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Nr.  439/12.01.2017 

 

          

BULETIN INFORMATIV 

2017 

 privind informațiile de interes public pe anul 2016, întocmit în conformitate cu art. 5, alin. 2 din Legea 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  

 

1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Universității”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

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

1918” din Alba Iulia 

 

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

  

- Principalele acte normative care reglementează funcționarea instituției 

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

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

 

 b)  Legea calității  

 http://cmcsi.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=11&l=ro  

 

 c)  Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului 

  http://senat.uab.ro/upload/26_91_codul_drepturilor_si_obligatiilor_studentilor.pdf  

 

 d)  Legea nr.  288/2004 privind organizarea studiilor universitare 

  http://despre.uab.ro/upload/37_148_lege_nr_288_din_2004.pdf  

 

 d)  Legea 544/2001 privind accesul la informații publice 

  http://www.uab.ro/informare/upload/1_55_2014__legea544.pdf  

 

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

      http://www.uab.ro/informare/upload/1_56_normel544.pdf  

   

e)  Hotărâri privind nomenclatorul specializărilor/programelor de studii universitare, capacitatea de   

școlarizare și cifra de școlarizare, titluri acordate absolvenților 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind specializările de licență acreditate, respectiv autorizate 

provizoriu, pag. 37-38 

 http://despre.uab.ro/upload/37_177_complet_hg_376_din_2016.pdf  

 

- Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile și programele de studii universitare de masterat 

acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017, pg. 24-25 

 http://despre.uab.ro/upload/37_185_hotarare_nr.pdf   

 

- Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 privind specializările de licență acreditate, respectiv autorizate 

provizoriu, pag. 41-43: 

http://despre.uab.ro/upload/37_152_hg-575-2015.pdf  

  

- Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind programele de master acreditate, p. 26  
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 http://despre.uab.ro/upload/37_154_hg-595-2015.pdf 

 

f) Ordin nr. 3530/2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice, privind aprobarea 

Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a 

instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2016, pg. 17-32 
       http://despre.uab.ro/upload/37_155_ordin-nr.pdf  

 

2.  Conducerea Universității  - http://despre.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=39&l=ro  

 Program de audiențe 

  Rector:   miercuri  10-12 

  Prorector I  miercuri  12-14 

  Prorector II      marți       12-14 

  DGA   miercuri  15- 16 

 

3. Regulamente de organizare și funcționare 

 a) Generale  

- Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

  http://senat.uab.ro/upload/26_60_carta_uab.pdf  

 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

  http://senat.uab.ro/upload/26_348_rof_uab.pdf  

 

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

  http://senat.uab.ro/upload/26_62_roi_uab.pdf  

 

  b) Etică  

 -  Codul de etică și deontologie universitară 

 http://senat.uab.ro/upload/26_125_codul_de_etica_si_deontologie_profesionala_universitara_.pdf  

  

- Regulamentul Comisiei d etică și deontologie universitară 

http://senat.uab.ro/upload/26_124_regulamentul_comisiei_de_etica_.pdf  

 

  c) Alegeri 

 -  Metodologia de organizare și desfășurare alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020 

  http://senat.uab.ro/upload/26_132_metodologie_alegeri_academice.pdf  

 

  d) Studenți: http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro  

 

 4. Organigramele instituției 

 - Organigrama structurilor de conducere:  

  http://senat.uab.ro/upload/26_446_organigrama_structuri_conducere.pdf  

 

 - Organigrama funcțiilor de conducere: 

  http://senat.uab.ro/upload/26_448_organigrama_functii_conducere.pdf  

 

 - Organigrama executivă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 

http://senat.uab.ro/upload/26_449_organigrama_executiva.pdf  

 

-  Organigrama Direcției Generale Administrative: 

http://senat.uab.ro/upload/26_444_organigrama_dga.pdf  

 

5. Structura Instituției 

a) Senat: Regulamente, rapoarte, hotărâri și informații privind Senatul 

http://senat.uab.ro/    
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b) Consiliu de administrație 

http://academic.uab.ro/index.php?pagina=7xadmin_date_pg_consiliul_administratie.php&id=29&l=ro  

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

Filologie: http://senat.uab.ro/upload/26_128_regulament_organizare_fif.pdf  

 

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

http://senat.uab.ro/upload/26_130_regulament_fse.pdf  

 

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

Inginerești 

http://senat.uab.ro/upload/26_127_regulament_de_organizare_si_functionare_fsei.pdf  

 

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

Sociale 

http://senat.uab.ro/upload/26_126_regulament_de_organizare_si_functionare_fdss.pdf  

 

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

http://senat.uab.ro/upload/26_129_regulamentul-fto.pdf  

 

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

http://cercetare.uab.ro/   

 

i) Regulamente, rapoarte și informații privind asigurarea calității și strategie instituțională 

 http://cmcsi.uab.ro/  

 

 Regulamente, rapoarte și informații privind managementul proiectelor 

http://cmp.uab.ro/  

 

j) Regulamente, rapoarte și informații privind relațiile internaționale 

  http://relint.uab.ro/  

 

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

continuă 
  http://cicoc.uab.ro/   

 

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

  http://cicoc.uab.ro/  

 

m) Regulamente, rapoarte și informații privind Centrul de imagine și marketing 

http://cim.uab.ro/  

 

n) Regulamente, rapoarte și informații privind programele de pregătire psihopedagogice 

  http://dppd.uab.ro/  

 

o) Regulamente, rapoarte și informații privind CSUD și școlile doctorale 

  http://doctorate.uab.ro/  

 

p) Regulamente, rapoarte și informații privind Biblioteca Universitară 

  http://library.uab.ro/  

 

q) Editura ETERNITAS 

  http://uab.ro/aeternitas/index.php  
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 6. Coordonate de contact a structurilor universității  

http://contact.uab.ro/  

Program de funcționare personal tehnic administrativ: 08.00 - 16.00 

 

  Program cu publicul a  Biroului Diplome:  

  http://studenti.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=13&l=ro  

tel. 0258/810744 

 Luni, miercuri:    8.00 - 11.00  

 Marți, joi:   13.00 - 15.00  

 Vineri    10.00 - 13.00 

   

7. Carieră  

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

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/concursuri_pg_documentatie.php&id=13&l=ro

&dictionar_meniu_sub=Documenta%C5%A3ie  

 

b)  Informații în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor auxiliare didactice și  de cercetare 

 http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/posturi_vacante_pg_candidaturi.php&id=27&l

=ro&dictionar_meniu_sub=Posturi%20vacante  

 

8. Programe și strategii proprii:  

   

a) Planuri strategice 

http://despre.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=60&l=ro  

 

b) Planuri operaționale 

http://despre.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=55&l=ro  

 

9. Rapoarte  

 

    a)  Rapoartele rectorului 

 http://despre.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=59&l=ro  

  

c) Rapoartele Comisiei de etică 

http://despre.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=42&l=ro#Rapoarte  

 

d) Rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice 

http://cmcsi.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=17&l=ro  

 

e) Rapoarte de audit 

http://despre.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=58&l=ro  

 

10. Surse financiare, buget și bilanț contabil: 

 

a)  Bugetele de venituri și cheltuieli 

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=68&l=ro&dictionar_meniu_sub=Buget  

 

b) Situația privind drepturi salariale 

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=70&l=ro&dictionar_meniu_sub=Situa%C5%A3ia%2

0drepturilor%20salariale  

 

c) Balanța de venituri și cheltuieli pentru căminele studențești 

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=71&l=ro&dictionar_meniu_sub=Balan%C5%A3%C4

%83%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20c%C4%83mine  
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http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=70&l=ro&dictionar_meniu_sub=Situa%C5%A3ia%20drepturilor%20salariale
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=71&l=ro&dictionar_meniu_sub=Balan%C5%A3%C4%83%20venituri%20%C5%9Fi%20cheltuieli%20c%C4%83mine
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d) Bilanțuri contabile  

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=72&l=ro&dictionar_meniu_sub=Bilan%C5%A3uri%2

0contabile  

 

11.  Achiziții publice 

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/licitatii_pg_licitatii.php&id=25&l=ro&dictio

nar_meniu_sub=List%C4%83%20licita%C5%A3ii  

 

12.   Declarații de avere și interese 

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/declaratii_avere_interese.php&id=23&l=ro&

dictionar_meniu_sub=Declara%C5%A3ii  

 

14. Lista documentelor 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.  

 

15.  Lista categoriilor de documente produse și/gestionate potrivit legii 

 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   

 Regulamente, procese verbale, informații privind alegerile academice 

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

  

16.  Datele de contact http://contact.uab.ro/  

 

17. Informare publică și date de contact privind solicitarea de acces la informații publice 

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=72&l=ro&dictionar_meniu_sub=Bilan%C5%A3uri%20contabile
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=72&l=ro&dictionar_meniu_sub=Bilan%C5%A3uri%20contabile
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/licitatii_pg_licitatii.php&id=25&l=ro&dictionar_meniu_sub=List%C4%83%20licita%C5%A3ii
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/licitatii_pg_licitatii.php&id=25&l=ro&dictionar_meniu_sub=List%C4%83%20licita%C5%A3ii
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/declaratii_avere_interese.php&id=23&l=ro&dictionar_meniu_sub=Declara%C5%A3ii
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/declaratii_avere_interese.php&id=23&l=ro&dictionar_meniu_sub=Declara%C5%A3ii
http://contact.uab.ro/
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   a)  Persoane responsabile cu aplicarea Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public 

 http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=62&l=ro&dictionar_meniu_sub=Persoane%20respons

abile%20primire%20solicit%C4%83ri  

  

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

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=63&l=ro&dictionar_meniu_sub=Formulare%20confor

m%20cu%20Legea%20544/2001  

 

c)  Modalități de contestare a deciziei instituției în situația în care persoana se consideră vătămată în privința 

dreptului de acces la informațiile de interes public sunt reglementate în Legea 544/2001 și în Nomele de 

aplicare aprobate prin HG 123/2002.  

 http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=85&l=ro&dictionar_meniu_sub=Modalitatea%20de%

20contestare%20a%20deciziilor  

 

e) Rapoarte anuale privind aplicarea Legii 544/2001 

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=65&l=ro&dictionar_meniu_sub=Rapoarte%20anuale

%20de%20aplicare%20a%20Legii%20544/2001  

 

18. Oferta anuală de școlarizare  

http://admitere.uab.ro/  

 

19. Rapoarte de evaluare ARACIS 

 http://cmcsi.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=16&l=ro  

 

    

        Responsabil informare publică directă  

Hava Cristina     
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http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=62&l=ro&dictionar_meniu_sub=Persoane%20responsabile%20primire%20solicit%C4%83ri
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=63&l=ro&dictionar_meniu_sub=Formulare%20conform%20cu%20Legea%20544/2001
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=63&l=ro&dictionar_meniu_sub=Formulare%20conform%20cu%20Legea%20544/2001
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=85&l=ro&dictionar_meniu_sub=Modalitatea%20de%20contestare%20a%20deciziilor
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=85&l=ro&dictionar_meniu_sub=Modalitatea%20de%20contestare%20a%20deciziilor
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=65&l=ro&dictionar_meniu_sub=Rapoarte%20anuale%20de%20aplicare%20a%20Legii%20544/2001
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=65&l=ro&dictionar_meniu_sub=Rapoarte%20anuale%20de%20aplicare%20a%20Legii%20544/2001
http://admitere.uab.ro/
http://cmcsi.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=16&l=ro

