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               Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de 
interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile 
fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes 
public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei 
autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de 

exprimare a informaţiei. 

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii  nr. 544/2001: Secretar șef, 
Bărbuceanu Daniel 

Date de contact: e-mail: : liceul_armand@yahoo.com ; tel. 0348401382 

_______________________________________________________________________ 

Pentru mai multe detalii consultaţi: 

Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public 
Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 

 

 

 

 

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC EMISĂ DE COLEGIUL TEHNIC 

”ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI 

 

I. Organizare și funcționare  

o Organigrama  
o Regulamentul de organizare și funcționare internă  

o Planul managerial  

o Plan de Acțiune al Școlii 

o Raportul anual /semestrial al unității școlare  

o Calendarul activităţilor educative  

o Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate în școală 

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

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice  

 

 

II. Reţea şcolară  

o Tipul unității, adresa, datele de contact, numele și prenumele directorului, nivele de 

învăţământ  

o Statistici ce pot rezulta din aceste date  

 

III. Plan de şcolarizare  

o Statistici privind clasele și elevii pe nivele  

 

IV. Resurse umane 

o Structura personalului angajat (didactic, didactic auxiliar, nedidactic)  
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V. Resurse materiale 

o Sursele financiare, bilanțul contabil, contul de execuție - cheltuieli  

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

o Situaţii școlare (promovabilitate, frecvență, promovabilitate)  

 

VI. Investiții  

o Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiții  

o Documente de atribuire a achizițiilor publice  

 

VII. Alte documente  

o Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și 

concursurilor școlare;  

o Situaţii statistice în urma examenelor şi concursurilor naţionale  

o Lista parteneriatelor şcoală-comunitate și alte instituții, pentru anul în curs  

o Date statistice privind rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare 
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