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Conform art. 5 alin.2 din Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes publi 
  a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice: 
 
Cadrul legislativ utilizat de instituţia noastră cuprinde următoarele acte normative, modificate, completetate şi 
actualizate: 

 
- Constituţia României, republicată; 
-  Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea A.N.O.F.M., republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a A.J.O.F.M. Sibiu;  

- H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicat;  

-  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

-  H.G. nr. 174 /2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-  H.G. nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, 

modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora;  

-  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public.  
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-  Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 473/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind 

efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  H.G. nr.726/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 72/2007 privind stimularea 

încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-  H.G. nr. 1850/2006 privind normele metodologice de aplicare a legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea 

fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (republicată) , cu modificările şi completările ulterioare;  

-  H.G. nr 855/2013 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind 

ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Legea nr. 219/2015 privind economia socială;  

-  H.G. nr. 585/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind 

economia socială.  

 

    b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe 
al autorităţii sau instituţiei publice; 
 

1) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ: 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu se subordonează A.N.O.F.M. şi este condusă de un 
director executiv şi un director executiv adjunct, numiţi  prin ordin al   Preşedintelui A.N.O.F.M. 
Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agenţiei, directorul executiv este sprijinit de un Consiliu 
Consultativ format din 15 membri, reprezentând  guvernul, Consiliul judeţean, organizaţiile sindicale şi 
patronale. 
Activitatea instituţiei este  structurată pe direcţii, servicii, birouri, compartimente. 

În subordinea directorului executiv se afla: 

 Director executiv adjunct; 

 Manager public; 

 EURES; 

 Compartiment audit public intern; 

 Compartiment resurse umane,  salarizare, comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ;  

 Compartiment control,îndeplinirea măsurilor asiguratorii şi executare silită a debitelor; 

 Compartiment juridic, relaţii cu publicul. 

Servicii, birouri si compartimente şi punctele de lucru de aflate în subordinea Directorului executiv 
adjunct  :   

 Agenţia Locală (serviciu); 

  Compartiment înregistrare şi stabilire drepturi şomeri; 

  Compartiment medierea muncii, consiliere şi orientare profesională; 
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  Compartiment implementare măsuri active şi relaţii cu angajatorii; 

  Punctele de lucru Mediaş, Avrig, Agnita,Cisnădie, Dumbrăveni, Copşa Mică;  
        

 Serviciu Administrare  Buget ; 

 Compartiment execuţie bugetară, financiar, contabilitate şi administrarea fondului de garantare  
pentru plata creanţelor salariale;  

 Compartiment  achiziţii publice, administrativ, protecţia muncii şi PSI; 
                       

 Birou  Analiza  Pieţei Muncii şi Economie Socială; 

 Compartiment analiza pieţei muncii, programe de ocupare şi implementare măsuri active; 

 Compartiment  relaţii cu angajatorii; 

 Compartiment  monitorizare proiecte finanţate din FSE, informatică şi managementul bazelor de date; 

 Compartiment economie socială; 
 

 Compartiment Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu. 
 

2) ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR: 

- organizează servicii de ocupare a forţei de muncă;  

- furnizează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de formare profesională;  

- orientează persoanele neîncadrate în munca şi mediază între aceştia şi angajatori. 

     PROGRAM DE FUNCŢIONARE: 

 Luni - Joi :    8.00  -  16.30  
 Vineri:          8.00   - 14.00 

PROGRAM COMUNICARE INFORMAŢII PUBLICE  ŞI RELAŢII PUBLICE conform Legii nr. 544/2001: 

 Luni - Joi :    8.00  -  16.30  
 Vineri:          8.00   - 14.00 

PROGRAM DE AUDIENŢE: 

 Director executiv       -  Mircea Dorin Creţu  

     Joi : 12.00-14.00 

 Director executiv adj.  -  Dumitru Dan Hurdu 

     Marţi: 12.00-14.00 
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c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului 
responsabil cu difuzarea informatiilor publice; 

 
  Director executiv:   Mircea Dorin Creţu 
 
               Director executiv adj.  Dumitru Dan Hurdu 
 
Numele si prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public:  Crenguţa Dana 
Radu – consilier superior in cadrul Compartimentului resurse umane,  salarizare, comunicare  şi Secretariatul 
Consiliului Consultativ. 
 
  d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 
telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; 
Denumirea :  

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SIBIU 
Sediul : Sibiu, str. Morilor nr. 51 A 
Numar telefon  0269 - 210882;  
Numar fax:       0269 -  230089; 
Adresa de e-mail : ajofm@sb.anofm.ro        

   Adresa paginii de Internet: www.sibiu.anofm.ro 
 
e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil; 
    A.J.O.F.M Sibiu este instituţie finanţată integral din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. 
   Bugetul si bilanţul contabil pot fi consultate la sediul instituţiei. 
 
  f) programele şi strategiile proprii: 

- programul de ocupare, 
- programul de formare. 

 
  g) lista cuprinzând documentele de interes public: (de la punctele anterioare) 
 - raportul anual de activitate al AJOFM Sibiu; 
 - raportul anual privind informaţiile de interes public; 
 - bugetul; 
 - bilanţul contabil; 
 - programul de ocupare al forţei de muncă; 
 - programul de formare profesională;  

  
 

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

Principalele documente produse şi gestionate, potrivit legii de AJOFM Sibiu sunt următoarele: 
  - dosare şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi; 
  - dosare subvenţii, prime angajatori şi angajaţi; 
  - convenţii; 
  - declaraţii privind contribuţia la Fondul Asigurărilor pentru Şomaj; 

http://www.sibiu.anofm.ro/
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 - adeverinţe;  
- programul de formare profesională; 
- planul anual de audit public intern; 
- planul  anual de control măsuri active; 
- formulare europene E301/U1, E302/U2, E303/U3; 

   - certificate privind stagiul de cotizare; 
 - certificate concediu medical; 
 - ajutoare deces; 
   - comunicate de presă; 
   - situaţia săptămânală a locurilor de muncă; 
   - situaţia lunără statistică a şomajului; 
   - situaţia burselor locurilor de muncă. 

 
 i) modalităţile 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. 
           

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

 
 ART. 32 
    “În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes 
public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducatorului 
autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia. 
    ART. 33 
    Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia 
administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului 
explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice. 
    ART. 34 
    În cazul în care reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul la aceasta se transmite 
solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei 
administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de 
asemenea, va mentiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în 
condiţiile legii.”  

 
 Informaţiile de interes public se pot obţine în conformitate cu legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public. 
 
Model cerere tip Anexa1 – pentru cerere informaţii 
Model reclamaţie administrativă tip – Anexele 2a 
Model reclamaţie administrativă tip – Anexele  2b  

                                                                                                       Întocmit 
                 
                    Crenguţa Dana RADU 

http://www.arad.anofm.ro/Anunturi/cerere_anexa1.rtf
http://www.arad.anofm.ro/Anunturi/reclamatie_anexa2a.rtf
http://www.arad.anofm.ro/Anunturi/reclamatie_anexa2b.rtf

