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Procedurǎ internǎ de raspuns la reclamaţii şi petiţii
A. Legislaţie suport:
1. Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai de soluţionare a petiţiilor şi a cererilor
privitoare la informaţiile de interes public;
2. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitǎţii de soluţionare a petiţiilor;
3. Legea 544/2001
4. Carta UBB
B. Date de intrare, conţinut şi furnizori de date:
C. Etapele procesului:
1. Persoana fizicǎ sau juridicǎ adreseazǎ Universitǎţii o cerere/reclamaţie/sesizare formulatǎ în
scris ori prin poştǎ electronicǎ şi o depune la Compartimentul de Relaţii cu Publicul al
Universitǎţii. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a
petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
2. Compartimentul
de
Relaţii
cu
Publicul
înregistreazǎ
şi
înainteazǎ
cererea/petiţia/sesizarea/reclamaţia cǎtre compartimentele de specialitate, în funcţie de
obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere al rǎspunsului.Repartizarea petiţiilor
se face prin decizia şefului compartimentului căruia i s-a trimis petiţia de către
Compartimentul pentru Relaţii cu Publicul al Universităţii “Babeş-Bolyai.
În cazul peţiilor:
3. Răspunsul se comunică petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei,
indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
4. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită,
prorectorul de resort sau cancelarul general poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel
mult 15 zile.
5. În cazul în care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea
se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire
la toate petiţiile primite.
6. Răspunsul va cuprinde, în mod obligatoriu motivarea şi, dacă este cazul, temeiul legal al
soluţiei adoptate.
7. Comunicarea răspunsului se face obligatoriu printr-o modalitate care să ateste trimiterea şi să
confirme primirea acestuia (inclusive email sau fax cu păstrarea de către universitate a
confirmării de trimitere).
8. Semnarea răspunsului se face de către Rector, prorector de resort sau cancelar general ori de
persoanele împuternicite de către oricare dintre aceştia, precum şi de şeful compartimentului
căruia i-a fost dirijată petiţia.
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În cazul cererilor care au ca obiect comunicarea de informaţii de interes public:
9. Universitatea rǎspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, conform
prevederilor legale în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la
înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor
documentare
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