Nr. înregistrare : 1/ 5.01.2016

Raport anual privind aplicarea Legii nr. 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 M.E.N. nr. 5115/2014
 Codul de înregistrare fiscală nr. 3519690 eliberat de ANAF la 10.10.2012


Regulamentul intern al Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad

 Codul Etic al Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad
 Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2015-2016 şi Hotărârea Consiliului Local 76/26.04.
2012 prin care se schimbă denumirea şcolii în Liceul Tehnologic „Francisc Neuman ” Arad

b) Structura organizatorică
Instituţia este condusă de către Consiliul de Administraţie care are în componenţa sa un număr de 7
membri. Directorul şcolii este preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral şi
exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu
hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.
De asemenea, în cadrul instituţiei funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în
educaţie (CEAC), conform prevederilor legale în vigoare.
În subordinea directorului conform Organigramei şcolii îşi desfăşoară activitatea: directorul adjunct,
compartimentul

secretariat,

compartimentul

financiar - contabil,

compartimentul administrativ,

catedrele/comisiile metodice, coordonatorul pentru proiecte educative şcolare şi extraşcolare.
Consiliul de administraţie
Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi
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funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei
naţionale.
Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.
La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de observatori.
Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ la toate
şedinţele consiliului de administraţie. Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi
cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce
urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte.
Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax,
e-mail sau sub semnătură.
La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele consiliului de
administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor, care are statut de observator.

Atribuţiile Consiliului de administraţie :
asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi deciziilor inspectorului şcolar;
administrează, prin delegare din partea Consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea
unitatea de învăţământ, celelalte componente ale bazei materiale- mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care
sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ;
aprobă Planul de Acţiune al Şcolii (PAS), elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi
avizarea sa în consiliul profesoral şi avizarea în Consiliul de Administraţie;
aprobă Regulamentul intern (RI) al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi
în comisia paritară;
acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general
privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a
celorlalte compartimente funcţionale;
stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de
învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor;
stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;
controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea
şefilor de catedre/comisii metodice;
aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de
director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor sau comisiilor metodice şi ale compartimentelor
funcţionale;hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în
vigoare;
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Consiliul profesoral
Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a
minimum o treime dintre cadrele didactice.
Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi
desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de
învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la
unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
Consiliul profesoral se întruneşte legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.
Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor
consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari
ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor
didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai
părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai partenerilor sociali.
La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de
şedinţă.
Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este
document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul
unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de
învăţământ.
Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de un dosar care conţine anexele
proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi
îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la
secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.
Atribuţiile Consiliului profesoral :
gestionează şi asigură calitatea actului didactic;
analizează şi dezbate raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ;
alege prin vot secret membrii consiliului de administraţie care provin din rândurile personalului didactic;
dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Planul de Acţiune al Şcolii(PAS) ;
dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum şi eventuale
completări sau modificări ale acestora;
aprobă componenţa nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ
validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învăţător/ institutor/profesor de
învăţământ primar/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
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propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform
reglementărilor în vigoare;
validează notele la purtare mai mici decât 7
propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;
validează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar în curs, aprobată de consiliul de administraţie;
avizează proiectul planului de şcolarizare;
validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte
calificativul anual;
formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar, care solicită acordarea
gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii
desfăşurate de acesta;
propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de “Profesorul anului” cadrelor didactice cu
rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ;
numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al
unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în
vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;
dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice , a inspectoratelor şcolare sau din
proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează
activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ;
propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic;
alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile
legii;
îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în vigoare şi din contractele
colective de muncă aplicabile;
propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii
dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, Planul de Acţiune al Şcolii (PAS)
dezbate şi avizează Regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din
personalul salariat al unităţii de învăţământ;
avizează proiectul planului de şcolarizare;
Documentele consiliului profesoral sunt:
tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral
convocatoare ale consiliului profesoral;
registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.
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Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)
Atribuţiile CEAC :
elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de
conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară respectivă, pe baza
căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară. Raportul
este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau
instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

Catedre/comisii metodice

Atribuţiile Catedrelor/comisiilor metodice:
elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând
obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;
elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice şi propune
consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;
organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii
demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare
şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de
învăţământ;
elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le
prezintă în consiliul profesoral; implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.
Şeful catedrei / comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de
activitatea profesională a membrilor acesteia.
Şeful catedrei / comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua
asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în activitatea cărora se constată
disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev.
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Documentele manageriale de evidenţă sunt:
statul de funcţii;
organigrama unităţii de învăţământ;
schemele orare ale unităţii de învăţământ;
planul de şcolarizare aprobat;
dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare şi control/programe operative
săptămânale;
dosarul privind siguranţa în muncă;
dosarul privind protecţia civilă;
programele de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale.

Compartimentul secretariat
Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar şef, secretar şi informatician.
Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte sarcinile stabilite de
reglementările legale şi/sau atribuite, prin fişele postului, persoanelor menţionate la alin. (1).
Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane
interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de
administraţie.
Atribuţiile compartimentului secretariat :
asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;
întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de
documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de administraţie ori de către
directorul unităţii de învăţământ;
înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora
şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de
administraţie;
înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă elevilor, potrivit
legii;
rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor , ale examenelor de admitere şi de ocupare a
posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa postului;
completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create şi
intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul
unităţii;
procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu
prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în
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învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de
păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director,
pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se
realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale;
întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;
asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a
altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte
persoane fizice sau juridice;
întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ;
întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;
calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;
gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu
prevederile legale;
păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor
specifice;
rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă
aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.
Secretarul şef unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, fiind responsabil cu
siguranţa acesteia
Secretarul şef răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. La sfârşitul orelor de curs secretarul verifică,
împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor cataloagelor.
În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau
documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.

Compartimentul financiar contabil:
Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt realizate:
fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra
fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi
contabilitatea instituţiilor.
Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia
în vigoare .
Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.
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Atribuţiile Compartimentului financiar contabil :
desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi contractelor
colective de muncă aplicabile;
informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu privire la execuţia bugetară;
organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ şi
înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de
administraţie consideră necesar;
întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;
îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale
de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, respectiv de
decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unităţii;
asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă
aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administraţie
întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în
vigoare
activitatea financiară a unităţilor de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de
venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare - de bază, complementară şi suplimentară, din venituri
proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei
bugetare.
pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorii şi consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se
impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare

Compartimentul administrativ
Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este alcătuit din personalul
nedidactic al unităţii de învăţământ.
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Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

Atribuţiile Compartimentului administrativ:
gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;
asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ;
recepţionarea bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unităţii de învăţământ;
înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi
mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi
operate în evidenţele şi situaţiile contabile;
ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;
punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, pe linia securităţii şi sănătăţii în
muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.;
întocmirea proiectului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi a documentaţiilor de atribuire a
contractelor, împreună cu compartimentul de achiziţii publice;
întocmirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizarea executării contractelor de închiriere
încheiate de unitatea de învăţământ cu persoane fizice sau juridice;alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare
evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la
patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ se realizează în
conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.
modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ se supun
aprobării consiliului de administraţie de către director sau, după caz, de către directorul adjunct, la propunerea
motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv.
bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către consiliul de administraţie.
bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului juridic al proprietăţii private.
bunurile, care sunt temporar disponibile şi care fac parte din baza didactico-materială a unităţilor de învăţământ, pot
fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administraţie, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Programul de funcţionare al instituţiei:
Învăţământ de zi: 8.00 – 16.00
Învăţământ seral: 16.00 – 20.00
Programul de audienţe director - zilnic în intervalul orar: 13,00 - 15,00
Programul de audienţe director adjunct - zilnic în intervalul orar: 13, 00 – 15,00
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Programul de lucru cu publicul al secretariatului - zilnic în intervalul orar : 13,00 – 15,00
c) Numele persoanei responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice

director - prof. Stoica Doina
director adjunct – prof. dr.Avacovici Adina
secretar şef – Barbură Viorica
d) Coordonatele de contact ale instituţiei:
Str.Sava Tekelija nr.1,
tel.0257281942 , tel./ fax 0257280887, email: textilneuman@yahoo.com,
site : http://www.liceul-neuman.ro/

e) Surse financiare

Bugetul Local (prin Consiliul Local al Mun. Arad)
Bugetul de Stat (prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad)
Venituri extrabugetare
Bugetul instituţiei pe surse de finanţare este aprobat anual de ordonatorul principal de credite:
Primăria Municipiului Arad şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad.
Bilanţul contabil se întocmeşte trimestrial şi anual pe surse de finanţare.
f) Programe şi strategii proprii:
Elaborarea Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) pe termen mediu ( 5 ani);
Promovarea ofertei educaţionale;
Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale ;
Parteneriate educaţionale cu comunitatea locală (Consiliul Local, Biblioteca Judeţeană, Complexul Muzeal
Judeţean) şi alte instituţii de învăţământ (colegii, licee, şcoli gimnaziale, Universitatea Aurel Vlaicu, Universitatea
de Vest Vasile Goldiş);
Parteneriate cu agenţii economici în vederea efectuării stagiilor de pregătire practică a elevilor;
Asigurarea resurselor financiare/ materiale extrabugetare ;
Asigurarea resursei umane (cadre didactice, personal auxiliar şi nedidactic)în colaborare cu ISJ ;
programele de cooperare şi parteneriat locale, naţionale şi internaţionale.
g) Lista cuprinzând documentele de interes public:
Planul de Acţiune al Şcolii (PAS)
Regulamentul intern(RI)
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Codul Etic
Organigrama instituţiei
Oferta educaţională
Structura anului şcolar
Documente referitoare la: mişcarea personalului didactic, admiterea elevilor în liceu şi învăţământul
profesional, susţinerea examenelor de certificare a competenţelor profesionale şi a examenului de Bacalaureat
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
Planul de Acţiune al Şcolii
Regulamentul Intern
Strategii ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Metodologii MENCŞ şi Ordine de Ministru
Documente ISJ Arad
Ordine şi Hotărâri de Guvern

i)

Modalitaţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în sizuaţia 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 Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad , care va fi întregistrată la
secretariatul şcolii, sau la forurile superioare (ISJ Arad, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice).
Toate in formaţiile menţionate mai sus sunt disponibile atât la sediul instituţiei(secretariat , avizier cât şi pe siteul şcolii :
http://www.liceul-neuman.ro/).

Director,
prof. Stoica Doina
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