
  

 
 

 

Tabel centralizator privind transparența unităților de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Bacău 

 
- 11.09.2017 - 

 
Nr. 
Crt 

Instituția de învățământ și site-ul Site Buget Decizii 
C.A. 

ROF 
(ROI) 

Organigrama raport 
CEAC 

Observații 

1 Grădinița cu program săptămânal "Agricola" 
http://gradinita.agricola.ro/ 

da - - - da - - 

2 Școala gimnazială "Alexandru cel Bun" 
http://www.alexandrucelbun.eu 

da da - da da - Informații neactualizate în anul 
școlar 2016-2017 

3 Școala gimnazială "Al. I. Cuza" 
http://scoalacuzabacau.ro/ 

da - da da da da Decizii CA și rapoarte neactualizate 
pentru anul 2017  

4 Școala gimnazială nr. 10 
https://scoalazece.ro/ 

da - - da da - Regulament intern neactualizat în 
ultimii 5 ani 

5 Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran" 
scoala-safran-bacau.ro/index.html 

da - - da da da Regulament intern neactualizat 
pentru anul 2017 

6 Școala gimnazială "George Bacovia" 
sites.google.com/site/scoalabacovia 

da - - - - - Exceptând datele de contact, nicio 
informație nu este disponibilă 

7 Școala gimnazială "Alecu Russo" 
scoalaarussobacau.webgarden.ro 

da - - - - - Nicio informație actualizată în 
ultimii 6 ani 

8 Școala gimnazială "Octavian Voicu" 
www.scovoicu.ro 

da da - - da - Informații neactualizate pentru anul 
școlar 2016-2017 

9 Școala gimnazială "Nicolae Iorga" 
scoli.didactic.ro/scoala_nicolae_iorga_bacau 

da da - da da - Regulament și buget neactualizate 
pentru 2016-2017 

10 Școala gimnazială "Constantin Platon" 
www.scoalaplatonbacau.ro 

da - - da da da Rapoarte și regulamente 
neactualizate în 2016-2017 

11 Școala gimnazială "Miron Costin" 
http://www.scoalamironcostin.ro 

da - - da da da - 
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12 Școala gimnazială "Ion Creangă" 

www.sicbacau.info 
da da - da da - Regulament neactualizat din 2013, 

buget neactualizat și sumar 

13 Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu" 
------------------------------------------------ 

- - - - - - - 

14 Școala gimnazială "Nicu Enea" 
www.scoalanicuenea.ro 

- - - - - - Site indisponibil, suspendat 

15 Școala gimnazială "Domnița Maria" 
http://scdomnitamaria.ucoz.ro/ 

da - - - da - - 

16 Școala gimnazială "Spiru Haret" 
scoalaspiruharetbacau.wordpress.com 

da - - - - da Documente neactualizate pentru 
anul școlar 2016-2017. 

17 Școala gimnazială "Mihai Drăgan" 
scoalamihaidraganbacau.com 

da - - - da -  

18 Liceul Tehnologic "Petru Rareș" 
www.petruraresbacau.ro 

da da - - da - Buget neactualizat pentru anul 2017 

19 Liceul cu Program Sportiv 
http://www.lpsbacau.ro/ 

da da - da da - Buget neactualizat pentru anul 2017 

20 C.N. Pedagogic "Ștefan cel Mare" 
http://pedagogicbacau.ro/ 

da - - da da - Regulamente neactualizate pentru 
anul școlar 2016-2017 

21 C.N. "Ferdinand I" 
http://www.colegiulferdinand.ro/ 

da - da da da da ROF/ROI neactualizat pentru anul 
școlar 2016-2017 

22 C.N. "Vasile Alecsandri" 
http://www.cnva.ro 

da da da da da - ROF/ROI neactualizat pentru anul 
școlar 2016-2017 

23 C.N. de Artă "George Apostu" 
http://liceuldeartabacau.ro/ 

da - - - da - - 

24 C.N. "Gheorghe Vrănceanu" 
http://cnvranceanu.ro/ 

da da - da da da ROF/ROI neactualizat pentru anul 
școlar 2016-2017 

25 Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" 
http://www.dumitrumangeron.ro/ 

da - - - da - - 

26 Colegiul "Henri Coandă" 
http://www.colegiulcoanda.ro/ 

da da da - da da Buget și hotărâri CA neactualizate 
pentru anul 2017. 

27 Colegiul Economic "Ion Ghica" 
http://colegiuleconomicbacau.ro/ 

da da - da da da Documente neactualizate pentru 
anul școlar 2016-2017 
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28 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" 

http://www.ctas.ro/ 
da da da da da da - 

29 Colegiul "Grigore Antipa" 
www.colegiulantipabacau.ro 

da da - da da da - 

30 C.T.C. "N. V. Karpen" 
www.ctcnvk.ro 

da da - da da da Buget și regulament intern 
neactualizate pentru anul 2017; 

31 C.N. Catolic "Sf. Iosif" 
old.seminarbacau.ro 

da - - - da - - 

32 Colegiul "Mihai Eminescu" 
www.meb.ro 

da da - - da - - 

33 Clubul Sportiv Școlar 
sites.google.com/site/cssbacau 

da - - - da - - 

34 Palatul Copiilor 
www.palatulcopiilor.com 

da -  da da - - 

35 Școala Sanitară Postliceală “Sanity” 
www.scoalasanitarapostliceala.ro 

da - - - da - - 

 TOTAL unități de învățământ Site Buget Decizii 
C.A. 

ROF 
(ROI) 

Organigrama raport 
CEAC 

 

 35 33 14 5 18 30 12  

 
 

 Raport întocmit în perioada 9-10 septembrie 2017 de Asociația Elevilor din Bacău, în colaborare cu Cristian Ghingheș (consilier local 
independent al municipiului Bacău), prin raportare la următoarele norme legislative: 

- Constituția României: art. 31 privind dreptul la informație; 
- Legea 544/2011 privind liberul acces la informațiile de interes public 
- Legea nr. 1/2011 a educației naționale: art. 3 lit “m”, art. 9 alin. (1) lit. “a” și art. 257 alin. (7); 
- OMENCS 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: art. 2 

alin (6), art. 31 și art. 195 alin. (4); 
- OMEN 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar: art. 14 alin. (2); 
- OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației: art. 12 lit. “b”. 
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