
                                   
GHID INFORMAŢII MEDIU 

 
 

              CE ESTE INFORMAŢIA DE MEDIU ? 
 
  Informaţia privind mediul cuprinde date despre: 

 starea şi calitatea elementelor exterioare organismului uman (cum 
ar fi:aerul şi atmosfera, apa, solul, peisajul şi ariile naturale, 
inclusiv zonele umede, diversitatea biologică şi componentele sale) 

 factorii ce afectează sau pot afecta mediul (ca de exemplu: 
substanţele, deşeurile, deversările şi alte evacuări în mediu) 

 măsurile care se iau (cum sunt politicile, legislaţia, planurile, 
programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi 
persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, 
activităţile care afectează sau pot afecta elementele de mediu) 

 
 
 
         CINE POATE SOLICITA INFORMAŢIILE PRIVIND 
MEDIUL ? 
   
        Solicitantul poate fi orice persoană fizică sau juridică care solicită 
informaţii privind mediul, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau 
domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care 
sunt înregistrate sau în care se află centrul efectiv al activităţii lor. 
 
         CE DREPTURI ARE PUBLICUL ? 
 
     Să fie informat despre:  

- orice este informaţie privind mediul 
- o ameninţare iminentă asupra sănătăţii umane din cauze naturale 

sau  provocată de activităţi umane 
- o ameninţare iminentă asupra mediului din cauze naturale sau  

provocată de activităţi umane 
- operatorii economici care desfăşoară activităţi pe bază de 

autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, despre consecinţele 
acestor activităţi şi/sau produselor lor asupra mediului 



 Să solicite: 
- punerea la dispoziţia sa a informaţiei privind mediul 
 
 Cui solicită ? 
- autoritaţilor publice care deţin informaţii privind mediul, adică nu 

numai autorităţilor publice pentru protecţia mediului 
  Mai exact, cui solicită ? 
- compartimentelor specializate de informare şi relaţii publice din 

cadrul autorităţilor publice 
 Cine deţine informaţii privind mediul ? 
- autorităţi publice cu profil de mediu 
- autorităţi ale administraţiei publice 
- alte instituţii   

     Cum se pot obţine informaţii privind mediul  ? 
    - aceste solocitări se fac în scris. Primirea cererilor de informaţii 
privind mediul, precum şi furnizarea răspunsurilor se realizează de către 
compartimentele specializate de informare şi relaţii publice organizate în 
cadrul autorităţilor publice. 
 
            
 
         DE UNDE SE POT OBŢINE INFORMAŢII PRIVIND 
MEDIUL ? 
  
      Informaţiile privind mediul se pot obţine din: 
   ●  paginile web ale autorităţilor publice pentru protecţia mediului 
   ●  paginile web ale altor autorităţi publice 
 
  
 
         ÎN CÂT TIMP SE RĂSPUNDE UNEI SOLICITĂRI SCRISE 
DE INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL ? 
 
        Informaţia privind mediul se pune la dispoziţia solicitantului, 
ţinând cont de termenul specificat de acesta, cât mai repede posibil sau 
cel mai târziu în termen de 1 lună de la data primirii cererii de către 
autoritatea publică. Termenul de 1 lună se poate prelungi la 2 luni dacă 
volumul şi complexitatea informaţiei solicitate sunt foarte mari. 



        Răspunsurile se prezintă în forma solicitată mai puţin în cazul: 
 în care este deja pusă la dispoziţia publicului într-o altă formă s-au 

într-un alt format uşor accesibil solicitantului 
 este convenabil pentru autoritatea publică să o pună la dispoziţia 

publicului într-o altă formă s-au într-un alt format, caz în care 
motivează furnizarea informaţiei în forma sau formatul disponibil 

 
 
 

      CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ÎN CARE AUTORITĂŢILE 
NU DEŢIN INFORMAŢIA SOLICITATĂ ? 
 
      Autoritatea publică la care s-a apelat este obligată să transmită 
cererea către altă autoritate care deţine informaţia în max.15 zile de la 
depunerea solicitării şi să informeze solicitantul despre acest lucru sau 
poate îndruma direct solicitantul către autoritatea publică la care 
consideră că este posibil să fie depusă cererea de informaţii. 
 
 
 
 
        ESTE GRATUIT ACCESUL LA INFORMAŢIA PRIVIND 
MEDIUL ? 
 
   DA – accesul la orice liste sau registre cu informaţii de mediu este 
gratuit dacă acestea sunt examinate pe loc. 
 
    DAR SE APLICĂ TARIFE – în cazul în care solicitarea de informaţii 
privind mediul implică realizarea de copii. 
 
    DECI: publicul achită costul copierii. Informaţia poate fi solicitată pe 
hârtie, dischetă, CD, poştă electronică. 
 
 
 
 
 



        SE POATE REFUZA O SOLICITARE DE INFORMAŢIE 
PRIVIND MEDIUL ? 
 
     Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de 
informaţii privind mediul, în cazul în care: 
 

 cererea este în mod evident nerezolvabilă 
 cererea este formulată într-o manieră generală sau este neclară 
 cererea priveşte materiale în curs de completare sau documente 

ori date nefinalizate 
 informaţia solicitată nu este deţinută de sau pentru autoritatea 

publică la care a fost înaintată cererea 
 
       Se mai pot respinge în cazul în care divulgarea informaţiilor 
afectează: 
  

  confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice 
  relaţii internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională 
  cursul justiţiei şi acţiuni similare 
  confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale 

(protejarea unui interes economic legitim) 
  drepturi de proprietate intelectuală 
  confidenţialitatea datelor personale şi/sau a dosarelor privind o 

persoană fizică, în cazul în care acea persoană nu a consimţit la 
divulgarea către public a informaţiilor 

 interesele sau protecţia oricărei persoane care a oferit voluntar 
informaţiile cerute, fără ca acea parte să aibă obligaţia legală sau 
să fie posibil a fi obligată legal să furnizeze informaţiile, cu 
excepţia cazului în care acea persoană a consimţit la divulgarea 
informaţiei respective 

 
 
PUBLIC NEMULŢUMIT ? 
 

        În cazul în care cererea este respinsă nejustificat, ignorată sau 
rezolvată cu un răspuns necorespunzător de către autoritatea publică, 
solicitantul poate depune o reclamaţie conducătorului respectivei 
autorităţi publice cerând revizuirea actelor sau omisiunilor. 



        Dacă nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei prealabile, 
solicitantul poate depune o cerere la instanţa de contencios 
administrativ competentă, unde se vor examina actele sau omisiunile 
autorităţii publice în cauză. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Acest ghid este întocmit în conformitate cu prevederile HG 
nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, care 
transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 
nr.2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la 
informaţia privind mediul.         
 


