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Nr. 4179/26.02.2015 

 

          

BULETIN INFORMATIV 

 

 privind informaţiile de interes public pe anul 2015, întocmit în conformitate cu art. 5, alin. 

2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  
 

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii”1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia 

 a) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 b) HG nr. 474/09.07.1991 privind înfiinţarea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 c) Carta Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

  - http://www.uab.ro/despre/index.php 

 d) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

  - http://www.uab.ro/informare/index.php 

 e) Regulamentul Intern al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

  - http://www.uab.ro/informare/index.php 

 

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, program de funcţionare,  

 a) Organigrama executivă 

 b) Organigrama DGA 

 c) Regulamentele de organizare şi funcţionare a structurilor Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se 

pot accesa la adresa: http://www.uab.ro/informare/index.php 

 d) Program de funcţionare personal tehnic administrativ: 08.00 - 16.00 

 e) Program cu publicul de funcţionare Birou Diplome: 0258/810744 

 Luni, miercuri:    8.00 - 11.00  

 Marti, joi:   13.00 - 15.00  

 Vineri    10.00 - 13.00 
 f) Program de audienţe 

  Rector:   miercuri  10-12 

  Prorector I  miercuri  12-14 

  Prorector II      marţi       12-14 

  DGA   miercuri  15- 16 

 

3. Conducerea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

 Rector: prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 Prorector I prof. univ. dr. Moise Ioan Achim 

 Prorector II conf. univ. dr. Lucia Căbulea 

 Director General Administrativ ec. dr. Vasile Lucian Găban 

 

 Responsabil informare directă  ing. Hava Cristina - Secretar şef UAB 

 Responsabil informarea presei  conf. univ. dr. Diana Câmpan - purtător de cuvânt 

 Punct de informare: Sala de lectură Biblioteca Universitară  

 

4. Coordonate de contact a structurilor universităţii - la adresa http://www.uab.ro/index.php?cale=contact  

 

5. Surse financiare, buget şi bilanţ contabil - la adresa:  http://www.uab.ro/informare/index.php 

 

mailto:cond@uab.ro


6. Programe şi strategii proprii - http://www.uab.ro/despre/index.php 

 

7. Lista documentelor de interes public 

 a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;  

b) structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 

audiente al autorităţii sau instituţiei publice;  

 c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;  

 d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele 

de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; 

 e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;  

 f) programele si strategiile proprii;  

 g) lista cuprinzând documentele de interes public;  

 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;  

 i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se 

considera vătămata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.  

 

8. Lista categoriilor de documente produse şi/gestionate potrivit legii 

 a) Regulamente, metodologii, rapoarte, proceduri aprobate de Senat  

  http://www.uab.ro/informare/index.php - Secţiunea Regulamente 

 b) Hotărâri ale structurilor de conducere, 

  http://www.uab.ro/informare/index.php 

 c) Strategii şi planuri operaţionale - http://www.uab.ro/despre/index.php 

 d) Buletin informativ lunar cuprinzând hotărâri, regulamente, rapoarte, proceduri, distribuit in format 

tipărit şi prin INTRANET SSH  

 e) Decizii, dispoziţii, procese verbale - gestionate de compartimentele şi facultăţi 

 f) Informaţii în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante didactice, de cercetare, 

didactice auxiliare şi nedidactice:  http://www.uab.ro/informare/index.php 

 g) Declaraţii de avere şi interese -  http://www.uab.ro/informare/index.php 

 h) Informaţii privind licitaţiile - http://www.uab.ro/informare/index.php 

 i) Informaţii privind alegerile academice: http://www.uab.ro/informare/index.php 

  

9. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată 

în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public sunt reglementate în Legea 

544/2001 şi în Nomele de aplicare aprobate prin HG 123/2002. 

  Art.32. – În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de 

interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativa conducătorului 

autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitata informaţia. 

  Art.33 – Persoana ce se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia 

administrativa prevăzută la art.32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit 

sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor legii 

si ale prezentelor norme.  
 Comisia de analiză a contestaţiilor privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, 

numită prin Decizia Rectorului nr. 1291/ 18287 din 22.10.2014  
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Moise Ioan Achim 

 Membri:  conf. univ. dr. Lucia Căbulea 

    ec. dr. Vasile Lucian Găban 

    

        Responsabil informare publică directă  

Hava Cristina     
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