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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

GARDA FORESTIERĂ FOCŞANI 
Cod de înregistrare fiscală : 16435869 

Sediul : Municipiul Focşani  ; Str.Republicii ; Nr.5; Cod poşal : 620018 ; 
Jud.Vrancea 

Tel./Fax : 0237/232231 ; 0237/230504  E-mail gardaforestierafocsani@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
Accesul liber si neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel 
prin Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autoritaţile 
publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale 
ratificate de Parlamentul României. 
 
Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile care 
rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul 
ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. 
Asigurarea de către autoritaţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes 
public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii 
publice. 

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea 
informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de 
la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor 
documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea 
şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat 
solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest 
fapt în termen de 10 zile. 

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 
zile de la primirea petiţiilor. 
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 Lista cu documentele care pot fi puse la dispozitia cetăţeanului în baza Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
 
 În baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la 
informaţiile de interes public, informaţiile de interes public care se furnizează din oficiu 
sunt : 

1. Actele normative care reglementeaza organizarea şi funcţionarea autorităţii sau 
instituţiei publice ; 

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, 
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice ; 

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice 
şi ale functţonarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice ; 

4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv : denumirea, 
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet ; 

5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil ; 
6. Programele şi strategiile proprii ; 
7. Lista cuprinzând documentele de interes public : rapoarte de sinteză trimestriale, 

sinteza rezultatelor controalelor/lunar, raportul anual al activităţii de audit public 
intern, programul anual de achiziţii publice ; 

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii : 
9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în 

care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de 
interes public solicitate. 
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 În conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, vă prezentăm : 
 
Cerere informaţii de interes public 

Domnule  inspector şef  (sau responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public) 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
Doresc să primesc o copie a următoarelor documente (petentul este rugat să enumere documentele sau 

informaţiile solicitate cât mai concret): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Doresc ca informaţiile solicitate să-mi fie furnizate în format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail 
(optional): .....................……………………………….. 

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în 

format scris). 

 

 

 Data _____________ 

.................................... 

(semnătura petentului 

Domnului  inspector sef al Gărzii Forestiere Focşani  (sau responsabil cu difuzarea 
informaţiilor de interes public) 

Numele şi prenumele petentului: .................................................................................................................. 

Adresa: ........................………………………. 

Profesia (opţional):...................................…… 

Telefon (opţional): ...................................…… 
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Reclamatie administrativa 1 

Domnule inspector şef (sau responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public) 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, întrucât la cererea numărul............ din data de........... am primit un răspuns negativ, la data 
de............, într-o scrisoare semnată de............................................................ (completaţi numele respectivului 

funcţionar). Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 

......................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din 
următoarele considerente 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………Prin prezenta solicit revenirea asupra 
deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca 
dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. 

 

 

 Data ____________ 

................................. 

(semnătura petentului) 

 

 

Domnului  inspector şef al Gărzii Forestiere Focşani  (sau responsabil cu difuzarea 
informaţiilor de interes public) 

 Numele şi adresa petentului: ......................................................................................................................... 

Adresa: .........................……………. 

Telefon: .....................................…… 
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Reclamatie administrativa 2 

Domnule inspector şef (sau responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public) 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, întrucât la cererea numărul............ din data de........... nu am primit informaţiile solicitate în 
termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Documentele solicitate se încadreaza în categoria informaţiilor de interes public din următoarele 
considerente 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi 
informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, 
conform legii, a fost lezat. 

 

 Data ______________ 

.................................. 

  (semnătura petentului) 

 

 

Domnului  inspector şef al Gărzii Forestiere Focşani  (sau responsabil cu difuzarea 
informaţiilor de interes public) 

Numele şi adresa petentului: ……………………………………………………………………………. 

Adresa: …………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………… 
 


