Lista informaţiilor de interes public produse şi/sau gestionate de către
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)
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Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM);
Regulamentul intern al Administraţiei Fondului pentru Mediu;
Organigrama Administraţiei Fondului pentru Mediu;
Coordonatele de contact ale AFM;
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru
ocuparea posturilor vacante din cadrul AFM;
Dispoziţiile preşedintelui AFM referitoare la activitatea instituţiei;
Anunţurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul AFM;
Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de angajare;
Declaraţiile de avere şi de interese ale persoanelor care ocupă funcţii de conducere;
Declaraţiile de avere şi de interese ale persoanelor care execută activitate de control;
Informaţiile privind activitatea desfăşurată de AFM;
Numele şi prenumele persoanei responsabile/purtătorului de cuvânt al AFM, care să asigure
accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public;
Programul de audienţe al AFM;
Manualul de operare al Fondului pentru mediu;
Sesiunile de depunere a proiectelor în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu;
Ghidul de finanţare aferent fiecărei sesiuni de depunere a proiectelor;
Raportul anual privind utilizarea Fondului pentru mediu;
Lista proiectelor aflate în curs de finanţare din Fondul pentru mediu, inclusiv valoarea
contractată de către beneficiari;
Lista proiectelor aprobate pentru finanţare din Fondul pentru mediu;
Lista proiectelor finalizate din Fondul pentru mediu, inclusiv valoarea contractat ă şi cea
finanţată;
Schemele de ajutor de stat regional pentru investiţii, care sunt finanţate din Fondul pentru mediu;
Lista proiectelor operatorilor economici, beneficiari de ajutor de stat;
Programele şi strategiile proprii;
Sursele financiare ale AFM;
Bugetul de venituri şi cheltuieli al AFM, pentru anul în curs;
Bilanţul contabil al AFM, pentru anul anterior;
Anunţurile de participare la atribuirea contractului de achizi ţie publică;
Dosarul achiziţiei publice;
Anunţurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
Contractele de achiziţii publice;
Anunţurile privind actele administrativ fiscale;

32. Lista contribuabililor care inregistreaza obligatii restante la bugetul Fondului pentru mediu, cu
exceptia acelor contribuabili care au exercitat caile de atac prevazute de lege (pana la
solutionarea cailor de atac);
33. Denumirea actelor normative si, dupa caz, continutul acestora, care stau la baza stabilirii
obligatiilor la Fondul pentru mediu si intocmirii proceselor-verbale de constatare si contraventie;
34. Anuntul privind organizarea conferintelor de presa sau a altor actiuni publice;
35. Comunicatele de presa;
36. Materialele informative (brosuri) editate de catre AFM;
37. Numarul sesizarilor si reclamatiilor inregistrate la Administratia Fondului pentru Mediu, in
conditiile legii;
38. Proiectele de acte normative aflate in dezbatere publica, conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica.

