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Subsemnata, olga Abuhnoaie, responsabila de aplicarea Legii nr. s44l2OO1,
cu modificlrile gi
completlrile ulterioare, in anul 2018 prezint actualul raport de evaluare internl
finalizatin urma

aplicHrii procedurilor de acces la informatii de interes public, prin care
apreciez cI activitatea specificd
a

instituliei a fost:

Foafie bund
Bund
Satisfdcdtoare
Nesatisfdcdtoare

lmi intemeiez aceste observatii pe urmdtoarele considerente si rezultate
privind anul 201g:
oficiu,

Direcfia Crege a manifestat o atitudine transparentd gi a comunicat in
spafiul public, atat din
cAt gi la solicitarg informalii de interes referitoare la activitatea
institutiei, cu

promptitudine gi cu
respectarea termenelor legale in vigoare, nefiind inregistrate incidente
privind asigurarea accesului la
informaliile de interes public.

in fiecare unitate subordonatl Direcliei Crege, cAt 9i in aparatul central, existx o persoand
desemnatd sd asigure difuzarea informaliilor de interes public, coordonatorul
cregei care pe parcursul

anului

au difuzat informalii de interes public gi au asigurat publicarea pe site-ul instituliei
a
datelor, conform prevederilor legale si procedurilor interne care regleme
nteazd,in mod optim, circuitul
20'18,

documentelor.
I.Resurse gi proces

1'Cum apreciafi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare
a informa{iilor de
interes public?
Suficiente
Insuficiente

2'Apreciafi ci resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare
a informatiilor de
interes public?
Suficiente
lnsuficiente

3'Cum apreciafi colaborarea cu direcfiile de specialitate din cadrul institutiei
dumneavoastri in
furnizarea accesului la informafii de interes public?
Foarte bund
Bund
Satisfdcdtoare
Nesatisfd.cdtoare

II.Rezultate

A.Informafii publicate din oficiu

l'Institu{ia dumneavoastri a afiqat informafiile/documentele
comunicate din oficiu, conform art.S
din Legea nr,s44rz001, cu modificirile qi compretrrile
urterioare?

pe pagina ile internet
La sediul institutiei

in

presd

in Monitorul Oficial al Romkniei

in altd modalitate
2'Apreciafi cr afigarea informafiilor a fost suficient
de vizibili pentru cei interesafi?
Da
Nu

3'Care sunt solufiile pentru creqterea
dumneavoastri le-a aplicat?

Crege.

vizibiliti{ii informafiilor publicate pe care institulia

a) Actualizarea constantd a informafiilor de interes public
afigate pe site-ul instituiiei Direc{iei

b) Informarea constantr a personalului, colaboratorilor, reprezentan{ilor
institufiilor,
jurnaligtilor, p5rinfii copiilor cu privire la existenla
paginii web a institu{iei in vederea accesdrii datelor
de interes public postate.
4' A publicat institufia dumneavoastri seturi
de date suplimentare din oficiu, fafi de cele minimale
previzute de lege?

Da, acestea fiind:

Anunturi concursuri
Condifii inscriere la cresd
List5 copii admigi

Nu
S.Sunt informafiile publicate intr_un format deschis?

Da
Nu
6' care sunt misurile interne pe care intenfionafi
mai mare de seturi de date in format deschis?

si le aplicafi pentru publicarea unui numir

cat

Actualizarea periodic5 a listei privind seturile de date
care pot
si instruirea periodicd a personalului care gestioneazd

fi publicate in format deschis
informa{ii de interes public.

B.

Informafii furnizate Ia cerere

Nu au existat
3'Menfionafi principalele cauze pentru care anumite rispunsuri
nu au fost transmise ?n termenul legal
Nu este cazul
4.ce misuri au fost ruate pentru ca aceasti problemi
si fie rezorvatd?

Nu este cazul.

S'Informafiile solicitate nefurnizate pentru motivul
exceptirii acestora conform legii
Nu este cazul

6.Reclama(ii administrative gi plAngeri in instanfi

Nu au existat reclamalii
T.Managementul procesului de comunicare

Cosfuri totale de functionare

Sume incasate

ale compartimenfului

a

informafiilor de interes public

din

serviciul de copiere
(lei/pagini)

Contravaloarea

serviciului de

Care este documentul care
sti la baza stabilirii

copiere

confravalorii serviciului
de copiere

7.2. creqterea

eficientei accesului ra informafii de interes pubric

a) Institufia dumneavoastri define un punct
de informare/biblioteci virtuali in care
sunt publicate seturi de date de interes public?

Da

Nu
b)

Enumetafi punctele pe care le considerafi necesar
a fi imbunitifite la nivelul
institu{iei dumneavoastri pentru cregterea eficienfei
procesului de asigurare a accesului la
informafii de interes public:
Instruirea periodici

a

personalului

c) Enumerafi

misurile Iuate pentru imbunitifirea procesului de asigurare

la informafii de interes public

a accesului

Cregterea gradului de diseminare a informa{iilor
referitoare la activitatea institufiei, de interes
pentru opinia public5, prin intermediul canalelor
de informalie ale ordonatorului principal de credite;

Actualizarea permanenti a secliuni i Informa[ii
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