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Nr. 312/12.01.2016 

 

          

BULETIN INFORMATIV 

(actualizare 20.05.2016) 

 privind informaţiile de interes public pe anul 2016, 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 

  http://despre.uab.ro/upload/37_137_lege_nr_1.pdf 

 

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

 http://despre.uab.ro/upload/36_109_01_hg_474_1991_hotarare_de_infiintare_a_universitatii.pdf 

 

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

  http://despre.uab.ro/upload/41_110_carta_2016.pdf 

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

  http://despre.uab.ro/upload/41_128_rof____uab.pdf 

 

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

  http://despre.uab.ro/upload/41_111_roi_uab_actualizat_martie_2016.pdf 

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

 Organigrama structurilor de conducere:  

 http://www.uab.ro/upload/6090_Organigrama_structurilor_de_conducere_2015.pdf 

 Organigrama funcțiilor de conducere: 

 http://www.uab.ro/upload/6091_Organigrama_functiilor_de_conducere_2015.pdf 

 Organigrama Direcției Generale Administrative: 

 http://www.uab.ro/upload/5535_Organigrama%20DGA.pdf 

 

Regulamente, rapoarte, hotărâri și informații privind Senatul  

http://academic.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=3&l=ro 

 

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

http://istoriefilologie.uab.ro/ 

 

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

Economice 

http://stiinteeconomice.uab.ro/ 
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Regulament de organizare și funcționare, structura și informații  publice – Facultatea de Științe Exacte și 

Inginerești 

http://stiinteexacte.uab.ro/ 

 

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

Sociale 

http://drept.uab.ro/ 

 

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

Ortodoxă 

http://www.fto.ro/ 

 

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

http://cercetare.uab.ro/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind asigurarea calității și strategie instituțională 

 http://cmcsi.uab.ro/ 

  

Regulamente, rapoarte și informații privind managementul proiectelor 

http://cmcdiweb.uab.ro/ 

 

Regulamente, rapoarte și informații privind relațiile internaționale 

 http://relint.uab.ro/ 

 

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

continuă 
 http://idfr.uab.ro/ 

 

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

 http://cicoc.uab.ro/ 

 

 Regulamente, rapoarte și informații privind programele de pregătire psihopedagogice 

 http://dppd.uab.ro/ 

 

 Regulamente, rapoarte și informații privind școlile doctorale 

 http://doctorate.uab.ro/ 

 

 Regulamente, rapoarte și informații privind Biblioteca Universitară 

 http://library.uab.ro/ 

 

 Editura ETERNITAS 

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

 

 Program de funcţionare personal tehnic administrativ: 08.00 - 16.00 

 

 Program cu publicul a  Biroului Diplome: tel. 0258/810744 

 Luni, miercuri:    8.00 - 11.00  

 Marti, joi:   13.00 - 15.00  

 Vineri    10.00 - 13.00 
 Program de audienţe 

  Rector:   miercuri  10-12 

  Prorector I  miercuri  12-14 

  Prorector II      marţi       12-14 

  DGA   miercuri  15- 16 
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3. Conducerea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

 Rector: Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 Prorector I Conf. univ. dr. Andreea Muntean 

 Prorector II Prof. univ. dr. Adela Socol 

 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  

http://contact.uab.ro/ 

 

5. Surse financiare, buget şi bilanţ contabil - la adresa:   

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/regulamente_financiar.php&id=36&l=ro

&dictionar_meniu_sub=Financiar 

 

6. Programe şi strategii proprii:  

 http://despre.uab.ro/ 

 

 

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 legi: Regulamente, Metodologii, 

Rapoarte, Proceduri, Decizii.   

 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 

 Rapoarte anuale privind starea instituției http://despre.uab.ro/ 

 Strategii şi planuri operaţionale http://despre.uab.ro/ 

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

tipărit şi prin INTRANET SSH  
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http://www.fto.ro/ 

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

http://cercetare.uab.ro/ 

Regulamente, rapoarte și informații privind asigurarea calității și strategie instituțională 

 http://cmcsi.uab.ro/  

Regulamente, rapoarte și informații privind managementul proiectelor 

http://cmcdiweb.uab.ro/ 

Regulamente, rapoarte și informații privind relațiile internaționale 

 http://relint.uab.ro/ 

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

continuă 
 http://idfr.uab.ro/ 

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

 http://cicoc.uab.ro/ 

 Regulamente, rapoarte și informații privind programele de pregătire psihopedagogice 

 http://dppd.uab.ro/ 

 Regulamente, rapoarte și informații privind școlile doctorale 

 http://doctorate.uab.ro/ 

 Regulamente, rapoarte și informații privind Biblioteca Universitară 

 http://library.uab.ro/ 

 Editura ETERNITAS 

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

Informații în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante didactice, de cercetare, didactice 

auxiliare şi nedidactice:   

http://www.uab.ro/informare/index.php - Secțiunea Concursuri pentru ocuparea posturilor 

didactice/Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice 

 Declaraţii de avere şi interese:  

http://www.uab.ro/informare/index.php - Secțiunea Declarații de avere și interese 

 Informaţii privind licitaţiile –  

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

 Informaţii privind alegerile academice: http://www.uab.ro/informare/index.php - Secțiunea Alegeri 

academice 

 Informații privind activitatea comisiei de etică și deontologie universitară: 
http://despre.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=42&l=ro 

  

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. 

  

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/informatii_pg_informatii_anunturi.

php&id=29&l=ro&dictionar_meniu_sub=Informa%C5%A3ii%20%C5%9Fi%20anun%C5%A3uri 

 
 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. Adela Socol 

 Membri:  conf. univ. dr. Andreea Muntean 

    ec. dr. Vasile Lucian Găban 

 Secretar:  Virgil Ciobotă 

    

        Responsabil informare publică directă  

Hava Cristina     
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