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    BULETIN INFORMATIV 

                                                                                              -2016- 
 

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

    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; 
 

LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL SISTEMULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ ŞI STIMULAREA OCUPĂRII FORŢEI DE 
MUNCĂ 

 

LEGEA Nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Norme şi proceduri: 
 

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

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

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

muncă, modalitatea de finanţare şi instrucţiunile de implementare ale acestora cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Modificări şi completări 

H.G. nr. 1073/2014 
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ALTE ACTE NORMATIVE 
 
 
ORDIN nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de munca sau 
indemnizaţie de şomaj. 
Modificări şi completări: 

- ORDIN nr. 281/ 2004 
- ORDIN nr. 648/ 2005 
- ORDIN nr. 123/ 2011 

Legea nr. 72/2007 privind stimularea în muncă a elevilor şi studenţilor 
Modificări şi completări: 

      -    O.U.G. 126/2008 
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru învăţământ superior 
 
H.G. nr. 473/2014 normele de aplicare a Legii 335/2013 
 
H.G. nr. 936/ 2004 privind procedura şi criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj. 
 
ORDIN nr. 280/ 2004 privind aprobarea modelului cadru al contractelor încheiate între beneficiarii de credite, respectiv 
fonduri nerambursabile si agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau ale municipiului Bucureşti. 
 
H.G. nr. 278/ 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţi de 
finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora. 
 
NORME METODOLOGICE nr. 1557/ 2008 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii 
avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor 
familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice. 
 
ORDIN nr. 270/ 2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România 
 
ORDIN nr. 279/ 2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, 
precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
Modificări şi completări: 

- ORDIN: 620/2006 
 
LEGEA nr. 202/2006  Republicată privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă. 
Modificări şi completări: 

- O.U.G nr. 84/2006 
- O.U.G nr. 28/2007 

- LEGEA nr. 271/2007 
      -     O.G. nr. 15/2014 
H.G. nr. 1.610/ 2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Modificări şi completări: 

- H.G nr. 640/2007 
- H.G. nr. 1303/2008 
- H.G nr. 1559/2008 
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- H.G. nr. 662/2010 
 
LEGEA nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 
 Modificări şi completări: 

- O.U.G nr. 125/2008 
- O.U.G nr. 229/2008 
- Legea 379/2009 
- O.U.G. 105/2009 
- O.U.G. 90/2009 
- Lege cadru 330/2009 
- Legea 41/2010 
- Legea 49/2010 
- Legea 140/2010 
- Legea 264/ 2010 
- Legea 284/ 2010 

 
CODUL MUNCII – LEGEA nr. 53/ 2003, Republicată 
 
LEGEA nr. 116/ 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 
 
H.G. nr. 1149/ 2002 Norme de aplicare a prevederilor Legii 116/2002 
 
LEGE nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat actualizată 
 
LEGE nr. 677/ 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestora 
Modificări  

Legea 102/2005 
Legea 278/2007 

 
LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL ACREDITĂRII FURNIZORILOR DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU STIMULAREA 
OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ 
 
H.G. nr. 277/ 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă.  
Modificări şi completări: 

- H.G. nr. 790/ 2004 
- H.G. nr. 1122/ 2010 

 
LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE 
 
O.G. nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată. 
Modificări şi completări: 

- O.G. nr.76/ 2004 
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H.G. nr. 522/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor O.G. nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor. 
Modificări şi completări: 

- H.G. nr. 887/ 2004 
- H.G. nr. 1829/ 2004 

 
ORDIN nr. 353/ 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor 
Modificări şi completări: 

- ORDIN nr. 80/ 2005 
 

ORDIN nr. 501/ 2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor. 
Modificări şi completări: 

- ORDIN nr. 77/ 2005 
- ORDIN nr.673/2006 
 

ORDIN nr. 4543/ 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale 
obţinute pe alte căi decât cele formale. 
 
ORDIN nr. 81/ 2005 
 
ORDIN nr. 171/ 2004 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care 
beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o forma de pregătire 
profesională 
Modificări şi completări: 

- ORDIN nr. 608/ 2004 
- ORDIN nr. 40/2006 

 
ORDIN nr. 186/ 2003 pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, 
gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru 
programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării 
nr. 284/2002 
 
LEGEA nr. 279/ 2005 privind ucenicia la locul de muncă. Republicată 
Modificări şi completări: 

- O.U.G. nr. 126/2008 
 

H.G. nr. 234/ 2006 norme de aplicare a Legii 279/2005 
Modificări şi completări: 

- H.G. 1085/2006 
- H.G. 449/2009 
- H.G. 1212/2011 
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LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
 
O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
Modificări şi completări: 

- LEGEA nr. 337/ 2006 
- LEGEA nr. 128/ 2007 
- O.U.G. nr. 94/2007 
- O.U.G. nr. 143/2008 
- O.U.G. nr. 228/2008 
- O.U.G. nr. 19/2009 
- O.U.G. nr. 72/2009 
- O.U.G. nr. 76/2010 
- Lege – cadru nr. 284/ 2010 
- Legea nr. 278/ 2010 
- Legea nr. 279/2011 

 
H.G. nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
 Modificări şi completări: 

- H.G. nr. 1056/2006 
- H.G. nr. 1337/2006 
- H.G. nr. 834/2009 
- H.G. nr. 1045/2011 

 
H.G. nr. 1660/ 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii. 
  Modificări şi completări: 

- H.G. nr. 198/2008 
- H.G. nr. 370/2009 
- H.G. nr. 167/2010 

 
 
LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL PETIŢIILOR 
 
 
Ordonanţa nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 
Modificări şi completări: 

- LEGEA nr. 233/ 2002 
 

LEGEA 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
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Modificări şi completări: 

- LEGEA nr. 371/2006 
- LEGEA nr. 380/2006 
- LEGEA nr. 188/2007 

 
H.G. nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind liberul 
acces la informaţii de interes public. 

 
 

    b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente 
al autoritatii sau institutiei 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. 

 In subordinea directorului executiv se afla: 

            -  Director executiv adjunct; 

            -  Manager public; 

            - EURES; 

            -   Compartiment audit public intern; 

-  Compartiment resurse umane  salarizare şi Secretariatul Consiliului Consultativ;  

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

            -   Compartiment juridic, relaţii cu publicul. 

 

       Birouri si compartimente aflate în subordinea Directorului executiv adjunct  : 

 - Agenţia Locală; 

    

          - 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; 

         
                      - Birou Administrare  Buget ; 
                      - Compartiment execuţie bugetară, financiar, contabilitate şi administrarea fondului de garantare                                                 
pentru plata creanţelor salariale;  
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                      - Compartiment  achiziţii publice, administrativ, protecţia muncii şi PSI; 
                       

 
2) ATRIBUTIILE 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 FUNCTIONARE: 

• 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 AUDIENTE: 

� Director executiv       -  Creţu Mircea Dorin  

     Joi : 12.00-14.00 

� Director executiv adj.  -  Hurdu Dumitru Dan 

     Marti: 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:  Creţu Mircea Dorin 
 
                 Director executiv adj.  Hurdu Dumitru Dan 
 
Numele si prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public: RADU Crenguţa 
Dana – consilier superior in cadrul Compartimentului resurse umane  salarizare 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; 
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 Denumirea :  

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SIBIU 
Sediul : Sibiu, str. Morilor nr. 51 A 
Numar telefon: 0269 - 230089; 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 si 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 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 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 si/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; 
 - adeverinţe; 
   - 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 informaţiile de interes public: 



 

  9  
AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ SIBIU 
Operator de date cu caracter personal nr.572 
Str. Morilor, Nr. 51A, Sibiu 
Tel./Fax: +4 0269 210882;  
e-mail: ajofm@sb.anofm.ro 
www.sibiu.anofm.ro 

 

 
    
 
 
 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  

 


