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           Lista cuprinzând documentele de interes public 

 
- Regulamentul  de  organizarea şi funcŃionarea  al A.J.O.F.M Sibiu;  
- Structura organizatorică A.J.O.F.M Sibiu;  
- Programul de audienŃe al conducerii A.J.O.F.M Sibiu ; 
- DeclaraŃiile de avere şi de interese ale personalului A.J.O.F.M Sibiu;  
- AnunŃurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante, precum şi condiŃiile de participare şi selecŃie specifice cerute la concursurile 
organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul A.J.O.F.M Sibiu; 

- SituaŃii şi rapoarte specifice activităŃii A.J.O.F.M Sibiu ; 
- InformaŃiile publicate pe site-ul A.J.O.F.M Sibiu  ; 
- BilanŃul contabil ;  
- Materiale informative elaborate de A.J.O.F.M  Sibiu; 
- Acte normative specifice domeniului de activitate; 
- Raport anual de activitate al A.J.O.F.M Sibiu.  

 
 Potrivit art.12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare,  
“Se exceptează de la accesul liber al cetăŃenilor, prevăzut la art. 1 si, respectiv, la art. 11^1, 
următoarele informaŃii: 
    a) informaŃiile din domeniul apărării naŃionale, siguranŃei şi ordinii publice, dacă fac parte din 
categoriile informaŃiilor clasificate, potrivit legii; 
    b) informaŃiile privind deliberările autorităŃilor, precum si cele care privesc interesele economice 
şi politice ale României, daca fac parte din categoria informaŃiilor clasificate, potrivit legii; 
    c) informaŃiile privind activităŃile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 
atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenŃei 
loiale, potrivit legii; 
    d) informaŃiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
    e) informaŃiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se periclitează 
rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenŃiale ori se pun în pericol viaŃa, integritatea 
corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; 
    f) informaŃiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării 
unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părŃile implicate în proces; 
    g) informaŃiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecŃie a tinerilor. 
    (2) Răspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informaŃiilor aparŃinând categoriilor 
prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităŃilor publice care deŃin astfel de informaŃii, 
precum şi instituŃiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaŃiilor.” 
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