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Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001
ȘCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE CIVILĂ

Activitatea Școlii Superioare de Aviație Civilă în ceea ce privește asigurarea accesului
liber și neîngrădit la informațiile de interes public, așa cum este reglementat prin Legea
544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare, a fost în anul 2017:

o
o
o

Foarte bună
Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare
Aceste observații se bazează pe urmatoarele considerente și rezultate:
I.

1.

Resurse și proces
Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a
informațiilor de interes public?

 Suficiente
o Insuficiente
2.

Cum apreciați resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a
informațiilor de interes public?

 Suficiente
o Insuficiente
3.

o
o
o

Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției
dumneavostră în furnizarea accesului la informații de inters public?

Foarte bună
Bună
Satisfăcătoare
Nesatisfăcătoare

II.

Rezultate

a) Informații publicate din oficiu
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1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu,
conform art. 5 din Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?

o
o
o
o

Pe pagina de internet
La sediul instituției
În presă
În Monitorul Oficial al României
Altă modalitate:…………………

2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?
 Da
o Nu
3. Care sunt soluțiile pentru cresterea vizibilității informațiilor publicate, pe care
instituția dumneavoastră le-au aplicat?
-

Informațiile de interes public sunt afișate atât pe site-ul propriu, cât și în presă.

4. A publicat instituția dumneavostră date suplimentare din oficiu, față de cele minimale
prevăzute în lege?
o Da
 Nu
5. Sunt informații publicate într-un format deschis?
 Da
o Nu
b) Informații furnizate la cerere
În anul 2017 nu au existat solicitări de informații de interes public.
c) Reclamații administrative și plângeri în instanță.
Nu a fost cazul.

Întocmit,
Responsabil cu aplicarea Legii 544/2001
Claudia Boanță
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