
ListaListaListaLista documentelordocumentelordocumentelordocumentelor dededede interesinteresinteresinteres public:public:public:public:

I.I.I.I.OrganizareaOrganizareaOrganizareaOrganizarea şşşşiiii funcfuncfuncfuncţţţţionareaionareaionareaionarea generalgeneralgeneralgeneralăăăă
1. Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter
normativ elaborate de ME
2. Organigrama instituţiei şi fişele posturilor angajaţilor
3. Programe şi strategii /Programe manageriale
4. Calendarul activităţilor educative
5. Rapoarte de activitate
6. Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în

parteneriat

II.II.II.II. PlanPlanPlanPlan şşşşcolarizare,colarizare,colarizare,colarizare, rererereţţţţeaeaeaea şşşşcolarcolarcolarcolarăăăă,,,, normare,normare,normare,normare, salarizare,evidensalarizare,evidensalarizare,evidensalarizare,evidenţăţăţăţă
informatizatinformatizatinformatizatinformatizatăăăă
1. Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei
şcolare
2. Reţeaua, profilul şi datele de contact
3. Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară
4. Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ.
5. Metodologii, fişe-tip de evaluare.
6. Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi

III.III.III.III. CurriculumCurriculumCurriculumCurriculum
1. Planuri - cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ.
2. Structura anului şcolar în curs.
3. Grafice semestriale/anuale de asistenta
4. Reglementări legale privind reînscrierea/înscrierea în învăţământ;
5. Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice.

IV.IV.IV.IV. ResurseResurseResurseResurse umaneumaneumaneumane
1. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi
nedidactice
2. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar.
3. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilorpentru ocuparea funcţiilor didactice



4. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice/didactice
auxiliare/nedidactice.

V.V.V.V. PlanificarePlanificarePlanificarePlanificare financiarfinanciarfinanciarfinanciarăăăă şşşşiiii evidenevidenevidenevidenţăţăţăţă contabilcontabilcontabilcontabilăăăă
1. Resursele financiare ale unității
2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar
3. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la
comunicare sunt:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din
categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice
si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce
atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei
loiale, potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza
rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea
corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii
unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

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:


