
FORMULAR CONSULTARE PUBLICĂ 

 

Privi d pla ul de a age e t al O olului silvi  al Orașului Râș ov R.A. și i pa tul pote țial 
asupra fa torilor i teresați 

 

Va rugam sa completati opiniile dvs. in legatura cu urmatoarele aspecte propuse in document: 

1. INFORMAȚII PERSONALE: 

Nume:    ................................................ 

Prenume:   ................................................ 

Orga izația / i stituția: ................................................ 

Do e iu de expertiză: ................................................ 

Email:    ................................................ 

Telefon:   ................................................ 

2. În ce măsură sunteți mulțumit/ă de gradul de informare u privire la a tivitățile de a age e t 
ale O olului Silvi  al Orașului Râș ov R.A. 

Foarte mulțumit  Mulțumit  Relativ mulțumit  Nemulțumit  

        

 

3. Ce ați dori să se î u ătățeas ă î  privi ța a tivităților de a age e t ale Ocolului Silvic 

al Orașului Râș ov R.A. 

 



 

4. În ce od su t afe tate pozitiv / egativ  i teresele i stituției/orga izației dvs.pri  a tivitățile 
desfășurate î  suprafața de fo d forestier ad i istrată de O olul Silvi  al Orașului Râș ov 
R.A.? 

 

 

5. Ce ăsuri o siderați ă su t e esare pe tru evitarea i pa tului egativ / e ți erea 
efectului pozitiv al a tivităților desfășurate î  suprafața de fo d forestier ad i istrată 
de O olul Silvi  al Orașului Râș ov R.A.  

 

 

 

6. Cum apreciați gradul de cooperare inter-instituțională între orga izația / i stituția pe are o 
repreze tați și O olul Silvi  al Orașului Râș ov R.A. 

Foarte mulțumit  Mulțumit  Relativ mulțumit  Nemulțumit  

        

 



7. Ce a țiu i o siderați ă ar tre ui î trepri se pe tru î u ătățirea ooperării între 

orga izația / i stituția pe are o repreze tați și O olul Silvi  al Orașului Râș ov R.A. 

 

  

8. Me țio ați ori e alte opi ii și sugestii privind activitatea O olului Silvi  al Orașului Râș ov 
R.A. 

 

 

Vă rugă  să tra s iteți for ularul, o pletat u opi iile dvs., prin e-mail la adresa  

osrasnov@yahoo.com , prin fax la nr.  0268/230095 sau la sediul o olului di  Râș ov, str. Repu li ii, r. 
13 . 

 

Va multumim! 

 

mailto:osrasnov@yahoo.com

