
   
BULETIN INFORMATIV  

  Conform art. 5 alin.2 din Legea nr. 544/2001  privind liberul acces la informa iile de interes public      

a) Actele normative care reglementeaz organizarea i func ionarea autorit ii sau institu iei 
publice: 

Cadrul legislativ utilizat de institu ia noastr cuprinde urm toarele acte normative, modificate, 
completetate i actualizate: 

 

Constitu ia României, republicat ;

  

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modific rile i complet rile ulterioare; 

  

Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, cu modific rile i 
complet rile ulterioare;

  

Legea nr. 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea 
demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, cu 
modific rile i complet rile ulterioare;

  

Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduit al func ionarilor publici, republicat ;

  

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de 
munca, cu modific rile i complet rile ulterioare; 

  

H.G. nr. 174 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc , cu 
modific rile i complet rile ulterioare;

  

H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru 
stimularea ocup rii for ei de munc , modalit ile de finan are i instruc iunile de implementare a 
acestora, cu modific rile i complet rile ulterioare;

  

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea i combaterea marginaliz rii sociale;

  

Legea nr. 202/2006 privind organizarea i functionarea Agen iei Na ionale pentru 
Ocuparea For ei de Munc , cu modific rile i complet rile ulterioare;

  

H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agen iei Na ionale pentru Ocuparea 
For ei de Munc , cu modific rile i complet rile ulterioare;

  

H.G. nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru 
prevenirea omajului, modalit ile de finan are i instruc iunile de implementare a acestora;

  

O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesional a adul ilor, cu modific rile i 
complet rile ulterioare; 

 

Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, cu modific rile i complet rile ulterioare;

  

Legea nr. 82/1991 a contabilit ii, republicat ;

  

Ordinul M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea i conducerea contabilit ii institu iilor publice, Planul de conturi pentru institu iile publice i 
instruc iunile de aplicare a acestuia, cu modific rile i complet rile ulterioare;

  

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pl tit din fonduri 
publice; 

 

H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare i func ionare a comisiilor de 
disciplin ,

 

cu modific rile i complet rile ulterioare;

  

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei 
func ionarilor publici, cu modific rile i complet rile ulterioare;

  

H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al func ionarilor publici, cu modific rile 
i complet rile ulterioare;

  

Ordinul M.M.S.S.F. nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare 
a drepturilor de care beneficiaz persoanele aflate în c utarea unui loc de munc pe durata particip rii la o 
form de preg tire profesional , cu modific rile i complet rile ulterioare;

 



 
Ordinul M.M.S.S.F. nr. 85 /2002 privind aprobarea Procedurii de primire i de solu ionare a 

cererilor de loc de munc sau indemniza ie de omaj, cu modific rile i complet rile ulterioare;

  
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu 

modific rile i complet rile ulterioare;

  
H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public.

      
b) Structura organizatorica, atribu iile departamentelor, programul de func ionare, programul de 

audien e al autorit ii sau institu iei publice;  

1) STRUCTURA ORGANIZATORIC :

 

               Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu se subordoneaz A.N.O.F.M. i 
este condus de un director executiv, numit  prin ordin al   pre edintelui A.O.F.M.  

Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agen iei, directorul executiv este sprijinit de 
un Consiliu Consultativ format din 15 membri, reprezentând  guvernul, organiza iile sindicale i 
patronale. 

Activitatea institu iei este  structurat pe compartimente, birouri i servicii:  

Compartimente func ionale din subordinea directorului executiv: 
- Juridic si rela ii cu publicul  

- Audit public intern 

-  Resurse umane i salarizare;  

- Control Financiar Propriu 

- Monitorizare proiecte finantate din FSE 

           -  Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ; 

            -  Manager public. 

    Serviciul Agentia Local , este coordonata de un sef serviciu aflat in subordinea directorului 
executiv  si este organizat în urm toarele compartimente:

 

- Înregistrare omeri si medierea muncii; 

- Stabilire i pl i drepturi omeri; 

- Consiliere si Orientare profesionala; 

- Implementare  masuri active; 

- Relatii cu angajatorii. 

Din structura Agentie Locale Sibiu fac parte si punctele de lucru Agnita, Avrig, Cisnadie, D-veni si 
Copsa Mica.  

       Birouri si compartimente aflate în subordinea Directorului executiv adjunct  : 
A) In domeniul managementului pie ei muncii: 

          - Birou Statistica si programe de ocupate; 

                 - Compartiment Informatic ; 

          -  Compartiment  Centrul de formare profesional ; 

          -  Compartiment  Control m suri active; 

          -  Compartiment rela ii cu angajatorii.

 

     B)  In domeniul economic:  

- Birou contabilitate; 
-     Compartiment fond de garantare;  
-     Compartiment finan are i urm rire a

 

execu iei bugetare;  

2) ATRIBUTIILE DEPARTAMENTELOR: 



- organizeaza servicii de ocupare a fortei de munca;  

- furnizeaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de formare profesionala;  

- orienteaza persoanele neincadrate in munca si mediaza intre acestia si angajatori.  

PROGRAM DE FUNCTIONARE: 

 
Luni - Vineri : 8.30 - 16.30  

PROGRAM COMUNICARE INFORMA II PUBLICE

  

I RELA II PUBLICE conform 
Legii nr. 544/2001: 

 

Luni-  Vineri : 8.30 - 16.30  

PROGRAM DE AUDIENTE: 

 

Director executiv       -  Mircea Dorin CRE U

   

Joi : 12.00-14.00  

 

Director executiv adj.  -  Gabriela Teodorescu 

 

Mar i: 12.00-14.00 

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale 
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;    

Director executiv:  Mircea Dorin CRE U

  

Numele si prenumele func ionarului responsabil cu difuzarea informa iilor de interes public:  
Radu Crengu a Dana 

 

consilier superior in cadrul Compartimentului Comunicare si 
Secretariatul Consiliului Consultativ;    

d) coordonatele de contact ale autorit ii sau institu iei publice, respectiv: denumirea, sediul, 
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;   

Denumirea :  
AGEN IA JUDE EAN PENTRU OCUPAREA FOR EI DE MUNC SIBIU

 

Sediul : Sibiu, str. Morilor nr. 51 A 
Numar telefon: 0269 - 230089; 0269 - 210882;  
Numar fax:       0269 -  230089; 
Adresa de e-mail :sibiu@ ajofm.anofm.ro,   sb_media @ ajofm.anofm.ro        

   Adresa paginii de Internet: www.sibiu.anofm.ro

 

     
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 

    A.J.O.F.M Sibiu este institu ie finan at integral din Bugetul Asigur rilor Sociale de Stat.

  

  Bugetul si bilan ul contabil pot fi consultate la sediul institu iei.

  

  f) programele si strategiile proprii: 
- programul de ocupare, 
-  programul de formare. 

   
  g) lista cuprinzand documentele de interes public: (de la punctele anterioare)  

- raportul anual de activitate al AJOFM Sibiu; 



 
- raportul anual privind informa iile de interes public;  
- bugetul;  
- bilan ul contabil;

  
- programul de ocupare al for ei de munc ;

  
- programul de formare profesional ;    

    
 h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;  

Principalele documente produse i gestionate, potrivit legii de AJOFM Sibiu sunt urm toarele:

 

  - dosare omeri indemniza i i neindemniza i;

 

  - dosare subven ii, prime angajatori i angaja i;

 

  - carnete de munc  ( pana la restituirea catre titular); 
  - conven ii; 
  - declara ii privind contribu ia la Fondul Asigur rilor pentru omaj;  

- adeverin e;

 

   - certificate privind stagiul de cotizare;  
- certificate concediu medical;  
- ajutoare deces. 

    
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana 

se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 
                

Potrivit HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informa iile de interes public:

      

 

ART. 32     
În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informa iile de interes public a fost 

înc lcat, aceasta se poate adresa cu reclama ie administrativ conducatorului autorit ii sau institu iei 
publice c reia i-a fost solicitat informa ia.

 

    ART. 33     
Persoana care se considera v t mat în drepturile sale poate depune reclama ia administrativ 

prev zut la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau

 

tacit al 
angaja ilor din cadrul autorit ii sau institu iei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

 

i 
ale prezentelor norme metodologice. 
    ART. 34     

În cazul în care reclama ia se dovede te intemeiata, r spunsul la aceasta se transmite solicitantului 
care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclama iei administrative. Acest r spuns va 
con ine informa iile de interes public solicitate ini ial i, de asemenea, va mentiona sanc iunile 
disciplinare aplicate în cazul func ionarului vinovat, în condi iile legii. 

  

  Informa iile de interes public se pot ob ine în conformitate cu legea nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informa iile de interes public

   

Model cerere tip Anexa1

  

pentru cerere informa ii

 

Model reclama ie administrativ tip 

 

Anexele 2a

 

Model reclama ie administrativ tip 

 

Anexele  2b

   


