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LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC  

aprobată de Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Transilvania conform art.. 5(1), lit. 

g, din Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare 

I. Organizarea şi funcţionarea generală 

 Conducerea Colegiului Tehnic Transilvania, componenţa Consiliului de administraţie 

 Organigrama instituţiei și fișa - cadru a postului 

 Departamentele instituţiei 

 Regulamentul de funcţionare  

 Planul managerial 

 Raportul privind starea învăţământului  

 Planificarea  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 

 Rețeaua, profilul și datele de contact 

 Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic 

 Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit 

 Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi  

 

III. Curriculum 
 

 Planuri-cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ  

 Lista manualelor avizate de Ministerul Educației Naționale  

 Structura anului şcolar în curs  

 Grafice semestriale/ anuale de monitorizare școlară  

 Regulamente/ metodologii și grafice privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare  

 Reglementări legale privind admiterea în învățământul liceal de stat și școli 

profesionale/invatamamt dual 

 Metodologii și calendare privind organizarea examenelor naționale, lista centrelor de examen 

și evaluare, rezultatele examenelor  

 Lista programelor și a proiectelor cu finanțare europeană derulate  

 Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Brasov  

 

IV. Resurse umane 

 Număr de posturi/norme pe categorii de finanţare, specializări, nivele, filiere și profiluri, limbi 

ale minorităţilor, medii, localităţi, sexe 

 Număr de persoane pe specializări, nivele, filiere și profiluri, limbi ale minorităţilor, medii, 

localităţi, sexe, unităţi școlare 

 

V. Resurse materiale 

 Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil 

 Date statistice referitoare la clădiri, săli de clase și anexe, dotări, avize etc. 

 Situaţii statistice şcolare referitoare la promovabilitate (la sfârșit de semestru și an şcolar) 

 Situaţii statistice şcolare referitoare la abandonul şcolar la sfârşit de an şcolar 
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VI. Alte documente 

 Planuri-cadru 

 Lista manualelor aprobate de MEN 

 Structura anului școlar în curs 

 Metodologii și grafice de desfășurare a examenelor naționale 

 Resursele financiare ale scolii 

 Bugetul de venituri și cheltuieli pe an financiar  

 Bilanț contabil și execuție financiară 

VII. Secretariat –Registratură 

 Indicatorul termenelor de păstrare a documentelor primite sau elaborate de minister, ISJ Brașov  

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform prevederilor art. 5 (1) din 

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de 

interes public 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 

publice;  

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

audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;  

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi 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 şi adresa paginii de Internet;  

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;  

f) programele şi strategiile proprii;  

g) lista cuprinzând documentele de interes public;  

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

i) 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.  

 


