
pe pagina 

de 

internet

la sediul 

institutiei
în presa

în Monitorul 

Oficial
alte modalități nr. menționare nr. menționare nr.

menționar

e
nr. menționare

Soluționate 

favorabil
Respinse

În curs de 

soluționare

Soluționate 

favorabil
Respinse

În curs de 

soluționare

Ministerul Cercetării, 

Inovării și 

Digitalizării  

foarte buna suficiente suficiente foarte buna da da nu nu

Pagina de 

Facebook a 

instituției, Pagina 

de LinkedIn

da

Comunicate de 

presă, 

proiectele 

aflate în 

derulare, 

scopul și 

obiectivele 

acestora, 

evenimente

Creșterea 

numărului de 

articole 

publicate, 

actualizarea 

informațiilor 

pe paginile de 

Facebook și 

Linked In, 

inserare 

fotografii, 

etichetare 

persoane, 

cuvinte-cheie

da da

Analiză pentru 

seturi de date 

pentru 

creșterea 

vizibilității, 

acces la baze 

științifice 

internaționale 

79 71 8 79 6 73 0 79 11 12 45 2 4 5

Informații 

GDPR, 

organigrama 

instituției

79 79 79 73 6 79 11 12 45 2 4 5

Informații GDPR, 

organigrama 

instituției

0 0 0 2 2 nu
Site-ul oficial al 

instituției

Actualizarea 

periodică a 

informațiilor 

pe site-ul 

instituției

e bine e bine e bine

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

Comunicare 

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(contracte, 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

Activitate

a liderilor 

instituției

Acte 

normative, 

reglementări

Modul de 

îndeplinire a 

atribuțiilor 

instituției 

publice

Nr. de 

solicitări 

respinse 

După modalitatea de adresare Departajare pe domenii de interes

Nr. de 

solicitări 

soluţionat

e favorabil

Termen de răspuns

Acte normative, 

reglementări

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 

modificările şi 

completările 

ulterioare

Altele

Măsurile luate 

pentru 

îmbunătăţirea 

procesului de 

asigurare a 

accesului la 

informaţii de 

interes public

Comunicare 

verbală

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte

, investiții, 

cheltuieli)

Modul de 

îndeplinire 

a 

atribuțiilor 

instituției 

publice

Acte 

normative, 

reglement

ări

Activitate

a 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:

Comunicare în 

format hârtie

Dețineți 

bibliotec

ă 

virtuală/ 

punct de 

informar

e

Mentionati 

principalele cauze 

pentru care 

anumite raspunsuri 

nu au fost 

transmise in 

termenul legal

Seturi de date 

suplimentare 

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

Colaborarea cu 

direcțiile de 

specialitate

Afișarea 

informațiilor a 

fost sufiecient 

de vizibilă 

pentru cei 

interesați

Locul afișării informaţiilor/documentelor comunicate din oficiu


