
 
 

Informații de interes public  
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 
Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dâmboviţa este un serviciu public deconcentrat, în 
subordinea Agenţiei Naţinale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu personalitate juridică, constituită la 
nivelul judeţului Dâmboviţa. 
 
Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dâmboviţa organizează, coordonează şi realizează 
la nivel judeţean activitatea de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă. 
 
Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dâmboviţa asigură implementarea la nivelul 
judeţului Dâmboviţa a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare 
profesională a forţei de muncă cu respectarea următoarelor principii : 
a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocupării şi formării profesionale şi 
asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă; 
b) imparţialitatea în posibilele interese divergente dintre angajatori şi forţa de muncă; 
c) respectarea caracterului concurenţial al activităţilor de pe piaţa muncii;  
d) confidenţialitatea datelor personale ale clienţilor; 
 e) transparenţă faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului, ale Uniunii Europene şi faţă 
de societatea civilă;  
 f) subsidiaritatea; 
 g) adaptabilitatea serviciilor la modificările din mediul social şi economic; 
 h) eficienţa managementului fondurilor publice. 
 
 În aplicarea politicilor şi strategiilor prevăzute mai sus, AJOFM Dâmbovița are următoarele obiective 
principale: 
 a)creșterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în concordanță cu 
locurile de muncă vacante comunicate de angajatori; 
 b)creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile cum 
sunt:tinerii, șomerii de lungă durată, persoanele de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane 
eliberate din detenție, tinerii cu risc de marginalizare socială;  
c)prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupaționale într-o perioadă de 
maxim 4 luni de la data înregistrării pentru tineri, și respectiv 6 luni în cazul adulților; 
 d)stimularea participării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare 
profesională; 
e)reducerea șomajului de lungă durată prin încheierea cu șomerii de lungă durată adulți, a unui accord 
de integrare în muncă, în cel mult 18 luni de la intrarea în șomaj, cu scopul de a facilita tranziția spre 
ocuparea unui loc de muncă; 
f)oferirea de oportunități pentru ocuparea și dezvoltarea profesională a tinerilor șomeri până în 25 de 
ani, în primele 4 luni de la înregistrare, prin integrarea în programe de formare profesională, includere 
în programul de ucenicie la locul de muncă sau de efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ 
superior și plasarea pe locuri de muncă vacante;  
g)creşterea şanselor de ocupare şi a incluziunii sociale a unor categorii de persoane care se confruntă cu 
dificultăţi la încadrarea în muncă prin servicii şi măsuri active de stimulare a ocupării; 
h)profilarea și încadrarea în niveluri de ocupabilitate prevăzute de Legea 76/2002 cu modificările și 
completările ulterioare, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidența instituției; 
 i)protecţia persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă în cadrul sistemului asigurărilor pentru 
şomaj; 



 j)protecţia salariaţilor angajatorilor în stare de insolvenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu 
modificările ulterioare; 
 k)facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele 
semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a 
încheiat tratate, acorduri sau convenţii 
 
Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa asigură implementarea proiectelor 
finanţate din fondurile structurale europene în care aceasta are calitatea de beneficiar/partener în 
contractele de finanţare încheiate cu autorităţile finanţatoare. 
 
Pentru îndeplinirea atribuţiilor, Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dâmboviţa 
cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea 
civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum şi cu partenerii sociali. 
 
În subordinea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dâmboviţa funcţionează următoarele 
subunităţi fară personalitate juridică: 

a. Agenţia Locală Târgovişte; 
b. Puncte de lucru (Pucioasa, Băleni, Titu, Găeşti, Moreni);  
c. Centrul de Formare Profesională. 

 
 

Conducerea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dâmboviţa se exercită de către 
directorul executiv şi directorul executiv adjunct. 
 
Pentru realizarea obiectivelor sale, AJOFM Dâmboviţa are, în principal, următoarele atribuţii: 

 asigură înregistrarea în evidenţe a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor, în 
condiţiile legii; 

 încheie, în condiţiile legii, contracte de asigurare pentru şomaj; 

 stabileşte şi plăteşte, în condiţiile legii, drepturile băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj; 

 furnizează şi finanţează servicii de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de 
muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele 
care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă; 

 asigură înregistrarea în evidenţe a locurilor de muncă vacante comunicate de angajatori potrivit 
legii; 

 consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă şi realizează punerea în 
legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă în vederea stabilirii de 
raporturi de muncă sau de serviciu; 

 profilează și încadrează în niveluri de ocupabilitate prevăzute de Legea 76/2002 cu modificările 
și completările ulterioare, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidența 
instituției; 

 organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, în condiţiile legii, servicii de formare 
profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari 
prevăzute de lege; 

 asigură implementarea programelor specifice domeniului de activitate finanţate din fonduri 
europene nerambursabile; 

 stabileşte şi plăteşte, în condiţiile legii, creanţele ce se suportă din Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor salariale; 

 asigură realizarea indicatorilor prevăzuţi în contractele anuale de performanţă managerială; 

 acreditează, în condiţiile legii, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei 
de muncă; 



 implementează prevederile legale privind ucenicia la locul de muncă şi gestionează Registrul 
angajatorilor de ucenici; 

 controlează respectarea de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor legale care 
reglementează sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 

 gestionează resursele financiare alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii; 

 îndeplineşte măsurile asigurătorii şi efectuează executarea silită a creanţelor bugetare 
reprezentând debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind 
din neplata contribuţiilor; 

 asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele 
membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic 
European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, convenţii, acorduri şi 
înţelegeri; 

 este instituţie competentă pentru aplicarea prevederilor referitoare la prestaţia de şomaj din 
regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 

 asigură acordarea prestaţiilor de şomaj stabilite prin valorificarea perioadelor de asigurare 
realizate în alte state membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind 
Spaţiul Economic European şi Elveţia, în condiţiile prevăzute de regulamentele europene privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială; 

 editează materiale informative în domeniul propriu de activitate ; 

 eliberează atestatul de întreprindere sociala prin compartimentul pentru economie socială. 
 

   Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Dâmboviţa realizează, în principal, 
următoarele activităţi: 

 informarea şi consilierea profesională; 

 profilarea și încadrarea în niveluri de ocupabilitate prevăzute de Legea 76/2002 cu modificările și 
completările ulterioare, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidența 
instituției; 

 medierea muncii; 

 formarea profesională; 

 consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei 
afaceri; 

 completarea, în condiţiile prevederilor  legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a 
stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează pentru program normal de lucru, 
conform prevederilor legale în vigoare; 

 stimularea mobilităţii fortei de muncă; 

 stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor; 

 stimularea angajatorilor care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la 
locul de muncă; 

 stimularea angajatorilor care încadrează în muncă absolvenți de studii superioare în baza unui 
contract de stagiu; 

 stimularea angajatorilor care încadrează în muncă elevi sau studenți în baza unui contract de 
muncă pe perioada vacanței; 

 stimularea angajatorilor de inserție care încadrează în muncă persoane considerate marginalizate 
social în baza unui contract de muncă; 

 acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 

 efectuarea plăţii drepturilor de protecţie socială ce se suportă din bugetul asigurărilor de şomaj, 
potrivit prevederilor legii; 

 efectuarea plaţii creanţelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege; 

 realizarea recrutării şi plasării forţei de muncă în străinătate. 



 indeplinesc calitatea de parteneri EURES furnizand serviciile universale prevazute de legislatia 
comunitara cu privire la compensarea ofertelor si a cererilor de locuri de munca in cadrul Uniunii 
Europene si realizeaza actiunile prevazute in planul anual de activitate pentru reteaua nationala 
a serviciilor de ocupare a fortei de munca; 

 eliberarea de formulare europene care circula in aplicarea prevederilor referitoare la somaj in 
conditiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate 
sociala ; 

 procesarea informatiilor certificate in formularele europene emise in alte state membre ale 
Uniunii Europene si in statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si 
Elvetia, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor pentru deschiderea dreptului la somaj in 
Romania ; 

 intocmirea cererilor de rambursare adresate statelor membre ale Uniunii Europene si statelor 
semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si Elvetia, in conditiile prevazute de 
regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala ; 

 solutionarea cererilor de rambursare primite de la statele membre ale Uniunii Europene si statele 
semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si Elvetia, in conditiile prevazute de 
regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala; 
 

 
 
Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice 
 

- Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea ANOFM, republicată şi actualizată; 
- H.G. nr. 1610/2006 actualizată privind aprobarea Statutului ANOFM; 
- Structura organizatorică aprobată de ANOFM; 
- Regulament de organizare şi funcţionare a AJOFM Dămboviţa; 

 
 

Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de 
audienţe al instituţiei publice  

 
Structura organizatorică a  Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, elaborată pe 
baza structurii organizatorice cadru, se aproba de Consiliul de Administraţie al ANOFM. 
 
Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa. 
 
Atribuţiile personalului din cadrul agenţiilor judeţene şi al subunităţilor prevăzute de Hotărârea 
Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, cu modificarile şi completările ulterioare, sunt prevazute în fişa postului. 
 
Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Agenţia 
Judeţeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dâmboviţa sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Conform organigramei, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa are 
următoarea structură: 
I.Directorul Executiv are în subordine compartimentele: 

 Audit public intern ; 

 Resurse umane, salarizare, comunicare si secretariatul consiliului consultativ ; 

 EURES ; 

 Control,îndeplinirea măsurilor asiguratorii şi executare silită a debitelor; 

 Juridic, relaţii cu publicul; 
 

II.Directorul Executiv Adjunct are în subordine : 
a.Serviciul Agenţia Locală Târgovişte: 

 Compartiment Înregistrare şi Stabilire Drepturi şomeri; 

 Compartiment Medierea Muncii, Consiliere, Orientare, şi Formare profesională; 

 Compartiment implementare Măsuri Active; 

 Compartiment Relaţii cu Angajatorii; 

 Puncte de lucru: Băleni, Găeşti, Moreni, Titu, Pucioasa; 
 
b.Serviciul Administrare Buget: 

 Compartiment achiziţii publice, administrativ, protecţia muncii şi PSI; 

 Compartiment execuţie bugetară, financiar, contabilitate, şi administrare fond garantare pentru 
plata creanţelor salariale; 

 
c.Serviciul Analiza Pieţei Muncii şi Economie Socială: 

 Compartiment relaţii cu angajatorii; 

 Compartiment analiza pieţei muncii, programe de ocupare, şi implementare măsuri active; 

 Compartimentul monitorizare proiecte finanţate din F.S.E.informatică și managementul bazelor 
de date; 

 Compartiment Economie Socială; 
 
d.Compartiment  Formare Profesională   
  

 
Atribuţiile compartimentelor din cadrul AJOFM Dâmboviţa  sunt prevăzute în Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare. 

 
 
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil 
cu difuzarea informaţiilor publice, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public 
 
 

Director Executiv- Constanţa Anghel; 
Director Executiv Adjunct – Cezar Dincă;  
Şef serviciu Administrare Buget  -  Mădălina Bîrnoi; 
Şef serviciu Agenţia Locală Târgovişte - Dragoş Panait; 
Şef serviciu APMES -  Elena Neagu; 
 
Responsabil informaţii publice în baza Legii 544/2001 - Daniela Stanca  
 

 



 

Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumire, sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet 

 

Sediul : Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr.1A    

 
 

Programul de audienţe al instituţiei publice  
 
Director Executiv Constanţa Anghel : Zilnic în funcţie de program şi problemele solicitate ; 
 
Director executiv Adjunct Cezar Dincă: Zilnic în funcţie de program şi problemele solicitate ; 
 
Şef serviciu APMES – Elena Neagu : marţi şi joi între orele 08.30 – 10.30 ; 
Şef serviciu AL Tărgovişte- Dragoş Panait :luni şi miercuri  între orele 14.00 – 16.00 ; 
 
 
 
 
 

Programul instituţiei  
 

Luni – joi interval orar 8.00 – 16.30; 
 
Vineri  interval orar 8.00 – 14.00 
 
 

Website: http://www.dambovita.anofm.ro    

 

E- mail de contact: ajofm@db.anofm.ro 

 

Telefon/Fax AJOFM Dămboviţa : 0245/615932 

Director Executiv   0245/615932 

Director Executiv Adjunct 0245/615932 

SERVICIUL Analiza Pieţei Muncii şi 
Economie Socială 

Telefon nr.0732100367 

SERVICIUL Administrare Buget  Telefon nr. 0730699201 



SERVICIUL Agenţia Locală Târgovişte Telefon nr. 0732100363 

COMPARTIMENT Audit public intern 0245/615492 

COMPARTIMENT Resurse Umane 
Salarizare, Comunicare şi 
Secretariat Consiliul Consultativ 

245/615932 int.116 

COMPARTIMENT Control 
îndeplinirea măsurilor asiguratorii şi 
executare silită a debitelor 

0245/615932  

COMPARTIMENT juridic şi relaţii cu 
publicul; 

 

 0245/615932 int.124  

COMPARTIMENT Monitorizare 
Proiecte         Finanţate din F.S.E. 
Informatică și Managementul 
Bazelor de Date 

Tel. nr.0771363832 

COMPARTIMENT  achiţii publice, 
administrativ, protecţia muncii şi 
PSI 

0245/615932 int.129 

COMPARTIMENT Eures  0245/615932 int 115 

COMPARTIMENT Formare 
profesionala 

0732100367 

COMPARTIMENT Analiza Pieţei 
Muncii, Programe de Ocupare şi 
Implementare Măsuri Active 

Tel. nr.0744548187 

COMPARTIMENT Relaţii cu 
Angajatorii 

0245/615492 

  

 
 



III :Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil se pot vizualiza pe site-ul instituţiei :  
www.dambovita.anofm.ro 
 
Programele şi strategiile proprii: 
-Program de ocupare; 
-Programe de ocupare speciale pentru localităţi din mediul rural,urban şi comunităţi de romi; 
-Plan de Formare Profesională; 
-Încadrarea activităţii AJOFM Dâmboviţa  în Stategia de Ocupare la nivel naţional ; 
-Încadrarea activităţii de mediatizare în Strategia de Comunicare a ANOFM ; 
-Contract de performanță managerială ; 
-Situaţia statistică a şomajului, înregistrat la nivel judeţean – lunar ; 
-Situaţia locurilor de muncă vacante; 
-Situaţia locurilor de muncă vacante prin reţeaua Eures; 
-Acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă; 
-Efectuarea plăţii drepturilor de protecţie socială ce se suportă din bugetul asigurărilor de şomaj, 
potrivit prevederilor legii; 
-Efectuarea plaţii creanţelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege; 
-Indeplinesc calitatea de parteneri EURES furnizand serviciile universale prevazute de legislatia 
comunitara cu privire la compensarea ofertelor si a cererilor de locuri de munca in cadrul Uniunii 
Europene si realizeaza actiunile prevazute in planul anual de activitate pentru reteaua nationala a 
serviciilor de ocupare a fortei de munca; 
-Eliberează formulare europene care circula in aplicarea prevederilor referitoare la somaj in conditiile 
prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala ; 
-Procesează informatii certificate in formularele europene emise in alte state membre ale Uniunii 
Europene si in statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si Elvetia, in vederea 
verificarii indeplinirii conditiilor pentru deschiderea dreptului la somaj in Romania; 
-Întocmește cereri de rambursare adresate statelor membre ale Uniunii Europene si statelor semnatare 
ale Acordului privind Spatiul Economic European si Elvetia, in conditiile prevazute de regulamentele 
europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala; 
-Solutionează cereri de rambursare primite de la statele membre ale Uniunii Europene si statele 
semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si Elvetia, in conditiile prevazute de 
regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala; 
 
 
Documentele de interes public : 
-Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea AJOFM Damboviţa; 
-Programul de audiente al conducerii AJOFM Dâmboviţa; 
-Structura organizatorică; 
-Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului; 
-Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, 
precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile organizate, pentru 
ocuparea posturilor vacante din cadrul AJOFM Damboviţa /ANOFM; 
-Situaţii şi raportări specifice pieţei muncii; 
-Informaţiile publicate pe site-ul AJOFM Damboviţa; 
-Bilanţul contabil; 
-Structura bugetului; 
-Materiale informative elaborate de AJOFM Damboviţa; 
-Acte normative în domeniul de activitate al AJOFM Damboviţa; 
-Raport anual de activitate; 
-Registrul angajatorilor de ucenici. 
 

http://www.dambovita.anofm.ro/


 
 
Modalităţle de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră 
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

 
Extras din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizată. 
 
ART. 21:    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice 
pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui 
vinovat. 
(2) Impotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al 
instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezata. 
(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul se transmite 
persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de 
interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat. 
     
ART. 22 
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, 
aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială 
domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se 
face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7(  Autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia sa 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 urgenta solicitării. În cazul în care 
durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informatiei 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). 
 
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa furnizeze informaţiile de interes public 
solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă. 
(5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de 
timbru. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERERE TIP 
 solicitare informaţie de interes public 

 
 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .......................... 
Sediul/Adresa .............................. 
............................ 
Data .................................................................. 
 
 
 
Stimate domnule/Stimata doamna ........................................, 
 
 
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
Doresc sa primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat sa enumere cat mai concret 
documentele sau informaţiile solicitate):  
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................. 
 
Doresc ca informaţiile solicitate sa imi fie furnizateîn format electronic, la următoarea adresa de e -mail optional): 
..................................... 
Sunt dispus sa plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicita copii în 
format scris). 
 
 
Va multumesc pentru solicitudine, 
....................... 
(semnatura petentului) 
 
Numele şi prenumele petentului ...... 
........................... 
 
 
 
Adresa .............................. 
........................... 
Profesia (optional) ................ 
............................ 
Telefon (optional) ................. 
............................ 
Fax (optional) ............................... 
................. 
 

 

 

 

 

 

 



MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)  

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: 
................................................................................................ Adresa: 
......................................................................................................................
................................. 

Data: ............................................. 

Stimate domnule/Stimată doamnă......................................................................  

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 că dreptul meu la informaţie, conform legii, 
a fost lezat. 

 

 

 Vă mulţumesc pentru solicitudine, .................................. (semnătura petentului) 

 

 

Numele şi adresa petentului: 
...................................................................................................................... 
Adresa: 
...................................................................................................................... 
Telefon: ....................................... Fax: ................ 

 



  

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2) 

 

 Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: 
...................................................................................................................... 
Adresa: ............................................................................................................ 

    Data 

    Stimate domnule/Stimată doamnă...................................................................... 

   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 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 că dreptul meu la informaţie, conform legii, 
a fost lezat. 

 

 Vă mulţumesc pentru solicitudine, .................................. (semnătura petentului) 

 

 Numele şi adresa petentului: 
...................................................................................................................... 
Adresa: 
...................................................................................................................... 
Telefon: ....................................... Fax:. 


