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ROMÂNIA 
AGEN IA JUDE EAN PENTRU OCUPAREA

 
FOR EI DE MUNC Sibiu

 
Str. Morilor nr. 51A,  550197  Sibiu 

Tel. 0269210882;  Fax. 0269230089; E-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro 
www.sibiu.anofm.ro

  
                               

Operator de  date cu caracter personal nr. 572                                                  

Nr. 197/ 04.01.2012    

RAPORT DE EVALUARE   
A IMPLEMENT RII LEGII NR. 544/2001

 

ÎN ANUL 2011  

Numele autorit ii sau institu iei publice: Agentia Judetean  pentru 
Ocuparea Fortei de Munc Sibiu 

    

INDICATORI cod RASPUNS 
A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informa ii

 

DA NU 1.Institu ia dumneavoastr a elaborat i publicat informa iile de 
interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2011?  

A1 
X - 

2. Lista a fost f cut public prin:

 

a. Afi are la sediul institu iei 

 

A2_1 X 
b. Monitorul Oficial al României  A2_2 - 
c. Mass-media  A2_3 - 
d. Publica iile proprii

 

A2_4 - 
e. Pagina de Internet proprie A2_5 X 

 

DA  NU 
3. Institu ia d-voastr a organizat un punct de  informare 
documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 
544/2001 i art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 ? 

A3 

X  

4. Num rul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare 

 

documentare în anul 2011 
A4 

 

10.220 

B. Solicit ri înregistrate de informa ii de interes public 

 

1. Num rul total de solicit ri înregistrate, în 2011,  departajat pe domenii de interes: 
(nu include solicit rile de informa ii redirec ionate spre solu ionare altor institu ii)

  

a.Utilizarea banilor publici (contracte, investi ii, cheltuieli  etc)            

 

B1_1 - 

 

b.  Modul de îndeplinire a atribu iilor institutiei publice 

 

B1_2 - 

 

c.  Acte normative, reglement ri

 

B1_3 - 
 d.  Activitatea liderilor institu iei

 

B1_4 - 

 

e.  Informa ii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544/2011 B1_5 - 
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f. Altele (se precizeaz care)

 
B1_6 TOTAL =13 

- informatii privind rata 
somajului in Copsa 
Mica, jud. Sibiu in 
perioada 2007-2011; 
- informatii privind nr. 
solicitarilor de interes 
public in perioada 
2006-2010;  
- situatia implementarii 
masurilor active in 
anul 2010 ; 
-informatii privind 
situatia concedierilor 
colective; 
- informatii privind 
locurile de munca in 
domeniul industriei 
lemnului; 
- informatii privind 
locurile de munca in 
strainatate; 
-  informatii privind 
cele mai cautate si cele 
mai putin cautate 
domenii de activitate; 
- nr. studenti incadrati 
la bursa dedicata 
acestora in 2011; 
- informatii privind nr. 
femeilor de etnie roma 
inregistrate in 
evidentele AJOFM 
Sibiu;  

2. Num rul total de solicit ri înregistrate, în 2011,  departajat dup modalitatea de solu ionare a acestora: 
a. Num rul de solicit ri înregistrate rezolvate favorabil B2_1 13 
b. Solicit ri înregistrate redirec ionate c tre solu ionare altor institu ii

 

B2_2 - 
a) informa ii  exceptate

 

B2_3 - 
b) informatii inexistente B2_4 - 
c)  f r motiv

 

B2_5 - 

 

c. Num rul de solicit ri 
înregistrate respinse,  din 
motivul: 

d) alte motiva ii  (care ?)

 

B2_6 - 
a) utilizarea banilor publici 
(contracte, investi ii, cheltuieli  etc)          

B2_7 - 

b)  modul de îndeplinire a atribu iilor 
institutiei publice 

B2_8 - 

d. Num rul de solicit ri 
înregistrate respinse, departajat 
pe domenii de interes: 

c)  acte normative, reglement ri

 

B2_9 - 
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d)  activitatea liderilor institu iei

 
B2_10 - 

e)  informa ii privind modul de 
aplicare a Legii  nr. 544/2001 

B2_11 - 

   
f) altele (se precizeaz care)

 
B2_12 - 

3. Num rul total de solicit ri înregistrate, în 2011,  departajat dup tipul solicitantului informa iilor:

 
(nu include solicit rile de informa ii redirec ionate spre solu ionare altor institu ii)

    

a. Num rul de solicit ri înregistrate adresate de persoane fizice

 

B3_1 4 

   

b. Num rul de solicit ri înregistrate adresate de persoane juridice B3_2 9 
4. Num rul total de solicit ri înregistrate, în 2011, departajat dup modalitatea de adresare a solicit rii:

 

(nu include solicit rile de informa ii redirec ionate spre solu ionare altor institu ii)

 

  a. pe suport de hârtie B4_1 2 
  b. pe suport electronic B4_2             11 
  c. verbal B4_3 - 
C. Reclama ii administrative i plângeri în instan

 

 a. rezolvate  favorabil  
reclamantului 

C1_1 - 

b. respinse C1_2 - 

1. Num rul de reclama ii 
administrative la adresa 
institu iilor publice în anul 2011 
în baza Legii nr.544/2001 c. în curs de solu ionare

 

C1_3 - 
a. rezolvate favorabil 
reclamantului 

C2_1 - 

b. rezolvate în favoarea institu iei

 

C2_2 - 

2. Num rul de plângeri în 
instan la adresa institu iilor 
publice în anul 2011 în baza 
Legii nr.544/2001 c. pe rol C2_3 - 
D. Costuri 
1. Costurile totale de func ionare ale compartimentului (sau 

persoanelor) îns rcinate cu informarea i rela iile publice 
(consumabile) în anul 2011 

D1 
- 

2. Suma încasat în anul 2011 de institu ie pentru serviciile de 
copiere a informa iilor de interes public furnizate solicitan ilor

 

D2 - 

       


