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Accesul liber i neîngr dit al persoanei la orice informa ie de interes 
public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale rela iilor dintre 
persoane i autorit ile publice, în

 
conformitate cu Constitu ia României i 

cu documentele interna ionale.

 

       In anul 2010, Agen ia Jude eana pentru Ocuparea For ei de Munc 
Sibiu a asigurat accesul liber i neîngr dit al persoanelor la orice 
informa ie de interes public prin 

 

intermediul compartimentului specializat 
i a persoanei desemnate in acest scop. Accesul la informa iile de interes 

public s-a asigurat  din oficiu sau la cerere. Orice persoana a putut solicita 
informa ii în scris sau verbal. Pentru a facilita redactarea solicit rilor i a 
eventualelor reclama ii administrative A.J.O.F.M. Sibiu a pus la dispozi ia 
persoanelor interesate , formularele tip si pe pagina proprie de web, 
respectiv la seciunea Informa ii publice . Accesul la informa iile publice a 
fost gratuit. 
       In cadrul AJOFM Sibiu, pentru o buna desf urare a activit ii de 
informare i rela ii publice, s-a urm rit:

 

- informarea presei; 
- informarea publica directa a persoanelor; 
- informarea directa a personalului; 
- informarea interinstitu ional .

 

      Informatiile de interes public comunicate din oficiu au fost afi ate la 
sediul agen iei jude ene i la sediile punctelor de lucru, pe pagina de 
Internet proprie a agen iei sau în punctele de informare documentare. S-au 
organizat periodic conferin e de pres pentru aducerea la cuno tin a 
informa iilor de interes public.

       

In anul 2010, la A.J.O.F.M. Sibiu nu s-au inregistrat cereri de informatii 
publice.     

Conform art. 27 alin. (1) din normele metodologice, structura raportului 
privind accesul la informa iile de interes public se prezint astfel: 
a) nr. total de solicit ri de informa ii de interes public       = 0;

 

b) nr.total de solicit ri, departajat pe domenii de interes   = 0:

 

- utilizarea banilor publici (contracte, investi ii, cheltuieli) = 0;

 

- modul de indeplinire a atribu iilor institu iei publice         = 0;

 

- acte normative, reglementari = 0; 
- activitatea liderilor institu iei = 0;

 

- informa ii privind modul de aplicare a Lg. nr.544/2001 = 0;

 

- altele = 0; 
c) num rul de solicit ri rezolvate favorabil = 0; 
d) num rul de solicit ri respinse, defalcat in func ie de motiva ia respingerii 
= 0: 
- informa ii exceptate de la acces = 0;

 

- informa ii inexistente = 0;

 

e) num rul de solicit ri adresate în scris = 0;

 

- pe suport de hartie = 0; 



- pe suport electronic = 0; 
f) numarul de solicitari adresate de persoane fizice = 0; 
g) numarul de solicitari adresate de persoane juridice =0; 
h) numarul de reclamatii administrative = 0: 
- rezolvate favorabil = 0; 
- respinse = 0; 
i) numarul de plangeri in instanta = 0: rezolvate favorabil = 0; respinse = 0; 
- in curs de solutionare = 0; 
j) costurile totale ale compartimentului de informare si relatii publice = 0; 
k) sumele totale incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor de 
interes public solicitate = 0; 
l) numarul estimativ de vizitatori ai punctelor de informare documentare 

 

7500 
                                                                                                                             

Mentionam ca responsabilul cu accesul liber la informatiile de interes 
public de la AJOFM Sibiu are un registru pentru inregistrarea cererilor si 
raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public, conform 
Anexei nr. 5, din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 
Astfel s-a asigurat respectarea legii in mod unitar, in conformitate cu 
prevederile acesteia si ale normelor metodologice.  


