îndeplinir

e a 
atribuțiilo

r 
instituției 
publice

Nr. de 
solicitări 
respinse 

1.  Coloanele B, C, D, E, F, G, H, I, K, N, O – au variante de răspuns predefinite. Nu completați dvs. doar selectați răspunsul potrivit

2.  Coloanele colorate nu se pot completa - acestea realizează automat totalul (fiecărui criteriu îi este alocat o culoare)

3. În cazul în care nu coincid totalurile din coloanele colorate, va apărea mesajul NU E BINE sub rând

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 

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


