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Nr. 1316 / 05.04.2017 

     

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC 

aprobată de Consiliul de Administraţie din 30.03.2017,  conform art. 5(1), lit. g, din Legea 

544/2001, cu modificările și completările ulterioare 

 

I.Organizarea şi funcţionarea colegiului: 

- Conducerea colegiului, componenţa consiliului de administraţie  

- Organigrama instituţiei  

- Departamentele instituţiei  

- Regulamentul deorganizare si  funcţionare a unităţii de invatamant 

- Planul  managerial  

- Grafice de inspecții  

- Raportul privind starea învăţământului   

- Calendarul activităţilor educative, concursurilor și olimpiadelor şcolare  

- Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate  

- Ordine, instrucţiuni, regulamente și alte documente cu caracter normativ elaborate de 

Ministerul Educaţiei Naționale.      

      

II. Plan de şcolarizare  

Statistici privind clasele și elevii/copiii pe nivele, filiere și profiluri 

Oferta educațională 

 III.Resurse umane 

     Structura personalului angajat (didactic, didactic auxiliar, nedidactic) 

 

 IV. Planificare financiară și evidență contabilă, investitii 

1. Resursele financiare; 

2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar; 

3. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară. 
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V. Alte documente 

- Situaţii statistice în urma examenelor şi concursurilor naţionale  
- Metodologia şi calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar  
- Parteneriate  pentru anul în curs  
- Date privind olimpiade și concursuri  
- Metodologii și ordine ale ministerului educaţiei privind examenul de definitivare în 
învăţământ, gradul didactic I şi II. 
 
 

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes 

public exceptate de la comunicare sunt: 

‐  Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților; 

‐  Informaţii clasificate potrivit legii. 

 
 

Modalităţi de contestare: 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în 

care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 

public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume: 

•  reclamaţia  se  depune la  secretariatul unitatii,  în  termen  de 30  de  zile. 

 

 

 

Director, 

Prof. Pîrvulescu Dana-Codruța 


