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BULETIN INFORMATIV 

privind  

Informaţiile de Interes public – an 2017 

 

Conform Art.5, alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

autoritǎţile şi instituţiile publice au obligaţia sǎ publice şi sǎ actualizeze anual un buletin informativ care va 

cuprinde informaţii de interes public dupǎ cum urmeazǎ: 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; 
 

1) Lgea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;  

2) Decretul nr. 175/2 august 1948 al Marii Adunări Naţionale de reformă a învătământului, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 177/3 august 1948, privitor la înfiinţarea „Institutului de Construcţii 

Bucureşti”; 

3) HG nr. 458/29 iulie 1994 privind schimbarea denumirii Institutului de Construcţii Bucureşti în 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;  

4) Regulamentul intern. 

 

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 

audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;  
 

Structura organizatorică a UTCB:  

Structurile academice, competenţele decizionale, modul de alegere a organismelor de conducere la 

nivelul UTCB, principiile şi normele specifice dupǎ care îşi desfǎşoarǎ activitatea membrii comunitǎţii 

universitare în spaţiul universitar propriu, precum şi reglementǎrile privind activitatea personalului 

didactic auxiliar şi tehnic-administrativ sunt descrise în Carta UTCB.  
 

Programul de funcţionare: zilnic 7.30-15.30  

Programul de audienţe: permanent, în timpul programului de lucru  

 

 

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;  
 

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea universităţii  
 

RECTOR:                Prof. univ. dr. ing. Radu VĂCĂREANU 

 

PRORECTORI: 

 

Prof. univ. dr. ing. Laurenţiu RECE         (activităţi didactice) 

Prof. univ. dr. ing. Radu SÂRGHIUŢĂ   (activităţi de cercetare ştiinţifică) 

Prof. univ. dr. ing. Liviu DRUGHEAN   (activităţi sociale)  

Conf. univ. dr. ing. Manuela BĂLAN     (activităţi de patrimoniu, comunicare 

şi  imagine instituţională şi relatii externe) 

 

  Funcţionar responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: Ing. Mia TRIFU 

 

 

d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;  
 

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 

B-dul LACUL TEI, NR.122-124, SECTOR 2, RO-020396 

BUCURESTI, ROMANIA  

Tel.: +40 21 242.12.08 

Fax: +40 21 242.07.81 

Email: secretariat@utcb.ro 

www.utcb.ro      
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e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;  
 

Bugetul şi bilanţul contabil pot fi consultate la sediul instituţiei şi se aflǎ pe pagina de internet a 

universitǎţii.  

 

 

f) Programele şi strategiile proprii;  
 

Plan strategic 2016-2020  

 

 

g) Lista cuprinzând documentele de interes public;  
 

Lista informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, potrivit art. 5 din Legea 

nr. 544/2001  

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii Tehnice de 

Construcţii Bucureşti  

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare  

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Instituţiei şi ale persoanei responsabile cu 

difuzarea informaţiilor publice  

4. Coordonatele de contact ale Instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 

adresa de e-mail şi adresa paginii de web  

5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  

6. Programele şi strategiile proprii  

7. Lista cuprinzând documentele de interes public  

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii  

9. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată 

în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate 

 

 

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;  
 

Documentele produse şi/sau gestionate (decizii, hotarâri, dispoziţii emise de conducerea 

UTCB, cereri, rapoarte, contracte etc.) potrivit legii, se gǎsesc la direcţiile şi compartimentele 

din U.T.C.B. şi pot fi oferite la cerere solicitanţilor.    

 

 

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana 

se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.  
 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes 

public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului 

autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu 

prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 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. Modele de reclamaţii administrative sunt 

prevăzute în anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice. 

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de 

lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază 

teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii 

publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.  
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