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RAPORT 
privind accesul la informațiile de interes public,  

conform Legii nr. 544/2001, în anul 2016 
 

 
Potrivit Legii nr. 544/2001ăprivindăliberulăaccesălaăinformațiileădeăinteres public, 

„accesul liber 群i neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public constituie 
unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane 群i autoritățile publice, în 
conformitate cu Constituția României 群i cu documentele internaționale ratificate de 
Parlamentul României” (art.1). 
    Conform prevederilor articolului 27 al Metodologiei de aplicare a Legii nr. 
544/2001, se întocme群te anual un raport al cărui conținut respectă prevederile normei 
legale menționate. 
 În cadrul Universității „Constantin Brâncu群i” din Târgu-Jiu, funcționează 
Compartimentul Informare, Promovare, Comunicare care se subordonează Rectorului, 
Consiliului de Administrație 群i Senatului UCB, în conformitate cu organigrama UCB 
Târgu-Jiu.  
    Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de 
interes public, UCB Târgu-Jiu a desemnat un purtător de cuvânt, un responsabil 
comunicare 群i o persoană din conducerea universității – responsabilă cu organizarea 群i 
asigurarea accesului liber la informațiile de interes public. Astfel, începând cu 
16.04.2013, Andreea-Mihaela Cilibiu (Văduva) a fost desemnată purtător de cuvânt, prin 
decizie a Rectorului UCB Târgu-Jiu, Ana Gabriela Babucea – prorector UCB – persoană 
responsabilă din partea conducerii, în urma deciziei Rectorului din 11.12.2014, Oana-
Anca Popescu – responsabil comunicare din 01.06.2015. 
 
 Informațiile de interes public au fost afi群ate la sediul Universității, au fost 
publicate în Monitorul Oficial al României, în mijloacele de informare în masă sau 
publicate pe pagina de internet a UCB Târgu-Jiu (http://www.utgjiu.ro).  
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 De asemenea, informațiile publice au fost furnizate la cerere, în urma solicitărilor 
verbale (discuții telefonice), reprezentanților mass-media, nefiind însă înregistrate. 
Acestea au vizat informații privind situația burselor acordate studenților, cuantumul 
acestora, criterii 群i modalitatea de acordare, situația taxelor de 群colarizare, a taberelor 
studențe群ti, situația admiterii în noul an universitar, a concursurilor privind ocuparea 
diferitelor funcții în cadrul UCB din Târgu-Jiu etc. 

Totodată, au fost transmise 68 de comunicate de presă, informări de presă sau 
precizări care au reflectat activitățile organizate în cadrul UCB din Târgu-Jiu: evenimente 
studențe群ti, seminarii, lansări de carte, lansări de proiecte, evenimente 群tiințifice, 
conferințe naționale 群i internaționale 群.a. Acestea au fost preluate şi mediatizate în 
majoritatea mijloacelor de informare în masă din judeţul Gorj, dar şi în publicaţii cu 
acoperire regională sau naţională (Gazeta de Sud, Agerpres, Adevărul, Digi 24, Antena 1, 
Antena 3, Pro TV, Europa FM). 

Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2016, au existat 520 de apariţii în mass-
media, dintre care 451 pozitive, 38 neutre 群i 31 negative. 
 Situația indicatorilor privind accesul liber la informațiile de interes public, în 
cadrul Universității „Constantin Brâncu群i” din Târgu-Jiu, se prezintă după cum urmează: 
 
 
INDICATORI COD R;SPUNS 

 
A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informații 

 
1. Instituția a elaborat 群i publicat informațiile de interes public, 

din oficiu, potrivit art. 5 din lege: 
A1 DA NU 

X  

2. Lista a fost făcută publică prin: 
a. Afi群are la sediul instituției A2_1 X 
b. Monitorul Oficial al României A2_2 - 
c. Mass – Media A2_3 - 
d. Publicațiile proprii  A2_4 X 
e. Pagina de internet proprie A2_5 X 

3. Instituția a organizat un punct de informare - documentare, 
potrivit art. 5 paragraf 4 lit. b din Legea nr. 544/2001 群i art. 
8 paragraf 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 
nr. nr. 544/2001: 

A3 DA NU 

X  

4. Numărul de vizitatori (estimativ) al punctului de informare - 
documentare în anul 2016: 

A4 3000 

 
 
 



                                           

Calea Eroilor, Nr. 30, Târgu-Jiu, 210135, Gorj, România 
Tel. 0253 218222, Fax: +40 253 2218222 

E-mail: univ@utgjiu.ro 
 

B. Solicitări înregistrate de informații de interes public 
 

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2016, 
departajat pe domenii de interes (nuăincludeăsolicit<rileădeă
informațiiăredirecționateăspreăsoluționare altorăinstituții) 

7 

a. Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli 
etc.) 

B1_1 0 

b. Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice: B1_2 0 

c. Acte normative, reglementări: B1_3 2 

d. Activitatea liderilor instituției: B1_4 0 

e. Informații privind modul de aplicarea a Legii nr. 
544/2001 

B1_5 0 

f. Altele (seăprecizeaz<ăcare): 
 

- Num<rulă totală ală studențiloră înmatriculațiă laă bugetă înă
anul universitar 2014-2015 

- Num<rulă totală deă studențiă repartizat peă facult<ți, 
specializ<riășiăformeădeăînv<ț<mânt 

- Informațiiă generaleă privindă studențiiă universit<țiiă șiă
cadrele didactice 

- InformațiiădespreăCentrulădeăConsiliereășiăOrientareăînă
Carier< 

- Informații privind studiile de doctorat 
 

B1_6 5 

 
2. Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2016, 

departajat după modalitatea de soluționare a acestora: 
 

 
7 

a. Numărul de solicitări înregistrate, rezolvate favorabil: B2_1 7 
b. Solicitări înregistrate, redirecționate către soluționare 

altor instituții: 
B2_2 - 

c. Numărul de solicitări 
înregistrate, respinse 
din motivul: 
 

a). informații exceptate; B2_3 - 
b). informații inexistente; B2_4 - 
c). fără motiv; B2_5 - 
d). alte motivații (care?): B2_6 - 

d. Numărul de solicitări 
înregistrate, respinse 
departajat pe domenii 
de interes: 

a). utilizarea banilor publici 
(contracte, investiții, cheltuieli 
etc.): 

B2_7 - 

 b). modul de îndeplinire a 
atribuțiilor instituției publice: 

B2_8 - 
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c). acte normative, reglementări: B2_9 - 
d).activitatea liderilor instituției: B2_10 - 
e). informații privind modul de 
aplicarea a Legii nr. 544/2001: 

B2_11 - 

f). Altele (seăprecizeaz<ăcare): B2_12 - 
3. Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2016, 

departajat după tipul solicitantului informațiilor (nu include 
solicit<rileă deă informațiiă redirecționateă spreă soluționareă
altorăinstituții): 

 
7 

a. Numărul de solicitări înregistrate, adresate de persoane 
fizice: 

B3_1 1 

b. Numărul de solicitări înregistrate, adresate de persoane 
juridice: 

B3_2 6 

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2016, 
departajat după modalitatea de adresare a solicitării (nu 
includeă solicit<rileă deă informațiiă redirecționateă spreă
soluționareăaltorăinstituții): 

 
 
7 

a. Pe suport de hârtie B4_1 0 
b. Pe suport electronic B4_2 7 
c. Verbal  B4_3 0 

 
C. Reclamații administrative și plângeri în instanță 

 
 

1. Numărul de reclamațiiă
administrative la adresa 
instituției publice, în 
anul 2016, în baza Legii 
nr. 544/2001: 

a. rezolvate favorabil 
reclamantului: 

C1_1 0 

b. respinse: C1_2 0 

c. în curs de soluționare:  C1_3 0 

2. Numărul de plângeriă înă
instanț< la adresa 
instituției publice, în 
anul 2016, în baza Legii 
nr. 544/2001: 

a. rezolvate favorabil 
reclamantului: 

C2_1 0 

b. rezolvate în favoarea 
instituției: 

C2_2 0 

c. pe rol: C2_3 0 
 

D. Costuri 
 

1. Costurile totale de funcționare ale compartimentului 
însărcinat cu informarea 群i relațiile publice, în anul 2016: 

D1 sunt incluse în 
bugetul 
instituției, nefiind 
înregistrate 
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distinct 

2. Suma încasată în anul 2016, de instituție pentru serviciile de 
copiere a informațiilor de interes public, furnizate 
solicitanților: 

D2 0 LEI 

 
 
 
 
 
 
Compartimentul Informare, Promovare, Comunicare 

 
 

Întocmit, 
Responsabil comunicare, 

Oana Anca Popescu 
 

 
 
 
 

Purtător de cuvânt, 
Andreea Mihaela Cilibiu 
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Anexa nr. 1  
 

Comunicate și informări de presă, în anul 2016: 

 

1. „Dăruie群te de Crăciun” 2016 

2. Campania caritabilă „Dăruie群te de Crăciun” 2016 

3. Condiții de cazare moderne pentru studenții UCB 

4. Sesiuni de Comunicări 訓tiințifice Studențe群ti 

5.  Conferința 訓tiințifică „Actualități în ortopedie 群i traumatologie” 

6.  Ziua Internațională a Voluntarilor 

7. Exercițiul Național de Metaranking Universitar 2016 

8.  Simpozionul Marea Unire de la 1918. Implicații juridice 

9. Balul Bobocilor 2016 

10.  Conferința 訓tiințifică Internațională ECOTREND 2016 

11.  Acțiune de promovare în Serbia 

12.  Campania „訓anse pentru educație” 

13. Erasmus Day 

14. Campania antifumat „Fumează un măr” 

15.  Rector pentru o zi 

16.  Festivalul Național Studențiada 

17.  UCB membră a Consorțiului universitar Academica Plus 

18.  Ziua Mondială a Educației 

19. Deschiderea noului an academic 2016-2017 

20.  Un nou proiect câ群tigat – UCBECOTECH 

21.  Prelungirea perioadei de admitere 

22. Omagiu Titu Pâni群oară 

23.  Competiție Sportivă Pregătitoare de Handbal Masculin 

24.  Prelungirea perioadei de admitere 

25. Campionatul Național de Fotbal UNSR 

http://www.utgjiu.ro/docs/2016/22.12.2016%20COMUNICAT%20UCB%20Daruieste%20de%20Craciun.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/16.12.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/14.12.2016%20Comunicat%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/08.12.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/08.12.2016%20Informare%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/04.12.2016%20Comunicat%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/29.11.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/28.11.2016%20Informare%20UCB%20FSJ.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/25.11.2016%20INFORMARE%20UCB%20Balul%20Bobocilor%202016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/17.11.2016%20COMUNICATUCB%20Ecotrend.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/16.11.2016%20UCB%20-%20Actiune%20Serbia.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/11.11.2016%20LSUCB-Campania%20Sanse%20pentru%20educatie.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/10.11.2016%20Informare%20UCB%20Erasmus+%20Day%2009.11.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/08.11.2016%20Informare%20UCB-Fumeaza%20un%20mar.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/04.11.2016%20COMUNICAT%20UCB%20Rector%20pentru%20o%20zi.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/27.10.2016%20Comunicat%20UCB%20Festivalul%20National%20Studentiada.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/10.10.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/05.10.2016%20Comunicat%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/29.09.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/21.09.2016%20UCB%20-%20Comunicat%20de%20presa%20-%20Un%20nou%20proiect%20castigat%20UCBECOTECH.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/14.09.2016%20INFORMARE%20UCB%20Prelungire%20admitere.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/03.09.2016%20UCB%20-%20Comunicat%20de%20presa%20-%20omagiu%20Titu%20Panisoara.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/24.08.2016%20UCB%20Informare%20presa%20-%20Competitie%20Sportiva%20Pregatitoare%20Handbal%20Masculin%20-%20August%202016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/25.07.2016%20INFORMARE%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/21.07.2016%20Comunicat%20UCB.pdf
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26.  Conferința „BREXIT – Provocări pentru România” 

27.  Comunicat de presă – Constantin Căruntu 

28.  Echipa de Handbal a UCB – Croația 2016 

29.  訓coala de Vara Constantin Brâncu群i 2016  

30. Gala Premiilor UCB Târgu-Jiu 2016 

31.  Bicicliada 2016 

32.  Doctor Honoris Causa – Prof.univ.dr. Günter Stock 

33.  Ziua Absolventului 2016 

34.  Universitatea „Constantin Brâncu群i” din Târgu-Jiu, locul 6 în topul vizibilității online 

35.  Câ群tigătoarea Campionatului Național Universitar de Handbal Masculin 

36. Conferința «Rolul Cărbunelui în Mixul Energetic Românesc în perioada 2016-2050»   

37. Portretul robot – mijloc modern de identificare criminalistică 

38.  Atelierul digital de la Google vine la Universitatea „Constantin Brâncu群i” din Târgu-Jiu 

39. Universitatea „Constantin Brâncu群i” din Târgu-Jiu, locul V la Campionatul Național 

Universitar de Atletism 

40.  Săptămâna Voluntarului 

41.  Studenții UCB premiați 

42. Acțiune de promovare în Republica Moldova 

43. Conferința 訓tiințifică Națională „Educație 群i Dezvoltare Socială” 

44. Concursul Național de Comunicări 訓tiințifice pe Teme de Biologie 

45. Zilele Universității „Constantin Brâncu群i” din Târgu-Jiu 

46.  Ziua Europei 

47.  Ziua Monarhiei României 

48. Colaborare perfectă între Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi Clubul 

Sportiv Pandurii Târgu-Jiu 

49. Excursie pentru integrarea studenților străini în mediul social 群i cultural gorjean 

50.  EcoStudStar 2016 

51.  Concursul Național de Eseuri „Economia privită prin ochii mei” 

52.  Ziua studenților basarabeni 

http://www.utgjiu.ro/docs/2016/17.07.2016%20Comunicat%20UCB%20Brexit.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/08.07.2016%20UCB%20-%20Comunicat%20de%20presa%20-%20Caruntu%20Constantin.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/07.07.2016%20UCB%20-%20Informare%20de%20presa%20-%20Echipa%20de%20handbal%20a%20UCB%20-%20Croatia.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/01.07.2016%20UCB%20-%20Scoala%20de%20vara%20CB%20-%20Iulie%202016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/28.06.2016%20Comunicat%20de%20presa%20-%20Gala%20Premiilor%20UCB%202016%20.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/23.06.2016%20Comunicat-Bicicliada-2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/15.06.2016%20Comunicat%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/14.06.2016%20Informare%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/09.06.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/01.06.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/31.05.2016%20Comunicat%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/30.05.2016%20UCB%20-%20Informare%20de%20presa.pdf
http://leaders.ro/atelieruldigital/#înscriere
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/23.05.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/23.05.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/17.05.2016%20UCB%20-%20Comunicat%20Saptamana%20Voluntarului%202016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/16.05.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/16.05.2016UCB%20-%20Informare%20de%20presa.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/15.05.2016%20COMUNICAT%20UCB.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/13.05.2016%20UCB%20-%20Informare%20de%20presa%20-%20Concurs%20Biologie.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/Comunicat%20UCB%2012.05.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/10.05.2016%20Comunicat%20UCB%209%20mai%20Ziua%20Europei.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/10.05.2016%20Informare%20UCB%2010%20Mai.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/COMUNICAT%20UCB%2026.04.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/COMUNICAT%20UCB%2026.04.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/UCB%20-%20Informare%20de%20presa%20-%2021.04.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/INFORMARE%20UCB%20EcoStudStar%2020.04.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/UCB%20-%20Comunicat%20de%20presa%20-%2019.04.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/INFORMARE%20UCB%2019.04.2016.pdf
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53.  Vernisajul expoziției regionale de arte vizuale „Sacrul în Artă” 

54. Prezentare demonstrativă de metode tehnice 群i tactice utilizate în practica criminalistică 

55. Conferința 訓tiințifică Internațională cu tema „Societatea informațională 群i dezvoltarea 

durabilă” 

56.  Student pentru o săptămână 2016 

57.  Campanie de promovare Serbia 2016 

58.  Comunicat cu privire la sondajul de opinie realizat de Universitatea „Constantin 

Brâncu群i” din Tg-Jiu, în intervalul 8 – 10 martie 2016 

59.  Balul Liceelor se amână 

60.  Ziua Unirii Basarabiei cu România 

61.  Conferința Națională „Educația 群i criza de identitate” 

62.  Erasmus Open Doors 

63. Festivitate de absolvire 

64.  Colocviile Brâncu群i 

65.  Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în primele 20 de Universități din 

România 

66. Cinci medalii pentru studenții UCB la Campionatul Național Universitar de Atletism pe 

Teren Acoperit 

67.  „Mica Unire” – 157 de ani 

68.  Anul Brâncuşi la UCB 

 

 

http://www.utgjiu.ro/docs/2016/INFORMARE%20UCB%20Expozitie%2018.04.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/INFORMARE%20UCB%2018.04.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/UCB%20-%20Comunicat%20de%20presa%20-%2012.04.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/UCB%20-%20Comunicat%20de%20presa%20-%2012.04.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/Student%20pentru%20o%20saptamana%202016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/Campanie%20de%20promovare%20Serbia.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/Comunicat%20FSEMP%20Sondaj.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/Comunicat%20FSEMP%20Sondaj.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/INFORMARE%20UCB%2024.03.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/Comunicat%20UCB%2024.03.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/Comunicat%20UCB%2003.03.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/Informare%20UCB%2003.03.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/docs/2016/Informare%20UCB%2029.02.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/despre/birou-de-presa/comunicate-de-presa/docs/2016/Comunicat%20UCB%2018.02.2016.pdf
http://www.utgjiu.ro/despre/birou-de-presa/comunicate-de-presa/docs/2016/COMUNICAT%20UCB%2009.02.2016.pdf
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