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Raport anual privind aplicarea Legii 544/ 2001 pe anul 2015
Raportul anual întocmit conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 referitor la accesul la informaţiile de
interes public cuprinde:
a) Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:
– Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin Ordinul
nr. 5.115 din 15 decembrie 2014.
- OMECT nr. 5770/2006 privind acreditarea unităţilor de învăţământ preuniversitar
- Codul de înregistrare fiscală nr.4122272 eliberat de ANAF la data de 24.09.2012
b) Structura organizatorică:
La nivelul Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuşi” structura organizatorică cuprinde, conform
Organigramei:
- Consiliul de Administraţie
- Director
- Consiliul Profesoral
- Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
- Consiliul Repreentativ al Părinţilor
- Consiliul Elevilor
- Catedre/Comisii metodice:
- Comisii de lucru:
- Coordonatorul de programe şi proiecte şcolare
- Comisia diriginţilor
- Personal didactic,
- Personal didactic auxiliar
- Personal nedidactic
Conducerea Liceulului Tehnologic “ Constantin Brâncuşi” este asigurată de Consiliul de Administraţie şi
de director. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, Consiliul de Administraţie şi directorul conlucrează cu
Consiliul Profesoral, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor, Comisia de Asigurare a Calităţii şi cu autorităţile
administraţiei publice locale.
Programul de funcţionare al instituţiei:
 Schimbul I – între orele 8,00 – 13,50
 Schimbul II - între orele 13,00 – 18,50. Pauza elevilor are o durată de 10 minute
Programul de audienţe al directorului:
Luni, marţi
- 10,00 – 12,00
Joi
- 14,00 – 17,00
Vineri
- 9,00 – 10,00
Programul de lucru cu publicul al secretariatului: luni,miercuri, vineri- orele 8,00 – 19,00

c) Numele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice:
- director – prof. Carmen Adriana Moraru
- secretar – Sanda Mircea
Persoana responsabilă cu administrarea site-ului școlii: inf. Corina Lincă.
d) Coordonatele de contact ale instituţiei:
Denumire: Liceului Tehnologic „CONSTANTIN Brâncuşi” Piteşti
Sediul: Str. Pătraşcu Vodă nr. 2 Piteşti, jud Argeş
Telefon/Fax: 0248206037, 0248206038
E-mail: licteh_c.brancusi_pitesti@yahoo.com
http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro
e) Surse financiare:
- buget local
4.310.000 lei
buget de stat
165.979 lei
- venituri proprii
15.940 lei
Bilanţul contabil se întocmeşte trimestrial şi anual pe surse de finanţare.
Execuția bugetară.
f) Programe şi strategii proprii:
- Elaborarea Planul de de Acțiune al școlii (PAS) pe termen mediu (3 – 5 ani).
- Promovarea ofertei educaţionale.
- Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale.
- Parteneriate educaţionale.
- Asigurarea resurselor financiare/ materiale.
- Asigurarea resursei umane (cadre didactice, personal auxiliar şi nedidactic).
g) Lista cuprinzând documentele de interes public:
- Planul de de Acțiune al școlii PAS
- Plan managerial
- Regulamentul de ordine interioară (ROI)
- Organigrama instituţiei
- Oferta educaţională
- Structura anului şcolar
- Documente referitoare la: mişcarea personalului didactic, admiterea elevilor în liceu şi examenele de
Bacalaureat şi Certificare a competenţelor profesionale
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
- Strategii ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
- Metodologii MEN şi Ordine de Ministru.
- Documente ISJ Argeș
- Hotărâri de Guvern
i) Modalitaţile 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.
Persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public poate
depune contestaţie/memoriu, în scris către conducerea, care va fi întregistrată la secretariatul şcolii, sau la
forurile superioare (ISJ Argeș , Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice ).
Toate informaţiile menţionate mai sus sunt disponibile atât la sediul instituţiei cât şi pe pagina proprie de
internet http://cbrancusipitesti.licee.edu.ro
Director,
Prof. Carmen Adriana MORARU

