ANEXA nr. 5: REGISTRU pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la
informaţiile de interes public 2018
Nr. şi data cererii
2337/26.01.2018

Numele,prenumele
solicitantului
B.C.

3389/07.02.2018

D.R.A

Informaţiile
solicitate
Lista
medicilor
rezidenti an III
Subiecte examene
din toate sesiunile
aferente anilor 1 si
2 ai ciclului de
licenta Medicina
Dentara din anii
1995-2018

Răspunsul*)

Nr.
şi
data
răspunsului
Adresare catre alta 14.02.2018
institutie
Termen de 30 de 5722/07.03.2018
zile

Media aferenta
ultimului loc
bugetat la
Facultatea de
Medicina Dentara
in anii 2,3 si 4 in
anii 2012-2017
Planul de
invatamant aferent
anilor 1 si 2 ciclul
licenta la
Facultatea de
Medicina Dentara
Situatia notelor la
toate examenele
din toate sesiunile
din anii 1 si 2,
ciclul licenta 20122018

3934/14.02.2018

Asociatia
Alpha

Modalitatea exacta
de evaluare la toate
examenele aferente
anilor 1 si 2 ciclul
licenta, Medicina
Dentara
Student Facultatile
Universitatii;
Specializarile,
durata studiilor,
formele de
organizare;
Date despre
admiterea 2017-

Termen de 30 de 13.03.2018
zile

8393/05.04.2018

I.A

10574/02.05.2018

Liga
Studentilor
din Universitatea
„Alexandru Ioan
Cuza” din Iasi (LS
Iasi)

2018;
Cifre de
scolarizare;
Suma taxei de
studiu;
Conditii de
admitere.
Programul declarat
in contractul de
munca al sefului de
lucrari D.E;
Situatia cursurilor
tinute de catre dr.
D.E in perioada
2013-2017;
Situatia lucrarilor
practice conduse
de catre dr. D.E
Modalitatea prin
care se fac publice
rezultatele
evaluarii cadrelor
didactice de catre
studenti, pe fiecare
facultate in parte,
pentru fiecare
cadru didactic;
Modalitatea in care
evaluarea cadrelor
didactice de catre
studenti se reflecta
in metodologiile de
acordare a
gradatiilor de merit,
de concurs pentru
posturi didactice si
in alte metodologii
care afecteaza
traseul profesional
al cadrelor
didactice, cu
precizarea concreta
a ponderii
procentuale a
acestei evaluari in
fiecare situatie;
Formularul de
evaluare a cadrelor

Termen de 30 de 8580/11.04.2018
zile

Termen de 30 de 12271/18.05.2018
zile

didactice, prin care
studentii realizeaza
evaluarea
performantelor la
cursuri, seminarii,
laboratoare,
activitati practice
etc. a cadrelor
didactice, precum si
metodologia de
evaluare.
Rezultatele
evaluarii cadrelor
didactice de catre
studenti pentru
perioada anilor
universitari 20112012, 2012-2013,
2013-2014, 20142015, 2015-2016,
2016-2017, pe
fiecare facultate,
pentru fiecare cadru
didactic in parte.

12483/21.05.2018

Team
S.R.L

Shadow Daca printre
marcile
consumabilelor
ofertate se numara
si cartuse marca
NeoPrint, produse
de catre firma MVP
Office Print din
Bulgaria;
Daca raspunsul la
prima intrebare este
afirmativ, au fost
depuse pentru
aceste cartuse
rapoarte de testare a
capacitatii de
imprimare declarata
in conformitate cu
standardele
ISO/IEC

Termen de 30 de 13783/05.06.2018
zile

19752:2004 (cartuse
laser monocrom)
respective ISO/IEC
19798:2007 (cartuse
laser color) emise
de catre laboratorul
TST Print Lab
SRL?
Daca au fost
furnizate marcile de
consumabile mai
sus mentionate, ce
alt tip de
consumabile v-au
fost livrate de catre
societatea mai sus
mentionata;
Care a fost valoarea
contractului
atribuit?
Daca produsele
achizitionate
satisfac cerintele si
exigentele institutiei
dvs., in calitate de
beneficiar;
Daca institutia dvs.
a emis certificate
constatatoare
negative care au
fost transmise de
Agentia Nationala
pentru Achizitii
Publice, la adresa
societatii furnizoare
cu privire la
calitatea produselor
achizitionate si la
indeplinirea
obligatiilor
contractuale.

29430/27.08.2018

C.I

Actele
administrative prin
care F.P a fost
numit membru in
Consiliul de
Administratie al
spitalelor din
Bucuresti pentru
perioada 2001 pana
in momentul de
fata.

Termen de 30 de 24353/20.09.2018
zile

28579/17.10.2018

S.C.V

1) Studenții
școlarizați in regim
cu taxă pot
beneficia de burse
finanțate de la
bugetul de stat
in cadrul
Universitatii de
Medicina si
Farmacie „Carol
Davila” din
Bucuresti? Dacă da,
au aceștia șanse
egale cu studenții
școlarizati in regim
bugetat in accesarea
burselor de la
bugetul de stat?
2) Studenții ce au
depăsit durata
normală de
școlarizare prin
consumarea anilor
de studiu
bugetați dar nu au
beneficiat de burse
in toți anii anteriori
(numarul de ani in
care aceștia au
beneficiat de burse
este mai mic ca
durata normală de
studiu prevazută la
acel program), pot
beneficia de burse
finanțate de la
bugetul de stat in
cadrul Universitatii
de Medicina si
Farmacie „Carol

In termen de 30 de 29430/24.10.2018
zile

Davila” din
Bucuresti?
3) In ce condiții nu
pot beneficia de
burse finanțate de la
bugetul de stat
studenții scolarizați
cu taxă in cadrul
Universitatii de
Medicina si
Farmacie „Carol
Davila” din
Bucuresti?
4) Numărul
studenților
scolarizați cu taxă
ce au beneficiat de
orice tip de bursă
din fondul de
la bugetul de stat in
anul universitar
2017/2018.

31556/13.11.2018

S.D.A

1.Care este data
pana la care trebuie
achitata taxa de
studiu pentru anul
universitar 20182019?
2.Care este
actul/dispozitia cu
caracter normativ
prin care s-a
stabilit/instituit data
pana la care trebuie
achitata taxa de
studiu pentru anul
universitar 20182019?
3.Care este
sanctiunea in cazul
nerespectarii
obligatiei de plata a
taxei de studiu pana
la termenul fixat in
acest scop, precum
si procedura/actul
prin care se dispune

In termen de 30 de 32622/21.11.2018
zile

eventuala
sanctiune?

31193/08.11.2018
32194/08.11.2018

C.I

1.Actele
administrative prin
care F.P a fost
desemnat medic sef
de sectie la spitalul
„Sfantul
Pantelimon” (fost
„23 august”) de-a
lungul timpului
pana in prezent.

In termen de 30 de 24353/28.11.2018
zile

2.Actele
administrative prin
care P.M.D a fost
desemnat medic sef
sectie pana in
prezent in cadrul
Spitalului Clinic de
Urgente
Oftalmologie
Bucuresti.

*) După caz: Da, acces liber; Termen de 30 de zile; Trimis la .................(altă instituţie); Nu,
informaţie exceptată; Nu, informaţie inexistentă.

