ANEXA 9
LISTA
documentelor produse şi/sau gestionate care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor
- Documentele cu caracter personal care însoţesc Hotărârile Consiliului de
Administraţie/Senatului universitar şi Deciziile rectorului;
- Deliberările Consiliului de Administraţie/Senatului universitar în cazurile în care, potrivit legii,
s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum şi documentele întocmite în aceste situaţii;
- Copii de pe procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie sau Senatului
Universităţii. Se vor elibera doar extrase din procesele verbale referitoare la informaţiile
solicitate;
- Documentele care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi: acte şi certificate de naştere, de
căsătorie, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de înscriere, dosare personale ale
salariaţilor, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei, cu excepţia situaţiilor
statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă;
- Documente care privesc situaţia şcolară a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, precum şi
copii de pe dosarele de înscriere ale acestora, de susţinere a licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat;
- Dosarele care au stat la baza cercetării disciplinare, inclusiv procesele-verbale de cercetare
disciplinară, cu excepţia solicitării persoanelor implicate în cercetarea disciplinară;
- Reclamaţiile şi sesizările adresate Universităţii din Petroşani de către persoane fizice, fără
acordul semnatarilor;
- Date din dosarele de achiziţii ale operatorilor participanţi la procedura de achiziţii, care se
referă la cifra de afaceri a acestora, sau alte date ce privesc situaţia financiară şi economică a
acestora, fără acordul reprezentanţilor legali ai acestora;
- Date ale persoanelor fizice sau juridice ce au raporturi de natură comercială sau de orice natură
contractuală cu Universitatea din Petroşani;
- Informaţii primite de la bănci, executori judecătoreşti, organe de poliţie şi alte organe de
cercetare, care au caracter confidenţial;
- Documente care privesc persoanele fizice care fac obiectul unor clauze aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti ori care au făcut obiectul unor dosare soluţionate definitiv şi irevocabil
de către acestea;
- Documente care privesc persoane fizice aflate în arhiva proprie, fără acordul proprietarilor;
- Informaţii privind datele personale ale salariaţilor, dacă actele normative în vigoare nu prevăd
altfel, cu excepţia informaţiilor solicitate de persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei
vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane
fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea
judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate să solicite informaţia.

