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Comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001) 
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Document finalizat 

Cod ECLI    ECLI:RO:CAIAS:2019:001.xxxxxx 

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX 

R O M Â N I A 

  

CURTEA DE APEL IAȘI 

SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL 

  

DECIZIE Nr. 812/2019 

  

Ședința publică de la 20 Mai 2019 

  

Completul compus din: 

PREȘEDINTE A____ P_________ 

Judecător M_____ C____ 

Judecător E____ D______ O____ 

Grefier C______ A_____ 

  

Pe rol fiind judecarea cauzei contencios administrativ și fiscal privind pe recurent a 
U____________ Națională de M_____ d__ București în contradictoriu cu intimat Asociația 
L___ Studenților d__ U____________ A________ I___ C___ d__ Iași , având ca obiect 
comunicare informații de interes public (Legea Nr.544/2001) , recurs declarat împotriva sentinței 
nr. 1614/02.11.2018 pronunțată de Tribunalul Iași. 

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă domnul P____ I___ M pentru intimată, 
lipsă fiind reprezentantul recurentei. 
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Procedura de citare a părților este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanței că este primul termen de 
judecată . Iar recurenta a depus note de ședință. 

Domnul P____ I___ matei pentru intimată depune delegație de reprezentare. 

Instanța constată că recursul este declarat în termen, motivat și scuti t de plata taxei judiciare de 
timbru. 

Domnul P____ arată că a luat cunoștință de conținutul notelor de ședință depuse de către 
recurentă, nu solicită acordarea unui termen și nu are alte cereri de formulat sau înscrisuri de 
depus. 

Instanța acordă cuvântul cu privire la recurs. 

Domnul P____ pentru intimată solicită respingerea recursului. Punctele 1 și 2 au fost făcute 
respectându-se legea nr. 544/2001. Trebuie avută în vedere și legea educației naționale nr. 
1/2011, art. 303 alin. 2 și ordinul MECTS 3666 din 30.03.2012 (statutul elevului). În cadrul legii 
educației naționale este prevăzut în art. 303 că evaluarea de către studenți a prestației cadrelor 
didactice este obligatorie, rezultate acestei evaluări fiind informați i publice. De asemenea, în 
ordinul MECTS 3666 din 30.03.2012 , la art. 11 se prevede că u____________ va publica 
rezultate evaluării cadrelor didactice de către studenți pe site-ul propriu, în format lizibil în 
condițiile legislației în vigoare. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru 
fiecare profesor în parte. U____________ Națională de M_____ d__ București a invocat în 
punctul 4 faptul că aceste aspecte ar ___________________________ privind protecția datelor 
cu caracter personal, dar informațiile solicitate de intimata-reclamantă nu 
___________________________________ art. 3 din legea nr. 677/2011. Numele, prenumele și 
rezultatul evaluării făcute de fiecare dintre studenți sunt date cu caracter personal, dar acestea pot 
fi prelucrate și transmise către terți prin diferite mijloace. Conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 
544/2001 , informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de 
interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice. 
Potrivit art. 10 din legea nr. 1/2011, învățământul este serviciu de interes public, astfel că și 
profesorii trebuie să se supună prevederilor legii în ceea ce privește publicarea și comunicarea 
rezultatelor evaluării activității lor de către studenți. Depune concluzii scrise. 

Constatând dezbaterile încheiate, instanța rămâne în pronunțare. 

  

INSTANȚA 

  

Asupra recursului de contencios administrativ de față: 

Prin sentința nr. 1614/c.a./02.11.2018 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 
XXXXXXXXXXXX a fost admisă în parte acțiunea formulată de reclamanta ASOCIAȚIA 
L___ STUDENȚILOR D__ U____________ „A________ I___ C___” D__ IAȘI în 
contradictoriu cu pârâta U____________ Națională  de M_____ d__ București,  a fost obligată 
pârâta să îi comunice reclamantei, în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a prezentei 
hotărâri, informațiile solicitate prin punctele 1,2 și 4 din adresa electronică înregistrată la 
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16.03.2018. a fost respinsă ca rămasă fără obiect acțiunea în ceea ce privește comunicarea 
informațiilor solicitate prin punctul 3. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut prin cererea înregistrată la reclamantă sub 
nr. 018/14.03.2018 și comunicată pârâtei, prin e-mail, la data de 16.03.2018, reclamanta a 
solicitat acesteia să îi comunice modalitatea prin care sunt făcute publice rezultate evaluării 
cadrelor didactice de către studenți, pe fiecare facultate, pentru fiecare cadru didactic în parte, 
modalitatea în care evaluarea cadrelor didactice de către studenți se reflectă în metodologiile de 
acordare a gradațiilor de merit, de concurs pentru posturi didactice și în alte metodologii care 
afectează traseul profesional al cadrelor didactice, cu precizarea concretă a ponderii procentuale 
a acestei evaluări în fiecare situație, formularul de evaluare a cadrelor didactice, prin care 
studenții realizează evaluarea performanțelor la cursuri, seminarii, laboratoare, activități practice, 
etc. a cadrelor didactice, precum și metodologia de evaluare și  rezultatele evaluării cadrelor 
didactice de către studenți pentru perioada anilor universitari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015 , 2015-2016, 2016-2017, pe fiecare facultate, pentru fiecare cadru didactic în parte . 

Pârâta a răspuns reclamantei  (fila 11) în sensul că referitor la punctele 1, 2 și 3, u____________ 
procedează conform prevederilor legale, iar referitor la punctul 4, rezultatele evaluării cadrelor 
didactice sunt în curs de prelucrare. 

S-a constatat refuzul pârâtei de a comunica reclamantei informațiile solicitate, prin completare și 
cu răspunsul acesteia din întâmpinare în sensul că informațiile de la punctul 4 reprezintă date cu 
caracter personal. 

Potrivit art.6 alin.1 din Legea nr.544/2001: “ 1)Orice persoană are dreptul să solicite și să 
obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, informațiile de interes 
public ”, noțiune definite de art.2 lit.b din același act normativ ca fiind: “ orice informație care 
privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, 
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației ...”.   

Instanța a mai reținut că, potrivit art.2 lit. a din HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public: “ Aplicarea Legii nr.544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii: a) 
principiul transparenței - autoritățile și instituțiile publice au obligația să își desfășoare 
activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la 
informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație sa 
constituie excepția, în condițiile legii …”. 

În cauza dedusă judecății, obiectul acțiunii îl constituie refuzul pârâtei de a comunica reclamantei 
răspunsul la solicitarea transmisă prin poșta electronică la data de 16.03.2018. 

Tribunalul a apreciat, contrar susținerilor pârâtei, că acțiunea recl amantei este întemeiată în ceea 
ce privește obligația sa de a comunica informațiile de interes public deținute, în baza Legii 
nr.544/2001. 

În conformitate cu dispozițiile art. 303 alin. 2 din Legea nr.1/2011: „ Evaluarea de către studenți 
a prestației cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informații publice. ” 
Aceste dispoziții legale sunt clare si se refera expres la evaluarea de către studenți a prestației 
cadrelor didactice, iar nu la întregul proces de evaluare. Mai mult, potrivit art.11 alin.2 din 
Ordinul MECTS nr.3666/30.03.2012 (Codul drepturilor și obligațiilor studentului), 
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„U____________ va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți pe site-ul 
propriu, în format lizibil, în condițiile legislației în vigoare. Rezultatele vor conține centralizarea 
tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte”.  

Prin urmare, având în vedere  că informațiile solicitate la punctele 1-4 din cererea reclamantei 
sunt informații publice conform art.303 alin.2 din Legea nr.1/2011, pârâta trebuie să le comunice 
reclamantei, dat fiind faptul că acestea privesc în mod direct activitatea instituției publice, 
instanța reținând că se impune și comunicarea evaluărilor. 

Referitor la capătul 3 de cerere, Tribunalul a luat act de răspunsul prezentat de către pârâtă în 
cursul procesului, conform căruia, respectivele informații sunt deja prezentate public pe site-ul 
Universității, fiind accesibile oricărei persoane interesate. Prin urmare, reclamanta avea acces la 
datele ce fac obiectul solicitării de la punctul 3, ceea ce imprimă caracter neîntemeiat acestei 
solicitări. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs pârâta U____________ Națională de 
M_____ București. 

Prin cererea de recurs, recurenta a criticat sentința pentru nelegalitate, solicitând, în principal, 
admiterea recursului și casarea în parte a sentinței, respingerea în tot a acțiunii. 

În motivarea recursului, recurenta a arătat, în esență, că judecătorul fondului nu a soluționat 
excepția inadmisibilității acțiunii invocată, excepție ce a avut în vedere faptul că prin cererea 
reclamantei sunt încălcate prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date. Cerințele Regulamentului nu sunt întrunite în cauză, iar instanța nu a cercetat 
incidența acestuia și nici a prevederilor Legii nr. 190/2018 

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă. 

Recursul este scutit de plata taxei judiciare de timbru. 

Intimata Asociația L___ Studenților d__ U____________ A________ I___ C___ d__ Iași nu a 
formulat întâmpinare. 

În recurs nu s-au administrat probe noi. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivelor de recurs, Curtea reține 
următoarele : 

Sentința instanței de fond este legală, motivele de casare invocate, ce se circumscriu, potrivit 
dezvoltării lor, cazului prevăzut de art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă vizând aplicarea greșită a 
normelor de drept material fiind nefondate. Criticile din cererea de recurs vizează doar 
nerespectarea dispozițiilor legale din materia protecției datelor cu caracter personal, așa cum sunt 
ele reglementate de Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și de Legea nr. 190/2018. 

Recurenta invocă nesoluționarea de către judecătorul de fond a excepției inadmisibilității, însă 
Curtea notează că nu este vorba despre o veritabilă excepție, ci de o apărare de fond, care este 
însă neîntemeiată. 

Astfel , Curtea reține că prin informatie de interes public in sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, înțelegându-se, constată Curtea, 
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orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau 
institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. 
Accesul la astfel de informatii este garantat atat prin norme constitutionale (art. 31 din 
Constitutia Romaniei revizuita si republicata in anul 2003), cat si la nivel conventional (art. 10 
parag. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale), exceptiile 
de la aceasta fiind expres prevazute atat in dreptul intern pertinent consacrat de art. 12 din Legea 
nr. 544/2001, cat si in art. 10 parag. 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si 
libertatilor fundamentale. 

Or, informațiile de la pct. 1, 2 și 4 din cerere sunt informații de interes public, vizând activitatea 
pârâtei. Ponderea procentuală a evaluării studenților în metodologiile de acordare a gradațiilor de 
merit, de concurs ori alte metodologii de lucru este o informație de interes public independent de 
împrejurarea că acest tip de evaluare este sau nu este avut în seamă în evaluarea traseului 
profesional al cadrelor didactice. 

Totodată, evaluările in extenso ale cadrelor didactice de către studenți sunt, de bună seamă,  
informații de interes public, în acord cu prevederile exprese ale art. 303 alin. 2 din Legea nr. 
1/2011, care arată că ”rezultatele evaluărilor sunt informații de interes public”. 

În privința aplicării concrete a GDPR în cauză, Curtea reține că potrivit art. 14 alin. 1 din Legea 
nr. 544/2001, informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de 
interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice. 
Cum învățământul este serviciu de interes public, iar cei vizați de solicitarea reclamantei sunt 
profesori în cadrul universității, rezultatele evaluării activității lor de către studenți, evident cu 
indicarea numelui și prenumelui fiecăruia, pot face obiectul unei cereri de comunicare informații 
interes public, dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) necuprinzând o restricționare 
din acest punct de vedere. 

Statele membre au obligația de a lua toate măsurile pentru ca principiile ce se degajă din 
Regulament și dispozițiile acestuia să fie respectate (Legea nr. 677/2011 fiind abrogată de la data 
de 25.05.2018, odată cu intrarea în vigoare a GDPR), datele cu caracter personal să fie corect 
prelucrate și corespunzător protejate, fără însă ca acest nivel de protecție asigurat de GDPR să 
împiedice accesul publicului la informațiile de interes public. 

Pentru toate aceste motive, Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 496 C. proc. civ., urmează a 
respinge ca nefondat recursul și a menține sentința recurată ca legală. 

  

PENTRU ACESTE MOTIVE,  
ÎN NUMELE LEGII 

DECIDE: 

  

Respinge recursul declarat de U____________ Națională de M_____ d__ București împotriva 
sentinței civile nr. 1614/02.11.2018 pronunțată de Tribunalul Iași, sentință pe care o menține. 

Definitivă. 
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Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, azi 
20.05.2019. 

  

  

Președinte, 

A____ P_________ 

Judecător, 

M_____ C____ 

Judecător, 

E____ D______ O____ 

  Grefier, 

C______ A_____ 

  

  

  

  

  

Red. / Tehnored. PA 

2 ex. – 05.06.2019 

Tribunalul Iași – Judecător F____ G_______ 

  

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer 
Romania pentru Fundatia RoLII. 

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro 

 


