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Raport 

privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2014 

 
 

 

Biroul de Marketing, Relatii Publice şi Comunicare, este structura Universităţii din 

Piteşti în ale cărei atribuţii intră şi gestionarea solicitărilor de informaţii de interes 

public. 

În cursul anului 2014 s-a primit 1 solicitare în baza Legii 544/2001, privind liberul 

acces la informatiile de interes public, înregistrată cu numărul  001 / 27.10.2014. 

Această solutionare a fost adresata de un reprezentant mass+media., si a primit raspuns 

in termenul prevazut de lege. 

Un raport al activităţii derulate în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la 

informatiile de interes public va fi inclus  în Raportul anual de activitate al Rectorului 

Universităţii din Piteşti, care are statutul de document public.  

 

 

Biroul de Marketing, Relaţii Publice şi Comunicare 

Sef birou, dr. Georgia OLTEANU 
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Buletin informativ 

privind aplicarea Legii 544 din 2001 pe anul 2014 
 

În conformitate cu articolul 5 (1) din Legea 544 din 2001, privind accesul liber la 

informaţiile de interes public „fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să 

comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public”.  

Aceste date sunt publicate pe site-ul oficial al Universităţii din Pitesti după cum 

urmează: 

 

1. Legea 544 din 2001; 

 

2. Decizia Rectorului privind aplicarea prevederilor Legii 544 din 2001; 

 

3. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau 

instituţiei publice; 

 

4. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 

programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

 

5. Persoanele din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi funcţionarul 

responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

 

6. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de 

Internet; 

 

7. Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil şi contul de rezultat patrimonial; 

 

8. Programele şi strategiile proprii; 

 

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

 

10. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situatia 

în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de 

interes public solicitate; 

 

11. Raport anual al Universităţii din Piteşti; 

 

12. Contract colectiv de muncă la nivel de universitate. 
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