
 

 

Nr.               din  17.12.2014 

 

Raport anual privind aplicarea Legii nr.544/2001 având ca obiect liberul acces la 
informaţiile de interes public pe anul 2014 

 

Prezentul raport privind accesul la informaţiile de interes public a fost întocmit în 

baza art.27 din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

I. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 5 solicitări; 

II. Numărul total de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii: 5 solicitări; 

- solicitare A.N.O.S.R. privind evoluţia numărului de studenţi, abandonul şcolar 
şi serviciul de consiliere psihologică; 

- solicitare referitoare la statul de funcţii pe anul 2013-2014; disciplinele predate 
şi numărul de ore; 

- solicitare referitoare la disciplinele şi numărul de ore predate de cadrele 
didactice asociate; 

- solicitare referitoare la numele profesorilor asociaţi care au primit aprobarea 
Senatului; 

- solicitare referitoare la numărul de studenţi din ţările terţe UE înscrişi în anul 
universitar 2013/2014 şi 2014/2015; 

 

III. Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 4 solicitări; 

IV. Numărul de solicitări respinse, defalcate în funcţie de motivaţia respingerii 

(informaţii exceptate de la acces, inexistente etc): 1 solicitare; 

- informaţie exceptată; 

 

V. Numărul de solicitări adresate în scris:  

- pe suport de hârtie: 1 solicitare; 

- pe suport electronic: 4 solicitări; 

 

VI. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 3 solicitări; 

VII. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 2 solicitări; 

 



 

VIII. Număr de reclamaţii administrative (rezolvate favorabil, respinse): 0; 

IX. Număr de plângeri în instanţă (rezolvate favorabil, respinse, în curs de 

soluţionare): 0; 

X. Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice sau ale 

persoanei însărcinate cu informarea şi relaţiile publice; 

XI. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 

public solicitate: 0; 

XII. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: 

1000. 
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