Cluj-Napoca

Solicitări în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public
pentru anul 2019

Nr. Data primirii/Nr.
Crt. De Înregistrare

Solicitant

Subiect

Termen soluționare

1.

28.01.2019/2432
din 29.01.2019

Alianța Națională a
Organizațiilor
Studențești din
Romania(ANOSR)

Solicitare privind fișele disciplinelor
Integritate Academică și Educație fizică și
sport.

Răspuns în 30 de zile, respectiv
28.02.2019.

2.

01.02.2019

Oana SomeșanSales Consulting

Solicitare privind numărul de absolvenți ai
anului universitar 2018 pentru fiecare
facultate în parte din cadrul UTCN.

Răspuns în 06.02.2019.

3.

06.03.2019/6097
din 07.03.2019

Bianca Felseghijurnalist PressOne

Solicitare privind cuantumul lunar total al
facturii de energie electrică pentru căminele
administrate de UTCN în decursul anului

Răspuns în termen de 30 de zile,
respectiv 01.04.2019.

Cluj-Napoca

2018.
4.

20.03.2019/
7374/20.03.2019

Sorina Matei,
jurnalist

Solicitare privind derularea unor contracte
cu anumire societăți comerciale, valoarea
contractelor, perioada contractelor și
serviciile furnizate de acestea către UTCN.

Răspuns în termen de 30 de zile,
respectiv 15.04.2019.

5.

20.03.2019/7774/ Petre Bădică- senior Solicitare privind studiile urmate de
editor NewsWeek
Ministrul și Senatorul Ioan Deneș din
din 25.03.2019
Romania.
perioada 1988-1992.

Răspuns în 25.03.2019.

6.

06.04.2019/9477
din 12.04.2019

Solicitare privind numărul de studenți
admiși la programele de licență între anii
2012-2018, repartizați pe specializările
facultăților din cadrul UTCN, care sunt
primele cinci cele mai cerute specializări din
cadrul programelor de licență, numărul de
studenți care și-au retras contractul de
studii, în anii 2013-2018.

Răspuns în 30 de zile, rescpectiv în
10.05.2019.

7.

06.05.2019/11055 Răzvan Robudin 06.05.2019
Redactor Gazeta de
Cluj

Solicitare privind funcția ocupată de Ioan
Petran în cadrul UTCN

Răspuns în termen de 10 zile de la
solicitare, respectiv ăn 15.05.2019.

8.

21.05.2019/12906 Tatar Lehel-Student
din 22.05.2020
la Facultatea de
Arhitectură și
Urbanism

Solicitare privind lista completă cu toate
disciplinele pe care subsemnatul le-a
promovat de cand este student la Facultatea
de Arhitectură și Urbansim.

Răspuns în 29.05.2019.

Raluca Gerogescu

Cluj-Napoca

9.

06.06.2019/14660 Gabriela Dragotădin 06.06.2019
Redactor Ziar de
Cluj

Solicitare privind bugetul alocat pentru anii
2016, 2017 și 2018 pentru publicitate,
organizare de evenimente și sponsorizări.

Răspuns în 30 de zile, respectiv
10.07.2019.

10.

04.07.2019/17916 Răzvan Robu,
din 04.07.2019
redactor Gazeta de
Cluj

Solicitare privind bunurile imobile aflate în
proprietatea Universității Tehnice din ClujNapoca

Răspuns în 30.07.2019.

Aparat de măsurat definit de standardul SR
EN 834

Răspuns:Obiectul solicitării nu intră în
activitatea corpului didactic din cadrul
Facultății de Instalații.

11.

Duțoiu NicolaeBucurești

12.

03.10.2019/27186 Liga Studenților
”Alexandru Ioan
Cuza” din Iași

Solicitare privind programele de studii de
licență și masterat cu foma de învățămant cu
frecvență redusă și informații legate de
numărul de studenți doctoranzi care
beneficiază de burse de doctorat din partea
IOSUD.

30 de zile de la comunicare, respectiv
04.11.2019

13.

15.10.2019

Numărul total de studenți /facultate pentru
anul de studiu 2018-2019.

Răspuns în 18.10.2019.

14.

18.09.2019/25174 Chircă Mihaeladin 20.09.2020
Vicepreședinte

Numărul de cantine UTCN și numărul de
locuri disponibile.

Răspuns în 25.09.2019.

Marina SarmaniuceJobs Romania

