
 

Raport  de activitate  

privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2015 

 
 Potrivit prevederilor art. 2 alin (b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, cu modificarile ulterioare, “prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte 

activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de 

forma sau de modul de exprimare a informaţiei”. 

      UTCB garantează accesul liber şi neîngrădit la informaţiile cu caracter public, care privesc activităţile sau 

rezultă din activităţile instituţiei noastre. Aceste informaţii sunt prezentate în cuprinsul paginilor de internet. 

     La cerere, prin intermediul Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice, pot fi furnizate şi alte informaţii 

de interes public. Cererea de solicitare de informaţii publice trebuie să fie adresată explicit Compartimentul de 

Informare şi Relaţii Publice şi trebuie să cuprindă următoarele: 

 informaţia solicitată, astfel încât să permită identificarea informaţiei de interes public; 

 numele, prenumele şi semnătura solicitantului; 

 adresa la care se solicită primirea răspunsului. 

     

I. În cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr total de 2 (două) solicitări de informaţii de interes 

public.  

II. Numărul de solicitări defalcat în raport de obiectul cererii: 2 

- informaţii privind numărul de studenţi din ţări terţe UE înscrişi la UTCB: 1 solicitare 

- informaţii privind eliberare act de studii: 1 solicitare 

 

III. Numărul de solicitări defalcat pe modalitatea de adresare: 
- în scris: 2 

- telefonic: 0 

 

IV. Numărul de solicitări adresate de destinatarul solicitării: 
- mass-media: 0 

- persoane fizice: 1 

- persoane juridice: 1 

 

V. Reclamaţii administrative: 0 
- rezolvate favorabil: 0 

- respinse: 0 

 

VI: Numărul de plângeri în instanţă:0 
- rezolvate favorabil pentru petiţionar: 0 

- în curs de rezolvare: 0 

 

VII: Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare–documentare: 
- vizite on-line: UTCB nu dispune încă de un sistem de contorizare a vizitelor on-line.  

 

 

Majoritatea informaţiilor de interes public pe care Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti are 

obligaţia de a le prezenta din oficiu sunt disponibile pe pagina de web a instituţiei la adresa www.utcb.ro   

Prezentul raport a fost întocmit în baza prevederilor art.27 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.123/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public. 

 

 

http://www.utcb.ro/

