Cluj-Napoca

Solicitări în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
pentru anul 2020

Nr.crt.

Data primirii/Nr. de Înregistrare

1.

05.02.2020/3261

Solicitant

Subiect

Termen soluționare

Liga Studenților din

Numărul de studenți etnici români din afara

Răspuns în 30 de zile,

Universitatea ”Alexandru

granițelor care au participat la concursul de

conform legii.

Ioan Cuza” din Iași

admitere, precum și nr. de studenți care au fost
admiși începând cu anul universitar 2014-2015,
la nivel licență, masterat și doctorat.

2.

16.09.2020/22469

Federația Tinerilor din

Numărul de studente și studenți înmatriculați Răspuns în 30 de zile,

Cluj

în anul universitar 2019-2020 în funcție de sex, conform legii.
etnie, mediul de proveniență, în funcție de
ciclurile de studiu (Licență, Masterat/Doctorat),
nr.total de studenți care au primit loc de cazare
în căminele din Cluj în ultimii 5 ani, rata de

Cluj-Napoca

absolvire pentru promoția 2018-2019 din
UTCN, în funcție de sex, etnie, domeniile și
ciclurile

de studiu, rata de ocupare a

absolventelor și absolvenților UTCN în ultimii 5
ani, numărul total de studente și studenți din
UTCN care au primit credite ECTS pentru
activitatea de volutariat în anul universitar,
organizații studențesti care activează în prezent
în cadrul UTCN.
3.

23.09.2020/23370

Valentin Costea

Lista bunurilor aprobate la casare în anul 2020, Răspuns în 30 de zile,
procedura de valorificare a bunurilor care au conform legii.
fost aprobate la casare în anul 2020 și data
licitației.

4.

19.10.2020/27195

Simona Memet

Strategia privind antreprenoriatul în rândul Informațiile au fost
studenților și angajaților UTCN, metode și surse comunicate în termen de 10
de

finanțare

a

dezvoltării

componentei zile de la data solicitării.

antreprenoriale la nivelul Universității, lista
entităților antreprenoriale ale Universității sau
în

care

Universitatea

este

partener,

regulamentul privind înființarea, dezvoltarea și

Cluj-Napoca

monitorizarea
Universității,

de

spin-off-uri

formularul

de

în

cadrul

contract

de

asociere dintre spin-off și Universitate.
4.

20.10.2020/27378 și 27380

Nicoleta Velisca

Nr. total de teze de doctorat susținute în Răspuns în 30 de zile,
perioada ianuarie 1990-31 octombrie 2020.

5.

18.11.2020/31446

Roșu Ioana

conform legii.

Nr de elevi înscriși la examenul de admitere în Informațiile au fost
anul 2020, modalitatea de înscriere, online sau comunicate în termen de 10
fizic, numărul de elevi care au promovat zile de la data solicitării.
examenul și după câți ani au renunțat, numărul
de locuri care s-au ocupat la sfârșitul procesului
de admitere și înscriere la UTCN.

