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 (Anexa nr. 2 la normele metodologice) 

 

BULETIN INFORMATIV 

privind informațiile de interes public pe anul 2022, întocmit în conformitate cu art. 5, alin 2 din Legea 544/2001, 

privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice 

- Se vor indica actele normative în temeiul cărora autoritățile sau instituțiile publice își desfășoară activitatea: 

 

Actul de înființare a instituției  - HG nr. 474/09.07.1991 privind înființarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia 

https://uab.ro/media/documente/36_109_01_hg_474_1991_hotarare_de_infiintare_a_universitatii_1swUkf4.pdf 

  

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

https://uab.ro/media/documente/37_245_len.pdf 

 

Ordonanța de urgență nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calității educației 

https://uab.ro/media/documente/OUG_75_2011_privind_asigurarea_calit%C4%83%C5%A3ii_educa%C5%A

3iei.pdf 

 

Legea nr.  288/2004 privind organizarea studiilor universitare 

https://uab.ro/media/documente/37_247_legea_288_din_2004.pdf 

 

Legea 544/2001 privind accesul la informații publice, actualizată 

 https://uab.ro/media/documente/lege_544-2001_actualizata-aug2016.pdf 

 

 Norme de aplicare a Legii544/2001 privind accesul la informații de interes public, actualizată 

https://uab.ro/media/documente/hg_nr_123_actualizata_8_iulie_2016.pdf 

 

LEGE nr. 224 din 11 iulie 2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 

133/2000privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul 

de stat 

https://uab.ro/media/documente/37_246_legea_224_din_2005.pdf 

 

LEGE nr. 441 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind 

învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxa 

https://uab.ro/media/documente/37_149_lege_nr_441_din_2001.pdf 
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Hotărâri privind nomenclatorul specializărilor/programelor de studii universitare, capacitatea de   școlarizare și 

cifra de școlarizare, titluri acordate absolvenților 

 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 403 din 31 martie 2021 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare de licență și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 

universitar 2021-2022, cu Anexele 1-6. 

https://uab.ro/media/documente/2021_HG-403-2021-Licenta_nom_specializari.pdf 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 883 din 19 august 2021 privind modificarea anexelor 1-6 la HG 403/2021 de aprobarea 

nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare de licență și a structurii instituțiilor de 

învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022. 

https://uab.ro/media/documente/2021_HG_883_2021_licenta_nom_specializari_mod__403.pdf 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 385 din 31 martie 2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master 

acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 cu Anexele 1-2. 

https://uab.ro/media/documente/2021_HG_385_2021domenii_programe_master.pdf 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 906 din 19 august 2021 privind modificarea Anexelor 1-2 la Hotărârea Guvernului nr. 385 din 

31 martie 2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți 

ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 cu Anexele 1-2. 

https://uab.ro/media/documente/2021_HG_906-2021_mod_385.pdf 

 

- Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 

299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a 

structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021, din 31.08.2020 

https://uab.ro/media/documente/Anexele_nr._1-6_la_Hot%C4%83r%C3%A2rea_Guvernului_nr._739_2020.pdf 

 

- Hotărârea nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii 

universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021 

https://uab.ro/media/documente/hg-299-2020.pdf 

 

- Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 738/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați în anul universitar 2020-2021, din 31.08.2020. 

- https://uab.ro/media/documente/Anexele_nr._1_%C8%99i_2_la_Hot%C4%83r%C3%A2rea_Guvernului_nr._738_2020

.pdf 

 

- Hotărârea nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de 

studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021. 

https://uab.ro/media/documente/hg-nr_Hot%C4%83r%C3%A2re_nr._297_2020.pdf 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 641 din 27.08.2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 

privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați 

în anul universitar 2019-2020,  Anexele nr. 1 și 2 

https://uab.ro/media/documente/37_255_2019_anexa_la_hg_641-2019.pdf 

  

- Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 din 23.05.2019 privind domeniile și programele de studii universitare de master 

acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020 

https://uab.ro/media/documente/37_252_2019_hg_nr_318_acreditare_masterate.pdf 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2019 din 27.08.2019 pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de 

învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, Anexele nr. 1-6 

https://uab.ro/media/documente/37_251_2019_hg_640-2019__anexa_modificare_hg_326.pdf 
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- Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de 

studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, din 23.05.2019, 

anexe 

https://uab.ro/media/documente/37_250_2019_hg_326-2019_anexa_nomenclator_licenta.pdf 

 

- HG nr. 158 din 29 martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii 

universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019 

https://uab.ro/media/documente/37_233_hotarare_nr_158_din_2018_nomenclatorul_domeniilor_2018-2019.pdf 

 

- HG nr. 185 din 4 aprilie 2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul 

maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019 

https://uab.ro/media/documente/37_236_hotarare_nr_185_din_2018_master_docx.pdf 

 

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice 

 

Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

https://uab.ro/media/documente/104_1713_carta_uab_2019.pdf 

 

Regulamentul de organizare și funcționare  

 https://uab.ro/media/documente/26_676_rof_uab_2017.pdf 

 

 Regulamentul Intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

 https://uab.ro/media/documente/104_1721_24_roi_27.pdf 

 

Contractul colectiv de muncă în UAB 

https://uab.ro/media/documente/CONTR._COLECTIV_DE_MUNCA_UAB_-_2021.pdf 

 

Codul de etică și deontologie universitară   

https://uab.ro/media/documente/Codul_de_etica_si_deontologie_profesionala_universitara.pdf 

 

Regulamentul Comisiei de etică și deontologie universitară 

https://uab.ro/media/documente/03_Regulament_Comisie_Etica.pdf 

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică în Cercetarea Științifică 

https://uab.ro/media/documente/01_Regulament_Comisie_etica_cercetare.pdf 

 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Senatului  

https://uab.ro/media/documente/Regulament_Senat.pdf 

 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație 

https://uab.ro/media/documente/02_Regulament_CA_-_actualizare.pdf 

 

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice – Facultatea de Istorie și Filologie 

https://uab.ro/media/documente/01_ROF_FIF_2020.pdf 

 

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice – Facultatea de Științe Economice 

https://uab.ro/media/documente/16_ROF_FSE.pdf 

 

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 

https://uab.ro/media/documente/03_REGULAMENT_FSEI_2019.pdf 

 

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice – Facultatea de Drept și Științe Sociale 

https://uab.ro/media/documente/01_Regulament_FDSS_2020.pdf 

  

Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice – Facultatea de Teologie Ortodoxă 

https://uab.ro/media/documente/11_Regulamentul-FTO_2017.pdf 
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Regulamente, rapoarte și informații privind CSUD și școlile doctorale 

https://uab.ro/facultate/6-scoala-doctorala/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind activitatea de cercetare științifică  

https://uab.ro/centre/1-centrul-pentru-cercetare-stiintifica/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind activitatea de transfer tehnologic 

https://uab.ro/centre/12-centrul-pentru-transfer-tehnologic/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind asigurarea calității și strategie instituțională 

https://uab.ro/centre/6-centrul-pentru-managementul-calitatii-si-strategie-institutionala/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind managementul proiectelor 

https://uab.ro/centre/4-centrul-pentru-managementul-proiectelor/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind relațiile internaționale 

https://uab.ro/centre/3-centrul-de-relatii-internationale/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind învățământul la distanță, cu frecvență redusă și formare continuă 

https://uab.ro/centre/8-centrul-pentru-invatamant-la-distanta-frecventa-redusa-si-formare-continua/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind consilierea, orientarea în carieră și voluntariat 

https://uab.ro/centre/7-centrul-de-informare-consiliere-si-orientare-in-cariera/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind Centrul de imagine și marketing 

https://uab.ro/centre/2-centrul-de-imagine-si-marketing/conducere/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind programele de pregătire psihopedagogice 

https://uab.ro/centre/5-departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind Biblioteca Universitară 

https://uab.ro/centre/14-biblioteca/ 

 

Editura ETERNITAS 

 https://uab.ro/editura-aeternitas/ 

 

 Organigrame  

Organigrama structurilor de conducere ale UAB 

https://uab.ro/media/documente/Organigrama_structuri_conducere_ziKEP6j.pdf 

 

Organigrama funcțiilor de conducere ale UAB 

https://uab.ro/media/documente/Organigrama_functii_conducere_3ByoaEn.pdf 

 

Organigrama executivă 

https://uab.ro/media/documente/Organigrama_executiva_UAB_Li30hvZ.pdf 

 

Organigrama Direcției Generale Administrative 

https://uab.ro/media/documente/Organigrama_DGA_ESSKeij.pdf 

 

Alte regulamente și proceduri aplicabile la nivelul instituției  

https://uab.ro/senat/regulamente-si-proceduri/ 

 

Secțiunea I - Managementul calității și strategie instituțională 

Secțiunea II – Studenții și absolvenții 
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Secțiunea II – Cadre didactice 

Secțiunea IV – Etică 

Secțiunea V – Structuri didactice și administrative 

Secțiunea VI – Cercetare și managementul proiectelor 

Secțiunea VII – Relații internaționale 

Secțiunea VIII – Studii doctorale 

Secțiunea IX – Învățământ și distanță și formare continuă 

 

Informații privind admiterea:  

https://uab.ro/admitere/ 

 

Hotărâri ale Senatului  

https://uab.ro/senat/hotarari/ 

 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație  

https://uab.ro/postari/311-informare-publica-hotarari-ale-consiliului-de-administratie/ 

 

  Informații privind concursurile pentru ocuparea posturilor vacante didactice și de cercetare 

 https://uab.ro/postari/339-informare-publica-concursuri-posturi-didactice-anunturi-posturi-vacante/ 

 

Informații privind concursurilor pentru ocuparea posturilor auxiliare didactice și  nedidactice 

 https://uab.ro/postari/292-informare-publica-posturi-vacante/ 

 

 Rapoartele rectorului asupra activității instituției 

https://uab.ro/informare-publica/rapoarte-universitate 

 

Rapoartele Comisiei de etică 

https://uab.ro/informare-publica/comisii-de-specialitate/1-comisia-de-etica-si-deontologie-universitara/ 

 

Rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice 

https://uab.ro/centre/6-centrul-pentru-managementul-calitatii-si-strategie-institutionala/postari/230-cmcsi-evaluare-

corp-profesoral/ 

 

Rapoarte de audit 

https://uab.ro/informare-publica/rapoarte-universitate 

  

Bugetul de venituri și cheltuieli 

https://uab.ro/informare-publica/informatii-financiare/ 

 

Balanța de venituri și cheltuieli pentru căminele studențești 

https://uab.ro/informare-publica/informatii-financiare/ 

 

Achiziții publice 

https://uab.ro/informare-publica/licitatii/ 

 

Declarații de avere și interese 

https://uab.ro/informare-publica/declaratii/ 

 

Regulamentul general privind protecția datelor 

https://uab.ro/informare-publica/prelucrare-date-personale/ 

 

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului 

responsabil cu difuzarea informațiilor publice 

 

Conducerea Universității   

https://uab.ro/conducere/ 

https://uab.ro/admitere/
https://uab.ro/senat/hotarari/
https://uab.ro/postari/311-informare-publica-hotarari-ale-consiliului-de-administratie/
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https://uab.ro/informare-publica/licitatii/
https://uab.ro/informare-publica/declaratii/
https://uab.ro/informare-publica/prelucrare-date-personale/
https://uab.ro/conducere/
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Consiliul de Administrație 

https://uab.ro/consiliu-administratie 

 

Senat 

https://uab.ro/senat/componenta/ 

 

Lista persoanelor cu funcții de conducere   

https://uab.ro/media/documente/LISTA_CONDUCERE_actualizata_27.01.2022.pdf 

 

Numele și prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice 

https://uab.ro/informare-publica/ 

 

Alegeri academice 

https://uab.ro/postari/149-informare-publica-alegeri-anunturi-si-informatii/ 

 

d) Datele de contact  

 https://uab.ro/contact/ 

 

 Programul de funcționare  

- Servicii tehnic administrative 08.00 – 16.00 

- Program cu publicul Birou Diplome: https://uab.ro/postari/302-organizare-biroul-diplome/ 

- Program cu publicul secretariate facultăți: 

Luni, Miercuri, Vineri: 10.00 -13.00 

Marți, Joi: 13.00-15.00 

 

e)  Program de audiențe 

 https://uab.ro/conducere/ 

 

f)  sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil  

Buget:  https://uab.ro/informare-publica/informatii-financiare/ 

 

Bilanț contabil: https://uab.ro/informare-publica/informatii-financiare/ 

 

g) Programe și strategii proprii: Planuri strategice/Planuri operaționale 

 https://uab.ro/informare-publica/rapoarte-universitate 

 

h) lista cuprinzând documentele de interes public  

 

a) actele normative care reglementează organizarea si funcționarea autorității sau instituției publice;  

b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiente al autorității 

sau instituției publice;  

 c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice si ale funcționarului responsabil 

cu difuzarea informațiilor publice;  

 d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 

adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; 

 e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;  

 f) programele si strategiile proprii;  

 g) lista cuprinzând documentele de interes public;  

 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legi: Regulamente, Metodologii, 

Rapoarte, Proceduri, Decizii.   

 i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera 

vătămata în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.  

 

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii 

https://uab.ro/consiliu-administratie
https://uab.ro/senat/componenta/
https://uab.ro/media/documente/LISTA_CONDUCERE_actualizata_27.01.2022.pdf
https://uab.ro/informare-publica/
https://uab.ro/postari/149-informare-publica-alegeri-anunturi-si-informatii/
https://uab.ro/contact/
https://uab.ro/postari/302-organizare-biroul-diplome/
https://uab.ro/conducere/
https://uab.ro/informare-publica/informatii-financiare/
https://uab.ro/informare-publica/informatii-financiare/
https://uab.ro/informare-publica/rapoarte-universitate
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Rapoarte anuale privind starea instituției  

 Strategii și planuri operaționale  

 Regulamente, rapoarte, hotărâri și informații privind Senatul  

Regulamente de organizare și funcționare, structura și informații  publice din cadrul facultăților 

Regulamente, rapoarte și informații privind activitatea de cercetare științifică și transfer tehnologic 

Regulamente, rapoarte și informații privind asigurarea calității și strategie instituțională 

Regulamente, rapoarte și informații privind managementul proiectelor 

Regulamente, rapoarte și informații privind relațiile internaționale 

 Regulamente, rapoarte și informații privind învățământul la distanță, cu frecvență redusă și formare continuă 

 Regulamente, rapoarte și informații privind consilierea, orientarea în carieră și voluntariat 

 Regulamente, rapoarte și informații privind programele de pregătire psihopedagogice 

 Regulamente, rapoarte și informații privind școlile doctorale 

 Regulamente, rapoarte și informații privind Biblioteca Universitară 

 Editura ETERNITAS 

 Regulamente, metodologii, proceduri, procese verbale și informații în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante didactice, de cercetare, didactice auxiliare și nedidactice:   

 Declarații de avere și interese 

 Informații privind licitațiile   

 Informare privind punctul de contact unic electronic 

 Regulamente, procese verbale, informații privind alegerile academice 

 Regulamente, rapoarte, decizii privind activitatea comisiei de etică și deontologie universitară: 

 

j) Punctul de contact electronic 

 https://uab.ro/postari/151-informare-publica-punctul-de-contact-unic-electronic-recunoasterea-functiilor-didactice/ 

 

k) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră 

vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate 

 Formulare privind accesul la informații publice cf. Legii 544/2001 

Rapoarte anuale privind aplicarea Legii 544/2001 

 Buletin privind informațiile publice în conformitate cu Legea 544/2001 

  

https://uab.ro/informare-publica/ 

 

 

 

       

 

Responsabil informare publică directă 

 Hava Cristina 
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