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CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CLUJ 

 

 

BULETIN INFORMATIV AL INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC 

 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea  instituţiei  

- Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea 

Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Hotararea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului ANOFM, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor 

- Hotararea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionata a adultilor 

- Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de 

munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

- H.G. 174/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- H.G. nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru 

stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

b) Structura organizatorică, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei  

 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE: 

Luni- joi: 8.00-16.30 

Vineri: 8.00-14.30 

 

PROGRAMUL DE AUDIENŢE: 

Joi: 14.00-16.00 

 

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei 

DIRECTOR: FILIP DOINA ADRIANA 
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d) Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice 

Dna. Simona Bacanu    

TEL. 0264.44.88.16, 0264.599.359 

simona.bacanu@crfpacj.anofm.ro 

crfpacluj@hotmail.com 

 

e) Coordonatele de contact ale instituţiei 

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CLUJ 

Str. Fabricii de Zahar nr. 51, Cluj-Napoca 

Tel./Fax: +4 0264 448816, +4 0264 599359;  

e-mail: crfpacluj@hotmail.com 

www.crfpacj.ro 

 

f) Surse financiare, buget, bilant  

Surse financiare- BUGETUL DE STAT SI TAXE CURSANTI. 

Buget 2018- 2.353.910 LEI 

Executie bugetara 2018: 2.272.316 lei 

 

g) Programe si strategii 

Planul de formare profesionala pentru anul 2018 = 2605 persoane 

 

h) Lista documente de interes public  

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei, respectiv, din 

domeniul formarii profesionale 

Structura organizatorică, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei 

Anunturi organizare concursuri ocupare posturi 

Situatii si raportari specifice 

Informatii publicate pe site 

Bilantul contabil 

Structura bugetului 

Materiale cu caracter informativ 

Raport anual de activitate 

  

mailto:simona.bacanu@crfpacj.anofm.ro
http://www.crfpacj.ro/
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i) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii 

Planul anual de formare profesionala 

Stadiul lunar al realizarii planului de formare profesionala 

Contractul de performanta manageriala 

Stadiul realizarii indicatorilor prevazuti in contractul de performanta manageriala 

Raport anual de activitate 

Bugetul anual 

Contul de executie al bugetului 

Bilantul contabil 

Programul anual de achizitie 

Centralizatorul achizitiilor publice >5.000 euro 

Situatia drepturilor salariale 

Declaratiile de avere si interese 

Materiale cu caracter informativ 

Buletinul informativ Lg. 544/2001 

Raportul anual Lg. 544/2001 

 

j) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se considera 

vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate 

 

Formulare în baza Legii nr. 544/2001: 

Solicitare informatii publice 

Reclamatie administrativa –  răspuns negativ 

Reclamatie administrativa –  fara răspuns 

 

  

http://crfpacj.ro/doc/doc_site_nou/SOLICITARE_INFO.doc
http://crfpacj.ro/doc/doc_site_nou/RECLAMATIE-nu.doc
http://crfpacj.ro/doc/doc_site_nou/RECLAMATIE-deloc.doc
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Reglementari: 

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

completările ulterioare,  

H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

 

Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la 

informaţiile de interes public poate adresa reclamaţie administrativă conducătorului 

instituţiei, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă refuzul explicit sau 

tacit de furnizare a datelor solicitate.  În urma cercetării administrative, răspunsul motivat se 

transmite persoanei care a formulat reclamaţia administrativă, în termen de 15 zile, 

indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.  În cazul în care reclamaţia se 

dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de intres public solicitate iniţial şi, 

de asemenea, vor fi menţionate măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, 

în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.   Dacă solicitantul se consideră, în 

continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de 

contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei 

rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se adresează nu mai 

târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor în care autorităţile şi instituţiile publice au 

obligaţia să răspundă la solicitarea informaţiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după 

caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării (în funcţie de dificultatea, 

complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa solicitării – art. 7 din Legea nr. 

544/2001). 

 
 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al  Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecþia Datelor- RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene. 
CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CLUJ a stabilit mãsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a 
asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastrã cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau 
accesul neautorizat şi încalcarea securitãții datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de 
colaborare cu instituţia noastrã, dumneavoastrã aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 


