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PREZENTARE GENERALĂ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta lucrare are un caracter de recomandare și 

nu constituie o sursă autentică de drept. 

 

Întâmpinarea dificultăților și a numeroaselor bariere în exercitarea dreptului de acces 

al persoanelor la informația de interes public rămâne o problemă actuală pentru 

Republica Moldova, chiar dacă legislația națională și tratatele internaționale la care 

statul este parte conțin prevederi menite să garanteze dreptul cetățeanului de a cere şi 

de a primi de la instituțiile statului informația solicitată, precum şi de a participa la 

procesul decizional.  

Abrograrea Legii cu privire la petiționare, Legii contenciosului administrativ și 

intrarea în vigoare a Codului administrativ a generat o serie de neclarități în ceea ce 

privește incidența acestor prevederi asupra procedurilor de exercitare și revendicare a 

dreptului de acces la informațiile oficiale (informații de interes public). 

 

Acest ghid este destinat jurnaliștilor, bloggerilor, activiștilor civici și altor 

persoane interesate să acceseze informaţii oficiale deţinute de autoritățile 

publice, instituțiile publice și persoanele fizice și juridice, abilitate cu 

gestionarea unor servicii publice, și are scopul să informeze și să consolideze 

capacitățile și abilitățile cetățenilor de a accesa informații de interes public și de 

a se implica în viața comunității. 

 

Lucrarea se bazează pe o analiză a prevederilor legale, jurisprudenței și a aspectelor 

practice în ceea ce privește asigurarea accesului la informațiile de interes public. 

Ghidul are drept scop îndrumarea, pas cu pas, în procesul de depunere a unei cereri 

de acces la informație, luând în considerare novațiile legislative relevante, precum și 

unele abordări strategice şi tactice utile pentru exercitarea și revendicarea dreptului 

de acces la informații. 
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1. DREPTUL DE ACCES LA INFORMAȚIE 

 

Care este esența dreptului de acces la informație ? 

 

Dreptul de acces la informațiile oficiale are o natură dublă. 

 

Din punct de vedere al interesului 

general, acesta reprezintă un instrument 

utilizat în exercitarea pe cale 

democratică, a controlului asupra 

activității  și gestionării banilor de către 

autoritățile și instituțiile publice. 

 

 

În plan particular, adică cel al persoanei care 

accesează informații de interes public, acest 

drept capătă o valoare intrinsecă, în sensul 

impactului asupra formării opiniilor și 

participării active a populației în procesul de 

luare a deciziilor în spirit democratic. 

 

 
 

 

 

 De ce accesul la informație este un drept ? 

 

Dreptul de acces la informație a căpătat valoare juridică și o importanță sporită, odată cu 

consacrarea legislativă a acestuia în plan internațional și, ulterior, în plan național.  

 

 

Republica Moldova a aderat la Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice1 

la 26 ianuarie 1993 și la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților 

Fundamentale2 la 12 septembrie 1997.  

 

 

Ambele acte protejează libertatea de exprimare și implicit dreptul de acces la informație, 

utilizând termeni practic similari. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Adoptat la New York, la 16.12.1966.  
2 Adoptată la Roma, 4 noiembrie 1950; intrată în vigoare la 3 septembrie 1953. 

 Modul în care dreptul de acces la informație este garantat în cadrul unui stat, 

reprezintă unul din principalii indici de măsurare a nivelului de transparență atins 

de autoritățile publice în exercitarea activității acestora.  

 Dreptul la participarea informată a cetățenilor, bazată pe cunoașterea și analiza 

informațiilor de interes public, facilitează adoptarea unei poziții active a 

cetățenilor în privința acțiunilor și deciziilor autorităților/instituțiilor publice. 
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Art. 10 din CEDO stipulează:  

 

 
 

Totodată, Constituția Republicii Moldova3 prevede la art. 34: 

 

 
 

 

 Dreptul la informare este o componentă importantă a libertății de exprimare, care include 

dreptul de a primi, precum și de a difuza informații, opinii, idei, constituind un deziderat 

general la scară internațională.  

 Regimul adecvat al libertății de informare reprezintă un aspect esențial al activității unei 

guvernări deschise și al procesului de democratizare a societății.  

 

 

Doar în condițiile existenței unui schimb liber de informații, poate avea loc: 

 responsabilizarea instituțiilor publice în fața cetățenilor; 

 combaterea corupției în eșaloanele puterii; și 

 satisfacerea dreptului cetățenilor de a cunoaște.  

 

                                                
3 Adoptată la 29 iulie 1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994.  

”(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu 

poate fi îngrădit.  

(2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure 

informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor 

de interes personal.  

(3) Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a 

cetățenilor sau siguranța națională.  

(4) Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sunt obligate să asigure 

informarea corectă a opiniei publice. 

(5) Mijloacele de informare publică nu sunt supuse cenzurii.” 

 

”1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept 

cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica 

informații ori idei fără amestecul autoritãților publice și fără a ține seama de 

frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societățile de 

radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.  

2. Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități 

poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de 

lege, care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru 

securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea 

ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția 

reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informații 

confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii 

judecătorești.” 
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 Mai mult, libertatea de informare este o condiție importantă pentru dezvoltarea durabilă a 

societății, deoarece managementul resurselor, inițiativele sociale și strategiile economice 

pot fi eficiente doar dacă publicul este informat și antrenat în luarea deciziilor.  

 Garantarea dreptului la libera informare a cetățenilor generează schimbări profunde în 

toate domeniile, inclusiv în domeniul politic, organizațional și al relațiilor sociale în 

ansamblu. Anume liberul acces la informație demolează vechea și păguboasa practică a 

secretizării excesive și a anonimatului.  

 

2. INFORMAȚIA OFICIALĂ 

 

O bună parte din informațiile păstrate de autoritățile publice pot fi consultate în baza Legii 

privind accesul la informație4 și a Codului administrativ5, exceptate fiind informațiile oficiale 

cu accesibilitate limitată, restricțiile în acest sens fiind reglementate prin lege organică.  

 

Care este semnificația noțiunii de ”informație oficială”? 

 

 
 

 

Noțiunile de ”informație oficială” și ”informație de interes public” au același sens? 

 

Atenționăm asupra similitudinii noțiunilor de „informație oficială" și „informație de interes 

public", ambele având semnificația expusă în paragraful anterior. Acest fapt rezultă atât din 

interpretarea sistematică a Legii privind accesul la informație, cât și din jurisprudența CEDO6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Legea privind accesul la informație Nr.982-XIV din 11.05.2000, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr.88-90/664 din 28.07.2000. 
5 Codul administrativ Nr. 11 din 19.07.2018, publicat la data de 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320 art. 

466. 
6 Cazul Haas și Gijsels contra Belgiei (Cererea nr. 19983/92); Cazul Sîrbu și alții contra Moldovei (Cererile nr. 

73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01, 73973/01). 

 

 

”Informaţiile oficiale constituie informaţiile aflate în posesia şi la dispoziţia 

furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate 

şi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile 

legii de către alţi subiecţi de drept.” 

 

(Legea privind accesul la informație, Art.6) 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2219983/92%22]}
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Ce informații sau gen de documente aveți dreptul să le solicitați? 

 

Informația susceptibilă de a fi furnizată solicitanților poate fi documentată sau 

nedocumentată.  

 

 
 

 
 

Marea majoritate a informațiilor oficiale, aflate în posesia și la dispoziția furnizorului de 

informații, poate fi furnizată solicitantului, indiferent de proveniența informației, excepțiile în 

acest sens fiind stipulate expres prin lege organică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Rețineți!] Dreptul de acces la informație nu este un drept absolut, iar limitarea acestuia 

constituie o derogare cu totul excepțională de la principiul liberului acces la informațiile de 

interes public. În cazul în care refuzul furnizorului de a vă oferi informația solicitată nu este 

justificat prin una din excepțiile permise în acest sens, acesta va constitui un refuz ilegal. 

Constituie informaţie nedocumentată informaţia nefixată pe un suport 

informaţional, dar despre care furnizorul de informaţie are cunoştinţă, adică este 

posesor al acesteia. Solicitantului nu îi poate fi refuzată solicitarea de furnizare a 

informaţiei pe motiv că aceasta este nedocumentată.  

Pot constitui exemple de informaţie nedocumentată:  

- uzanţa aplicată în cadrul activităţii furnizorului de informaţii;  

- dispoziţiile nescrise ale administraţiei furnizorului cu privire la soluţionarea 

unor probleme incidente sferei de activitate a acestuia;  

- indicaţiile verbale ale conducătorului furnizorului de informaţii date unui 

angajat etc.  

Informaţia nedocumentată este pasibilă de a vă fi furnizată în ordinea generală, 

adică la fel ca și cea documentată, cu distincţia că furnizorii nu vor fi obligaţi să 

prezinte probe ale inexistenţei informaţiilor nedocumentate. 

 

Constituie informaţie documentată informaţia care este fixată pe un anumit 

document purtătoar de informație, cum ar fi:  

- orice hârtie sau material pe care există un înscris;  

- o hartă, un plan, un desen, o fotografie;  

- materiale video sau audio;  

- orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau 

înscrisuri;  

- orice înregistrator de informație apărut ca rezultat al progresului tehnic. 

 

Este inadmisibil refuzul de a furniza informaţia pe motiv că: 

 informația, cu toate că se află în posesia şi dispoziţia furnizorului, a fost 

elaborată, emisă, selectată, prelucrată, sistematizată etc. de către alt subiect de 

drept; 

 prin furnizarea informație, s-ar aduce atingere intereselor subiectului de drept de 

la care provine informaţia, cu excepţia cazului când informaţia este clasificată 

ca fiind cu acces limitat. 
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3. SOLICITANȚII DE INFORMAȚII 

 

Cine are dreptul de a depune o cerere de acces la informație? 

 

 
 

 Apartenența la una dintre categoriile de subiecți, menționate mai sus, vă garantează dreptul 

de a beneficia de principiul liberului acces la informațiile de interes public în calitate de 

solicitant de informație.  

 Astfel, dvs. aveți dreptul de a solicita furnizorilor de informații, personal sau prin 

reprezentanți, orice informații aflate în posesia acestora, cu excepțiile stabilite de 

legislație.  

 Dreptul persoanei de a avea acces la informație, inclusiv la informațiile cu caracter 

personal, nu poate fi îngrădit decât în condițiile legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FURNIZORII DE INFORMAȚII 

 

Cine sunt furnizorii de informații? 

 

Furnizorii de informaţii sunt posesorii de date, cărora, în virtutea normelor legale, le revine 

obligaţia de a furniza informații oficiale solicitanților. 

În funcție de calitatea furnizorului și apartenența acestuia la una dintre categoriile de furnizori 

enunțate mai jos, procedurile exercitării dreptului de acces la informație vor comporta 

particularități diferite, fiind reglementate fie de Legea privind accesul la informație, fie de 

aceasta și Codul administrativ. 

 

 

 

 

 

Dreptul de a solicita informații oficiale îl are: 

 

 orice cetăţean al Republicii Moldova; 

 cetăţenii altor state, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii 

Moldova; 

 apatrizii stabiliţi cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

[Notă!] 

Chiar dacă persoanele juridice nu sunt prevăzute expres de lege ca fiind din 

categoria subiecților ce pot solicita informații oficiale, conform practicii constante a 

instanțelor naționale și internaționale, acestea au calitatea de solicitanți de 

informații. 
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Prin urmare, prima categorie de furnizori înglobează orice autoritate publică, reprezentând 

orice structură organizatorică sau organ instituită/instituit prin lege, sau printr-un alt 

act normativ, care acționează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes 

public. 

 

În cazul în care intenționați să adresați cererea de solicitare a informației unui furnizor ce se 

încadrează în categoria de mai sus, procedurile proprii exercitării dreptului de acces la 

informații vor fi ghidate de către prevederile Legii privind accesul la informație și Codul 

administrativ. 

 

 
 

 
 

În cazul adresării unei cereri de solicitare a informației persoanelor fizice și juridice care, 

în baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituția publică, sunt abilitate cu 

gestionarea unor servicii publice, exigențele în ceea ce privește exercitarea dreptului de acces 

la informație vor fi determinate de Legea privind accesul la informație. 

 

[Important] Furnizarea informației nu este condiționată de preexistența vreunui raport 

juridic obligațional dintre furnizor și solicitant. Astfel, nu prezintă relevanță faptul dacă 

dvs. ați apelat anterior la serviciile persoanelor fizice sau juridice de la care intenționați 

să solicitați infomații (ex: dacă intenționați să solicitați informații de la Î.C.S. ”RED 

UNION FENOSA” S.A, nu este necesar ca dvs. să beneficiați sau să fi beneficiat 

anterior de serviciile publice oferite de respectiva persoană juridică). 

A doua categorie de furnizori 

 

Prima categorie de furnizori 

 

Autoritățile publice centrale și locale 
Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice (ministere, servicii, birouri, agenții, etc.), 

autoritățile publice autonome (Curtea de Conturi, Banca Națională a Moldovei, CCA, 

CCCEC, etc.), autoritatea judecătorească ( instanțele judecătorești, Consiliul Superior 

al Magistraturii, organele Procuraturii), Curtea Constituțională, autorităţile 

administratiei publice locale. 

Instituţiile publice centrale şi locale  

Organizaţiile fondate de către stat în persoana autorităţilor publice şi finanţate integral 

sau parțial de la bugetul de stat, care au ca scop efectuarea atribuţiilor de administrare, 

social-culturale şi altor atribuţii cu caracter necomercial.  

 

Persoanele fizice şi juridice  

care, în baza legii (ex.: notarii) sau a contractului cu autoritatea publică ori instituţia 

publică, sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice (ex: Î.C.S. ”RED UNION 

FENOSA” S.A) şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii oficiale.  
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5. MODALITĂȚILE DE SOLICITARE A INFORMAȚIEI 

 

Care sunt modalitățile de solicitare a informației oficiale? 

 

Informațiile oficiale pot fi puse la dispoziția dvs. în baza unei solicitări formulate în scris sau 

verbal.  

 

Ce trebuie să conțină cererea de solicitare a informației? 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

Cererea scrisă de solicitare a informației trebuie să conțină: 

 

c. Date de identificare ale solicitantului.  
Indicați în cerere: numele, prenumele, adresa juridică (în cazul solicitării recepționării informației 
prin poștă), adresa poștei electronice (în cazul solicitării recepționării informației prin poșta 

electronică) și alte date necesare în funcției de modalitatea aleasă de furnizare.. 

 

b. Modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate.  
Specificați în cerere modalitatea preferabilă de a fi utilizată în furnizarea informației (ex: 

expedierea prin poșta eletronică, prezentarea spre examinare la sediul instituției etc.). Furnizorul 

nu este limitat, în mod absolut, de modalitatea aleasă de dvs. În cazul în care furnizorul este în 

imposibilitate obiectivă de a oferi informaţia în modul solicitat, el este în drept să o furnizeze într-
o altă modalitate posibilă obiectiv, care să reflecte finalitatea asigurării dreptului de acces la 

informaţia respectivă. 

Dacă furnizarea informaţiei, în modalitatea selectată de solicitant, este posibilă obiectiv, dar 

implică cheltuieli pentru care sunt stabilite plăţi, furnizarea informaţiei se va efectua în 

modalitatea solicitată numai după achitarea plăţii respective. Astfel, furnizorul va explica 

necesitatea achitării acestei sume, iar refuzul furnizării informaţiei pentru neplata cheltuielilor 

suscitate de eventuala furnizare în modalitatea aleasă se va considera legal. 

 

a. Detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate. 
Nu este neapărat să cunoașteți și să specificați titlul şi/sau numărului de identificare al documentului 

în care este înserată informaţia respectivă. Suficiența și concludența detaliilor este determinată de 

plenitudinea și elocvența datelor pe care urmează să le oferiți furnizorului, pentru a-l ajuta la 

identificarea și selectarea informației cerute. 

 

[Important] Este ilegal refuzul de înregistrare a cererii motivat pe neindicarea în 

cerere a elementelor sus-menţionate. Insuficienţa şi neconcludenţa detaliilor indicate 

în cerere nu poate constitui un motiv de refuz în înregistrarea cererii, dar poate 

constitui un temei de refuz în furnizarea informaţiei, deoarece informaţia este 

nedeterminabilă.  
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În cazul adresării unei cereri de solicitare a informației către furnizorii ce se încadrează 

în categoria autorităților/instituțiilor publice, aceasta va trebui să respecte rigorile de 

conținut și formă stabilite pentru petiții, prin prisma prevederilor Codului 

administrativ. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Cererile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a 

solicitantului nu se examinează de către furnizor (autoritatea/instituția publică); 

 

[Important!] Orice persoană care își exercită dreptul de acces la informaţie este 

absolvită de obligaţia de a justifica interesul personal sau public, care a servit 

drept premisă pentru solicitarea înaintată.  

Altfel spus, indicarea în cererea dvs. a unor circumstanțe justificative ale necesității 

obținerii informaților solicitate nu este necesară, furnizorul fiind obligat să vă ofere 

informația în lipsa acestora. 

 

Înaintarea pe cale verbală a unei cereri de solicitare a informației către furnizorii 

ce nu se includ în categoria autorităților/instituțiilor publice poate avea loc în 

cazurile în care: 

 este posibilă acordoarea unui răspunsul pozitiv de către furnizor și 

 există posibilitatea satisfacerii imediate a cererii de furnizare a informaţiei.  

În cazul neîntrunirii celor două condiții, reprezentantul abilitat al furnizorului de 

informaţii este în drept să refuze înregistrarea cererii verbale, acestuia revenindu-i 

obligația să-i aducă la cunoștința solicitantului refuzul și să-l informeze despre 

posibilitatea depunerii unei cereri scrise. 

Astfel, petiția (cererea de solicitare a informației) va conține următoarele 

elemente: 

a) numele și prenumele solicitantului; 

b) domiciliul solicitantului și adresa de poștă electronică, dacă se solicită răspuns 

pe această cale; 

c) denumirea autorității publice; 

d) obiectul cererii de solicitare a informației; 

e) semnătura solicitantului ori a reprezentantului său legal/împuternicit, iar în 

cazul cererii transmise în formă electronică – semnătura electronică. 

 

În cazul neîndeplinirii condițiilor de formă și conținut ale petiției (cererii de 

solicitare a informației), Codul administrativ stabilește o serie de sancțiuni: 
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Cum poate fi depusă o cerere de solicitare a informației? 

 

În lumina prevederilor Codului administrativ, noțiunea de ”petiție” înglobează în sine și 

noțiunea de ”cerere” prevăzută de Legea privind accesul la informație.  

 

Astfel, în cazul adresării unei cereri de solicitare a informației către un furnizor, care se 

include în categoria autorităților/instituțiilor publice, exigențele privind redactarea cererilor și 

depunerea acestora vor fi determinate în mare măsură de prevederile Codului administrativ. 

 

 

 

 

 

I. Depunerea în scris a petiției (cererii de solicitare a informației) poate fi făcută prin: 

 expedierea prin poştă; 

 Înainte de a expedia cererea de solicitare a informației, verificați corectitudinea adresei 
expediatorului și a destinatarului. 

 depunerea directă la autoritatea/instituția publică; 

 Cererea depusă în scris la o autoritate/instituție publică se consideră a fi depusă odată cu 

înregistrarea acesteia în cadrul autorității publice. 

 expedierea prin fax, poștă electronică și alte mijloace similare. 

 Dacă se transmite în formă electronică, petiția trebuie să corespundă cerințelor legale 

stabilite pentru un document electronic, adică cererea depusă de dvs. trebuie să conțină 

semnătura electronică. 

 În cazul cererilor de solicitare a informației depuse în formă electronică, 

autoritatea/instituția publică este obligată să comunice în cel mult 2 zile, prin aceleași 

mijloace, numărul de înregistrare al petiției (cererii) dvs. 
 În caz de litigiu, dovada depunerii petiției în formă electronică, respectiv a comunicării 

numărului de înregistrare, este mesajul salvat în dosarul „Trimise” al contului dvs. de poștă 

electronică.  

 Pentru o gestionare în bune condiții a activității de soluționare a petițiilor prin mijloace 

electronice, autoritățile publice sunt obligate să ofere posibilitatea depunerii petițiilor on-line 

prin intermediul propriilor pagini web oficiale, iar petiționarul să primească automat dovada 

de înregistrare. 

 

 

 
 

 Autoritatea/instituția publică sau persoana oficială are dreptul să nu examineze 

cererile de solicitare a informației ce conțin un limbaj necenzurat sau ofensator, 

amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei 

oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia.  

 

 Dacă cererea de solicitare a informației nu cuprinde toate elementele sus-

menționate, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i se acordă un termen 

rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care solicitantul nu înlătură neajunsurile 

în termenul acordat, cererea de solicitare a informației nu se examinează. 

 

Vezi modelul de CERERE DE SOLICITARE A INFORMAȚIEI la Anexa nr.1 

 

A. Depunerea cererii de solicitare a informației către furnizorii ce se încadrează în 

categoria autorităților/instituțiilor publice. 
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 Autoritatea/instituția publică este obligată să primească și să înregistreze imediat petiția 

sau alte documente depuse în cadrul procedurii administrative.  

 Autoritatea publică nu are dreptul să refuze primirea petițiilor doar din motiv că nu se 

consideră competentă sau pentru că ar considera petiția (cererea de solicitare a informației) 

ca fiind inadmisibilă sau neîntemeiată. 

 În cazul cererilor de solicitare a informației depuse la sediul autorității publice, 

subdiviziunea responsabilă de relațiile cu publicul trebuie să elibereze dovada 

înregistrării lor. 

 

 
 

Procedura de depunere a unei cereri către categoria respectivă de subiecți este una relativ 

simplă, și nu presupune prea multe formalități. 

 

 
 

 
 

            

 Indicați cât mai clar informația sau documentele pe care le solicitați. Claritatea cererii dvs. 

va ajuta furnizorul să identifice informația de care aveți nevoie. 

 

 Utilizați limbajului specific comunicării profesionale.  

 

Cererile verbale pot fi adresate prin:  

- comunicarea acestora prin telefon; 

- comunicarea acestora în persoană.  

 

Recomandări pentru redactarea și depunerea unei cereri: 

II. Adresarea verbală a petiției (cererii de solicitare a informației) poate fi 

făcută prin: 

 comunicarea acesteia în persoană.  

Comunicarea verbală a cererii de solicitare a informației este precedată în mod 

obligatoriu de consemnarea de către furnizor a acesteia într-un proces-verbal. 

 

 6) Petițiile pot fi formulate verbal în cadrul programului de audiență cu publicul. 

Aceste petiții se consemnează într-un proces-verbal și se înregistrează de către 

subdiviziunea sau persoana responsabilă de relațiile cu publicul din cadrul 

autorității publice. 

 

 

B. Depunerea cererilor de solicitare a informației către furnizorii ce se încadrează în 

categoria persoanelor fizice şi juridice care, în baza legii sau a contractului cu 

autoritatea publică ori instituţia publică, sunt abilitate cu gestionarea unor servicii 

publice şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii oficiale. 

 

Cererile scrise pot fi depuse prin: 

- expedierea prin poştă; 

- transmiterea directă reprezentantului furnizorului de informație; 

- expedierea prin fax, poștă electronică și alte mijloace similare. 
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 La specificarea modalității preferabile de recepționare a informației, țineți cont de 

rapiditatea, funcționalitatea și eficiența modalității alese. 

 

 Indicați datele relevante pentru modalitatea aleasă. Indicați în cazul recepționării prin 

poștă – domiciliul dvs., prin poștă electronică – adresa poștei dvs., prin fax – numărul de 

fax. 

 

 Vă sugerăm să optați pentru formularea solicitării dvs. în scris. Această formă de solicitare 

vă asigură garanții suplimentare în ceea ce privește probarea refuzului, oferirii informației 

incomplete sau omiterea termenului legal în care furnizorul de informații este obligat să vă 

răspundă. 

 

 Structurați cererea relativ simplu, fără a cere un volum mare de informație și fără a include 

cereri multiple în aceeași scrisoare. Aceasta va spori șansa de a primi un răspuns rapid. 

 

 În cazul în care intenționați să adresați o serie de cereri, repartizați-le pe subiecte. Acest 

lucru va ajuta furnizorul să redirecționeze cererile departamentelor relevante, care vor 

pregăti răspunsul.  

 

 Faceți referire la dreptul dvs. de acces la informație. Chiar dacă legea nu cere să 

menționați prevederile legale pe care vă bazați în exercitarea dreptului de acces la 

informație, acest lucru este binevenit, sugerând că dvs. vă cunoașteți drepturile și în caz de 

necesitate sunteți gata să le valorificați și în instanța de judecată.  

 

 Nu este necesar să justificați interesul personal sau public care a servit drept premisă 

pentru solicitarea înaintată.  

 

 În cazul în care intenționați să expediați o cerere prin poșta electronică către furnizorii ce 

se includ în categoria autorităților/instituțiilor publice, folosiți în mod obligatoriu 

semnătura electronică. În lipsa acesteia, vă sugerăm să optați pentru o altă modalitate de 

depunere a cererii de acces la informație. 

 

 Vă sfătuim să faceți cererea în formă scrisă și să păstrați o copie, ca în viitor să puteți 

demonstra că cererea dvs. a fost expediată, dacă va fi necesar, de exemplu, să faceți o 

plângere în legătură cu refuzul unui răspuns. 

 

 Dacă optați pentru depunerea directă a cererii către furnizor, faceți două exemplare ale 

cererii și solicitați returnarea unui exemplar cu ștampila furnizorului drept dovadă de 

recepționare a cererii. 

 

 Dacă expediați cererea prin poștă, optați pentru expedierea cu scrisoare recomandată. 
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6. MODALITĂȚILE DE ACCESARE A INFORMAȚIEI 

 

Care sunt modalitățile de accesare a informațiilor? 

 

 
 

 
 

Legislația Republicii Moldova prevede că solicitantul poate specifica modul în care va fi 

livrată informația și va obține datele în oricare dintre formele de mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care este limba în care se vor prezenta informațiile solicitate? 

 

 

 Furnizorii de informații au obligația de a pune la dispoziția solicitanților 

informaţiile în limba română sau în limba în care au fost elaborate. 

 În cazul în care informaţiile, documentele au fost elaborate într-o altă limbă decât 

cea de stat,  furnizorul de informaţii va fi obligat să prezinte, la cererea 

solicitantului, o copie a traducerii autentice a informaţiei, documentului în limba 

de stat. 

 

Legislața Republicii Moldova prevede o serie de modalități de accesare a 

informațiilor de către solicitanți: 

1. Audierea informaţiei pasibile de o expunere verbală; 

2. Examinarea documentului (unor părţi ale acestuia) la sediul instituţiei; 

3. Recepționarea copiei de pe documentul, informaţia solicitată (de pe unele părţi ale 

acestora); 

4. Recepționarea copiei traducerii documentului, informaţiei (unor părţi ale acestora) 

într-o altă limbă decât cea a originalului, pentru o plată suplimentară; 

5. Recepționarea prin poştă (inclusiv poşta electronică) a copiei de pe document, 

informaţie (de pe unele părţi ale acestora), copiei de pe traducerea documentului, 

informaţiei într-o altă limbă, la cererea solicitantului, pentru o plată respectivă. 

 

Accesul la extrasele din registre, documente și informaţii vă poate fi asigurat prin 

punerea la dispoziția dvs. a acestora, într-o formă rezonabilă şi acceptabilă pentru a fi: 

 examinate la sediul instituţiei; 

 dactilografiate, fotocopiate sau copiate într-o altă modalitate ce ar asigura 

integritatea originalului; 

 înscrise pe un purtător electronic, imprimate pe casete video, audio, alt purtător 

rezultat din progresul tehnic. 

 

[Recomandare] Specificaţi în cererea dvs. modalitatea preferabilă de accesare a 

informației. Sugerăm optarea pentru recepționarea pe poșta electronică a informației 

din rațiuni economice (de obicei, nu trebuie să achitaţi pentru xerocopii şi 

expedierea prin poştă) şi de eficiență (informaţia expediată pe cale electronică 

ajunge mai repede la destinatar). În cazul optării pentru formatul electronic de 

recepționare a informației, asiguraţi-vă că aţi indicat adresa dvs. e-mail. 
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7. TERMENUL DE OFERIRE A RĂSPUNSULUI   

 

Când solicitantul va primi informația? 

 

Legea stabilește că informația urmează să fie furnizată solicitantului, de regulă, în momentul 

în care aceasta va fi disponibilă, adică atunci când informația se va afla în posesia furnizorului 

și va fi susceptibilă de a fi remisă solicitantului, conform modalității alese de acesta.  

 

 
 

Există însă și anumite excepții, în prezența cărora furnizorul poate prelungi termenul inițial cu 

încă 5 zile lucrătoare. Prelungirea termenului poate fi justificată prin următoarele: 

a) cererea se referă la un volum foarte mare de informații care necesită selectarea lor; 

b) sunt necesare consultații suplimentare pentru a satisface cererea. 

 

Menționăm că furnizorului de informații îi revine obligația informării autorului cererii despre 

orice prelungire a termenului de furnizare a informației și despre motivele acesteia, cu 5 zile 

înainte de expirarea termenului inițial, adică din ziua a 10-a de la data înregistrării cererii. 

 

 
 

Termenul de soluționare a cererii de acces la informație prevăzut de Codul administrativ este 

de 30 zile, iar cel prevăzut de Legea privind accesul la informație este de 15 zile.  Reieșind din 

caracterul special al Legii privind accesul la informație față de Codul administrativ, termenul 

de oferire a informației solicitate va fi de 15 zile, indiferent de faptul dacă furnizorul face sau 

nu parte din categoria autorităților/instituțiilor publice. 

 

 
 

 

Nerespectarea termenelor de notificare a prelunigii și/sau furnizare a informației sau 

nerespectarea procedurii de prelungire a termenului constituie o ingerință în dreptul 

de acces la informaţiile oficiale. 

 

Indiferent de dificultăţile întâmpinate la furnizarea informaţiei solicitate, termenul 

maxim de furnizare a informaţiei este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării 

cererii.  

 

Atenționăm asupra importanţei juridice pe care o are: 

 Data înregistrării cererii de solicitare a informației, care reprezintă punctul de 

reper pentru calcularea termenului de furnizare a informației de către furnizor; 

 Data înregistrării notificării motivate a furnizorului de prelungire a 

termenului, care nu poate depăși 10 zile lucrătoare din data înregistrării cererii, 

precum și 

 Data înregistrării răspunsului la cerere, care permite determinarea respectării 

termenului de către furnizor, precum și posibilitatea contestării 

acțiunilor/inacțiunilor acestuia pe cale judiciară sau extrajudiciară. 
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8. READRESAREA CERERILOR DE SOLICITARE A INFORMAȚIEI 

 

Ce presupune readresarea cererilor și care sunt condițiile de readresare? 

 

Readresarea cererilor de solicitare a informației presupune redirecționarea cererii adresate 

unui furnizor către altul. Această operațiune poate avea loc în situația în care informația 

solicitată de dvs. nu se află în posesia furnizorului către care v-ați adresat sau informația 

solicitată este deținută, concomitent, și de un alt furnizor, însă într-o altă formă, care ar 

satisface mai deplin interesul față de informație.  

 

Readresarea cererilor de solicitare a informației poate fi făcută numai în privința 

solicitărilor întocmite în formă scrisă și se va efectua cu respectarea următoarelor 

condiții:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pe lângă respectarea condițiilor enumerate mai sus, furnizorului de informații care se include 

în categoria autorităților/instituțiilor publice, îi revine obligația de a readresa petiția (cererea 

de acces la informație) în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. 

 

Neîncadrarea în termenul stabilit de lege constituie o tergiversare a procesului de acces la 

informație de interes public și implicit, o încălcarea a prevederilor legale. 

4. Readresarea se va face numai în două cazuri exhaustiv prevăzute de lege:  

I.   Informaţia solicitată nu se află în posesia furnizorului;  

II. Informaţia solicitată este deţinută, concomitent, şi de un alt furnizor, însă într-o 

altă formă, care ar satisface mai deplin interesul faţă de informaţie al solicitantului.  

Invocarea altor motive pentru readresare este inadmisibilă. 

 

3. Readresarea cererii se va face doar cu informarea obligatorie a solicitantului 

de informaţie 

Furnizorului îi revine obligația de a vă informa, în decurs de 3 zile lucrătoare de la 

momentul primirii cererii de solicitare a informației, privind intenția de readresare a 

acesteia. 

2. Readresarea se va face numai cu acordul solicitantului de informaţii 

Dacă nu sunteți de acord cu readresarea cererii dvs., furnizorul este obligat să se 

abțină în a redirecționa cererea către un alt furnizor. 

 

1. Readresarea se va face doar către un alt furnizor de informaţii 

Redirecționarea cererii către un subiect (persoană fizică sau juridică) ce nu are statut 

de furnizor, constituie o încălcare a dreptului de acces la informaţie. 
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9. PLĂȚILE PENTRU FURNIZAREA INFORMAȚIILOR OFICIALE 

 

Care sunt taxele pentru furnizarea informației? 

 

La modul general și ipotetic, valorificarea dreptului de acces la informațiile oficiale trebuie 

întotdeauna să aibă loc în mod gratuit, fără prezența unor obstacole de ordin pecuniar. Totuși, 

pentru furnizarea informațiilor oficiale, pot fi percepute, în afara excepțiilor prevăzute de lege, 

plăți în cuantumul și conform procedurii stabilite de instituțiile reprezentative, acestea fiind 

vărsate la bugetul de stat.  

 

  
 

 
 

 
 

Plățile ce urmează a fi încasate de către furnizor au drept scop acoperirea 

cheltuielilor suportate de către instituție pentru: 

 efectuarea copiilor;  

 expedierea informațiilor/ documentelor către solicitant; 

 traducerea, la cererea solicitantului, a informaţiei documentului.  

[Rețineți!]  
 Cuantumul taxelor stabilite de furnizor nu poate depăşi cuantumul cheltuielilor 

suportate de către acesta în procesul furnizării informațiilor către solicitant. 

 Taxele încasate pentru fotocopiere, expedierea prin poştă sau imprimarea pe 

purtători de informație electronici trebuie să fie în concordanţă cu tarifele 

oficiale deja publicate. 

 În cazurile în care informaţia pusă la dispoziţia solicitantului conţine inexactităţi 

sau date incomplete, instituţia publică este obligată să efectueze rectificările şi 

completările respective gratuit, cu excepţia cazurilor în care completarea 

informaţiei implică eforturi şi cheltuieli considerabile care n-au fost prevăzute şi 

taxate la eliberarea primară a informaţiilor. 

 Elaborarea şi furnizarea unor informaţii analitice, de sinteză sau inedite pot fi 

efectuate în baza unui contract între solicitant şi furnizorul de informaţii, contra 

unei plăţi negociabile, dacă furnizorul va fi disponibil şi în drept să realizeze o 

asemenea ofertă. 

 Nu pot fi percepute taxe pentru exercitarea atribuțiilor autorităților/instituțiilor 

publice care trebuie realizate din oficiu sau în mod obligatoriu. 

 

 

 

Furnizorul are obligația de a oferi fără plată informațiile care: 

- ating nemijlocit drepturile şi libertăţile solicitantului; 

- sunt expuse oral; 

- sunt solicitate pentru a fi studiate la sediul instituţiei; 

- prin faptul că au fost furnizate, contribuie la sporirea gradului de transparenţă a 

activităţii instituţiei publice şi corespunde intereselor societăţii. 

 



18 

 

 
 

 
 

1. Informați-vă în prealabil cu privire la taxele ce urmează a fi percepute pentru furnizarea 

informației, pentru a evita taxarea exagerată. 

 

2. Menționați în cerere modalitatea de accesare și formatul de recepționare, care ar permite 

evitarea costurilor de copiere și expediere. Recepționarea informației în variantă scanată, 

prin intermediul poștei electronice, este una dintre opțiunile cele mai cost-eficiente. 

 

3. Urmăriți ca taxa percepută pentru fotocopiere și/sau expedierea prin poștă să fie în 

concordanță cu tarifele oficiale deja publicate.  

 

4. Solicitați respectuos reprezentantului furnizorului de informații să vă permită o altă 

modalitate, decât cea cu plată, de accesare a informației. În măsura posibilității, vă poate fi 

oferită permisiunea de a consulta dosarele la sediul instituției, pentru a exclude costurile și 

timpul necesar pentru fotocopierea acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va constitui o atingere a dreptului de acces la informaţie: 

 Condiţionarea furnizării informaţiei solicitate, prin achitarea unor plăţi în cuantum 

mai mare decât cel stabilit de organele reprezentative; 

 Achitarea unor sume în cazurile  în care legea prevede că informaţia este pusă la 

dispoziţie fără plată; 

 Stabilirea şi imputarea solicitantului de informaţie, de către furnizor, a unor plăţi 

ce depăşesc mărimea cheltuielilor suportate pentru efectuarea copiilor de pe 

documente, expedierea acestora solicitantului şi/sau pentru traducerea informaţiei 

ce se conţine în document la cererea solicitantului.  

 Tăinuirea de către furnizori a modalității de calculare a plăţilor pentru furnizarea 

informaţiei către solicitanți. 

 

Recomandări: 
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10. REFUZUL ACCESULUI  LA INFORMAȚIE 

 

Care sunt situațiile în care refuzul de a furniza informația este legal justificat? 

 

Există o serie de situații prevăzute exhaustiv de lege, care impun furnizorului obligativitatea 

oferirii refuzului în furnizarea anumitor categorii de informații. Acest refuz trebuie să 

întrunească condițiile de formă și conținut prevăzute de lege, în raport cu care se va aprecia 

legalitatea și temeinicia acestuia.  

 

 
 

 

Care sunt condițiile de formă și de conținut ale refuzului de a furniza informația? 

 

 
 

 

 

 

 

 Refuzul de a furniza o informație va fi dat în scris, cu o scurtă referință la cererea 

examinată, indicându-se data și motivul refuzului, actele normative invocate, 

procedura de revendicare a dreptului, inclusiv termenul de prescripție și numele 

persoanei responsabile de examinarea cererii. 

 Scrisoarea prin care cererea este respinsă se semnează de către conducătorul 

furnizorului sesizat sau persoana căreia i-a fost încredințată coordonarea activității 

legate de informarea publică.  

 Neindicarea de către furnizor a faptului dacă acesta deține sau nu informația cu 

accesibilitate limitată, este permisă numai în anumite circumstanţe, când se poate 

presupune în mod rezonabil că recunoaşterea existenţei sau inexistenţei acestor 

informaţii, prin sine, poate constitui o dezvăluire periculoasă pentru interesele 

legitim protejate. Răspunsul dat va conține, totuși, referiri la actele normative în 

conformitate cu care informația solicitată, chiar dacă ar fi existat, ar fi fost 

exceptată de la liberul acces. 

 

Refuzul de a furniza informaţia deţinută este legal justificat în următoarele 

cazuri:  

 informaţia este cu accesibilitate limitată, iar interesul public nu depăşeşte interesul 

legitim protejat;  

 informaţia este cu caracter personal;  

 există o hotărâre judecătorească definitivă de respingere a cererii de acces la 

informaţie, iar solicitantul se adresează cu aceeaşi cerere, în mod repetat, în 

privinţa aceleiaşi informaţii;  

 furnizorul a oferit recent informaţia solicitată aceluiaşi solicitant;  

 alte cazuri, în care se dovedeşte rea-credinţa solicitantului.  
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11. LIMITAREA ACCESULUI LA INFORMAȚIE 

 

Dreptul de acces la informație face obiectul unui număr limitat de excepții și restricții, 

stabilite prin lege, care urmează a fi interpretate astfel încât să ofere acces maxim la 

informațiile solicitate. 

 

”Accesul la informații nu poate fi restricționat decât dacă autoritățile justifică o amenințare 

gravă pentru protecția cetățenilor sau siguranța publică”7 - astfel a definit Curtea 

Constituțională a Republicii Moldova, la 22 iunie 2015, limitele restricționării dreptului la 

informație.  

 

 
 

 

Care sunt cazurile în care accesul la informație este limitat? 

 

Limitarea accesului la informație constituie o derogare cu totul excepțională de la principiul 

liberului acces la informațiile de interes public.  

 

  
 

 
 

Furnizorul de informații vă poate acorda un răspuns negativ la cerere, în cazul în care 

informația solicitată de dvs. constituie secret de stat.  

 

Informațiile atribuite la secretul de stat reprezintă date ce beneficiază de protecție din partea 

Republicii Moldova și se referă la domeniul activității militare, economice, tehnico-științifice, 

de politică externă, de desfășurare a activităților de investigație, divulgarea, sustragerea sau 

distrugerea cărora poate periclita securitatea statului.  

                                                
7 Hotărârea pentru interpretarea art. 34 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova, (Sesizarea nr. 23b/2015). 

 

În contextul măsurilor de ”protecție a cetățenilor” și de ”siguranță națională”  

(art. 34 din Constituție), Curtea Constituțională a reținut că restrângerea dreptului 

la informație trebuie să respecte:  

1) condiția unui scop real și justificat de protecție a unui interes legitim privind 

protecția cetățenilor sau siguranța națională;  

2) condiția ca interesul public pentru aflarea informației să nu prevaleze.  

 

A. Informațiile atribuite la secretul de stat 

Informația se consideră exceptată de la liberul acces dacă aceasta:  

a) constituie secret de stat;  

b) constituie secret comercial;  

c) constituie date cu caracter personal;  

d) ține de activitatea operativă și de urmărire penală a organelor de resort;  

e) reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigații științifice și 

tehnice, și divulgarea ei poate priva autorii investigațiilor de prioritatea de publicare 

sau poate influența negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege. 
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Furnizorul nu poate în mod discreționar să refuze acordarea informațiilor, bazându-se 

pe propria apreciere a faptului că informațiile fac parte din categoria secretului de stat. 

Pentru a fi protejate ca secrete de stat, informațiile urmează să fie clasificate ca atare, în 

conformitate cu procedura stabilită de Legea cu privire la secretul de stat nr. 245 din 

27.11.2008, de către persoanele cu funcții de răspundere, abilitate să atribuie informațiile la 

secret de stat. Legea menționată cuprinde, la art. 7, categoriile informațiilor atribuite la 

secretul de stat. 

 

 
 

 
 

Legea prevede posibilitate limitării accesului la informație, în cazul în care aceasta constituie 

secret comercial. Astfel, furnizorul va refuza acordarea datelor solicitate, dacă acestea 

constituie informații confidențiale din domeniul afacerilor, prezentate instituțiilor publice cu 

titlu de confidențialitate, reglementate de legislația privind secretul comercial, și care țin de 

producție, tehnologie, administrare, finanțe, de altă activitate a vieții economice, a căror 

divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele întreprinzătorilor. 

 

 
 

 

 

B. Informațiile ce constituie secret comercial 

Art. 2047 Cod civil prevede următoarele cerințele necesare a fi îndeplinite 

cumulativ pentru ca informațiile să fie considerate secrete comerciale: 

”a) sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se 

articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile 

persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în 

cauză; 

b) au valoare comercială prin faptul că sunt secrete; 

c) au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către 

persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, 

pentru a fi păstrate secrete.” 

 

Chiar dacă informația nu v-a fost furnizată din motivul că aceasta este atribuită la 

secretul de stat, legea prevede că orice cetăţean sau persoană juridică are 

dreptul să se adreseze persoanelor cu funcţii de răspundere, care au secretizat 

anumite informaţii, cu o cerere motivată privind desecretizarea acestor 

informaţii. Persoanele cu funcţii de răspundere în cauză sunt obligate, în termen 

de o lună, să dea un răspuns scris cetăţeanului sau persoanei juridice la această 

cerere. La fel, solicitantul poate cere acordarea accesului la secretul de stat, 

procedură prevăzută de Legea cu privire la secretul de stat și Regulamentul privind 

asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane 

juridice, Regulament aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010. 
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Îngrădirea accesului la informațiile oficiale poate avea loc în cazul în care informațiile 

solicitate constituie date cu caracter personal, iar divulgarea acestora reprezintă o imixtiune în 

viața privată a persoanei protejată de legislație. 

 

 
 

Consfințirea dreptului persoanei de a beneficia de protecția datelor cu caracter personal se 

regăsește în legislația națională (Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal) și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte (Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului). 

 

Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale 

ARTICOLUL 8 

”Dreptul la respectarea vieții private și de familie 

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului 

său și a corespondenței sale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în 

măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate democratică, o 

măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a 

țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a 

drepturilor și a libertăților altora.” 

 

Informația este considerată ca fiind cu caracter personal, dacă întrunește următoarele 

condiții:  

 

 
 

C. Informațiile care conțin date cu caracter personal 

Informaţia cu caracter personal face parte din categoria informaţiei oficiale cu 

accesibilitate limitată şi constă din date referitoare la o persoană fizică identificată 

sau identificabilă, a căror dezvăluire ar constitui o violare a vieţii private, intime şi 

familiale. 

(Art.8, Legea privind accesul la informație) 

 

I. Informaţia se referă la o persoană privată.  

 Doar persoanele fizice pot dispune de dreptul la viaţă privată, persoanele 

juridice fiind exceptate în acest sens.  

 Informaţia despre activitatea publică a persoanelor fizice este exclusă din acest 

criteriu.  

[Rețineți] Activitatea funcționarului public nu se încadrează în noţiunea de ”viaţă 

privată”. Mai mult, conform raționamentelor expuse în jurisprudența CtEDO, 

persoanele ”publice” trebuie să accepte ingerinţe în viaţa lor privată în mai mare 

măsură decât persoanele obişnuite. 
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Satisfacerea cumulativă a criteriilor enunțate mai sus califică informația ca fiind ”informație 

confidențială despre persoane”, fapt ce impune obligativitatea posesorilor acestor informații 

de a le proteja, adică de a nu le divulga.  

  

Furnizorii care dețin informații cu caracter personal pot dispune de dreptul de a furniza 

aceste informații către o altă persoană, decât cea la care se referă, doar în trei cazuri 

expres și limitativ prevăzute de lege: 

 

 
 

 
 

 
 

În alte cazuri, furnizorii de informații nu dispun de dreptul de a elibera informația cu caracter 

personal, cu excepția situației în care există o hotărâre judecătorească definitivă în acest sens, 

I. Persoana la care se referă informaţia consimte divulgarea acesteia. 

 Consimţământul trebuie să fie clar, neechivoc şi exprimat anume în privinţa 

informaţiei solicitate, inclusiv în privinţa volumului acesteia.  

 

III. Datele cu caracter personal au fost depersonalizate.  

 Depersonalizarea are loc în scopuri statistice, de cercetare istorică, ştiinţifică, 

sociologică, medicală, de documentare juridică. 

 Depersonalizarea datelor cu caracter personal are loc prin retragerea din ele a 

părţii care permite identificarea persoanei fizice, transformându-le în date 

anonime, care nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.  

 În cazul depersonalizării, regimul de confidenţialitate stabilit pentru datele 

respective se anulează. 

 

II. Persoana privată să fie identificată sau identificabilă.  
 Se consideră că persoana este identificabilă atunci când se cunosc datele de 

identificare ale acesteia (nume, prenume, patronimic etc).  

 Se consideră identificabilă persoana în privinţa căreia există suficiente indicii 

pentru a fi identificată. 

 

III. Dezvăluirea informaţiei să constituie o violare a intimităţii persoanei.  

 Divulgarea informaţiei deţinută de posesor ar fi în măsură să aducă atingere vieţii 

particulare şi de familie a persoanei fizice vizate. 

 

 

II. Informația a fost făcută publică în integritatea sa anterior datei solicitării. 

 Mijlocul de informare în care a fost anterior publicată informaţia nu prezintă 

relevanță. 

 Publicarea anterioară a informației trebuie să fie conformă legislației.  
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în urma constatării preponderenței interesului public față de necesitatea nedivulgării 

informației cu caracter personal. 

Dacă persoana la care se referă informația cu caracter personal nu consimte divulgarea 

informației, accesul la această informație poate fi permis doar prin hotărâre judecătorească. 

Instanța de judecată va admite cererea de furnizare doar dacă va stabili că divulgarea este în 

interes public, adică se referă la ocrotirea sănătății populației, securitatea publică și protecția 

mediului înconjurător.  

 

 
 

 
 

 
 

Organele implicate în desfășurarea activității operative și de urmărire penală asigură: 

 protecția informațiilor sus-menționate, inclusiv delimitarea acestora de informațiile 

inofensive, și instruirea tuturor autorităților/instituțiilor ce posedă informațiile exceptate de 

la liberul acces în privința măsurilor necesare pentru nedivulgarea lor; 

 informarea solicitanților de informații asupra faptelor sau circumstanțelor în legătură cu 

săvârșirea unor infracțiuni, dacă aceste informații pot contribui la prevenirea unor noi 

nelegiuiri, diminuarea prejudiciului de pe urma săvârșirii lor, reținerea persoanelor 

suspectate sau în alt interes public major.  

 

 
 

Sunt exceptate de la liberul acces și protejate de lege informațiile ce reflectă rezultatele finale 

sau intermediare ale unor investigații științifice și tehnice și a căror divulgare privează autorii 

investigațiilor de prioritatea de publicare sau influențează negativ exercitarea altor drepturi 

protejate prin lege.  

 

E. Informațiile din domeniul investigațiilor științifice și tehnice 

D. Informațiile ce țin de activitatea operativă și de urmărire penală 

Informaţiile care ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală a organelor 

de resort este exceptată de la liberul acces numai în cazurile în care divulgarea 

acestora ar putea: 

 prejudicia urmărirea penală; 

 interveni în desfăşurarea unui proces de judecată; 

 lipsi persoana de dreptul la o judecare corectă şi imparţială a cazului său, ori  

 ar pune în pericol viaţa sau securitatea fizică a oricărei persoane - aspecte 

reglementate de legislaţie. 

 

În acest context, se va analiza balanţa dintre prejudiciul adus persoanei prin divulgare 

şi interesul public pentru informaţia respectivă, prin prisma ”testului 

proporţionalităţii”, adică: 

a) limitarea este prevăzută de lege; 

b) protejează un interes legitim; 

c) să fie necesară într-o societate democratică.  
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Care sunt cazurile în care informațiile cu accesibilitate limitată pot fi dezvăluite? 

 

În contextul excepțiilor instituite în ceea ce privește accesul la informație a cetățenilor, 

menționăm că informațiile cu accesibilitate limitată urmează a fi furnizate solicitantului, 

dacă avantajele publice ale dezvăluirii depășesc prejudiciile.  

În acest caz, obligația de a demonstra necesitatea restrângerii dreptului de acces la informație 

îi revine furnizorului de informații. 

 

 
 

 
 

 Informaţiile care deghizează sau favorizează încălcarea legislaţiei de către 

autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de către persoanele fizice şi juridice ce 

prestează servicii publice, dacă încălcările se referă la serviciile respective, nu pot fi 

categorisite ca informaţii cu accesibilitate limitată, acestea fiind informaţii oficiale de 

interes public. 

 Dacă accesul la informațiile, documentele solicitate este parțial limitat, furnizorii 

de informații sunt obligați să prezinte solicitanților părțile documentului, accesul la 

care nu este restricționat prin lege, în măsura în care este posibilă extragerea 

rezonabilă a informațiilor exceptate.  

În locul porțiunilor omise ale documentului se va însera una dintre următoarele 

sintagme: ”secret de stat”, ”secret comercial”, ”informație confidențială despre 

persoană”, ”secret al anchetei”, ”informație secretizată în scopul protecției 

proprietății intelectuale și industriale”.  

 

Pentru a stabili că o restrângere a libertății de exprimare este necesară pentru 

protejarea unui interes legitim privind securitatea națională, furnizorul trebuie să 

demonstreze că:  
a) informația în cauză amenință în mod grav un interes legitim privind securitatea 

națională; 

b) restrângerea impusă este mijlocul de apărare cel mai puțin restrictiv posibil al 

interesului respectiv;  

c) restrângerea este compatibilă cu principiile democratice.  

 

O restrîngere pentru justificarea căreia se invocă motive de securitate națională nu 

este legitimă, mai ales dacă adevăratul său scop sau efect demonstrabil este: 

 

 de a proteja interese care nu au legătură cu securitatea națională, inclusiv, de 

exemplu, de a proteja instituțiile/autoritățile publice și/sau reprezentanții 

acestora de o situație stânjenitoare sau de dezvăluirea ilegalităților comise de 

funcționarii publici; 

 de a ascunde informații referitoare la funcționarea instituțiilor publice; sau 

 de a tăinui alte circumstanțe care nu sunt compatibile cu scopul instituirii 

limitărilor accesului liber la informație. 
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12. REVENDICAREA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚII 

 

Când solicitantul este îndreptățit să își revendice dreptul de acces la informație? 

 

 
 

Ce presupune atacarea pe cale extrajudiciară? 

 

 
  

 
 

Dacă considerați că drepturile sau interesele legitime v-au fost prejudiciate prin una 

sau mai multe din acțiunile/inacțiunile furnizorilor, enumerate mai sus, dispuneți de 

dreptul de a depune o contestație la conducerea și/sau la organul ierarhic superior 

al furnizorului ce nu se încadrează în categoria autorităților/instituțiilor 

publice sau o cerere prealabilă către furnizorul care se încadrează în categoria 

autorităților/instituțiilor publice. 
În cazul în care dvs. ați solicitat informații de la un furnizor care nu are un organ 

superior, cererea prin care contestați acțiunile sau inacțiunile acestuia, trebuie 

adresată direct instanței de judecată. 

Solicitantul de informații poate dispune de dreptul de a ataca acțiunile 

furnizorilor pe cale judiciară și extrajudiciară, în cazul în care consideră că 

drepturile sau interesele legitime în ceea ce priveşte accesul la informaţie i-au 

fost lezate, în special prin: 

 refuzul neîntemeiat de a primi şi înregistra cererea; 

 refuzul de a asigura accesul liber şi necondiţionat la registrele publice aflate 

la dispoziţia furnizorului de informaţii; 

 încălcarea termenelor şi procedurii de soluţionare a cererii de acces la 

informaţie; 

 neprezentarea sau prezentarea necorespunzătoare a informaţiilor solicitate; 

 refuzul neîntemeiat de a prezenta informaţiile solicitate; 

 atribuirea neîntemeiată a informaţiei la categoria informaţiilor care conţin 

secrete de stat, secrete comerciale sau la categoria altor informaţii oficiale 

cu accesibilitate limitată; 

 secretizarea neîntemeiată a unor informaţii; 

 stabilirea plăţii şi mărimii acesteia pentru informaţiile furnizate; 

 cauzarea unor prejudicii materiale şi/sau morale prin acţiunile ilegale ale 

furnizorului de informaţii. 

 precum și alte acțiuni sau inacțiuni ale persoanei responsabile pentru 

primirea și examinarea cererii. 

Atenție! Termenul de depunere a contestației/cererii prealabile este de 30 de zile de 

la data când a aflat sau trebuia să afle despre încălcare. 
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Procedura extrajudiciară de atac nu este una obligatorie, solicitantul de informație, care se 

consideră lezat în drepturile sau interesele sale legitime, având posibilitatea să se adreseze 

direct în instanța de judecată.  

 

 
 

 
 

Care este termenul de exercitare a căii extrajudiciare de atac? 

 

 
 

 

Atenție! Conform Codului administrativ, procedura prealabilă poate fi îndreptată 

spre anularea sau emiterea unui act administrativ. Atât opinia autorului ghidului, 

cât și a mai multor practicieni în domeniu, este că furnizarea sau refuzul de 

furnizare a informației oficiale (materializat într-un document) nu este considerat 

un act administrativ în sensul art. 10 din Codul administrativ. Respectiv, instituția 

cererii prealabile în procedura administrativă de solicitare a informațiilor oficiale, 

va cădea în desuetudine. Din considerentele respective, recomandăm solicitanților 

de informații evitarea procedurii prealabile față de autoritățile/instituțiile publice și 

adresarea directă în instanța de judecată, pentru evitarea încălcării termenelor de 

prescripție. 

În cazul în care ați primit doar o parte din informația solicitată sau dacă vi s-a 

comunicat că instituția nu deține o asemenea informație, sau că unele informații 

sunt reținute cu titlu de excepție, sau dacă ați primit refuzul în oferirea 

informațiilor, termenul de atacare a acțiunilor sau inacțiunilor furnizorului se 

calculează din momentul recepționării răspunsului din partea acestuia. 

 

În cazul în care nu ați primit niciun răspuns la cererea dvs. de acces la informații 

(tăcerea administrativă), termenul de contestare se calculează din data expirării 

termenului de satisfacere a cererilor de acces, adică: 

 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii dvs.; sau  

 20 zile lucrătoare, în cazul prelungirii termenului inițial cu încă 5 zile, obligatoriu 

cu informarea prealabilă a solicitantului. 

 

Dacă furnizorul care se încadrează în categoria autoritatăților/instituțiilor publice: 

 nu a soluționat cererea în termenul prevăzut de lege, cererea prealabilă poate fi 

depusă în decursul unui an de la expirarea termenului. Cu toate acestea, 

inexistența unei practici judiciare/administrative în acest sens ne impune să vă 

recomandăm adresarea cu cerere prealabilă în termen de 30 de zile de când a 

expirat termenul legal de soluționare a cererii de acces la informație; 

 răspunde în fond la cererea prealabilă, chiar dacă a fost încălcat termenul de 

adresare de 30 de zile, cererea se consideră înaintată în termen. 

 

 

 

Vezi modelul de CONTESTAȚIE/CERERE PREALABILĂ la Anexa nr.2 
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Particularitățile detaliate de calculare a termenelor sunt stabilite de prevederile  

art. 383-390 Cod civil8. 

 

Ce presupune calea judiciară? 

 

 
 

  

Care este modalitatea de formulare a unei cereri de chemare în judecată? 

 

Forma și conținutul cererii de chemare în judecată 

 
                                                
8 Codul civil, Nr. 1107, din 06-06-2002, republicat în Monitorul Oficial nr.66-75 din 01.03.2019  

 

În cererea de chemare în judecată indicați următoarele: 

a) instanța la care se va depune cererea; 

b) numele și prenumele reclamantului (solicitantului de informație) și domiciliul/sediul 

acestuia; 

c) numele și prenumele reprezentantului legal sau împuternicit și adresa lui, în cazul în 

care cererea se depune de un reprezentant; 

d) denumirea pârâtului (furnizorului de informație) și sediul acesteia; 

e) pretențiile reclamantului (solicitantului de informație); 

f) circumstanțele de fapt și de drept pe care reclamantul își întemeiază pretenția; 

g) enumerarea tuturor probelor pe care reclamantul le deține și le poate prezenta. 

Cererea de chemare în judecată se semnează de reclamant sau de reprezentantul lui legal 

ori împuternicit. Cererea de chemare în judecată poate cuprinde și alte date importante 

pentru soluționarea cauzei, precum și demersurile reclamantului. 

 
 

Conducerea furnizorului de informaţii şi/sau organul ierarhic superior al acestuia va 

examina contestațiile solicitanţilor de informaţii în decurs de 5 zile lucrătoare şi va 

informa, în mod obligatoriu, petiţionarul despre rezultatele examinării în decurs de 3 

zile lucrătoare. 

 

Utilizarea căii judiciare de atac presupune adresarea unei cereri în instanța de 

judecată competentă, în vederea constatării încălcării și restabilirii solicitantului în 

drepturi. 

Atacarea pe cale judiciară este condiționată de existența acelorași premise ca și în 

cazul contestării acțiunilor furnizorilor de informații pe cale extrajudiciară, adică 

lezarea drepturilor sau intereselor legitime ale solicitantului în ceea ce priveşte 

accesul la informaţie.  

În plus, dvs. puteți adresa o cerere în instanță și în cazul în care nu sunteți 

satisfăcut(ă) de soluţia dată de către conducerea furnizorului de informaţii sau de 

către organul ierarhic superior al acestuia. 

 

Atenție! Contestarea acțiunilor furnizorilor de informații pe cale extrajudiciară nu este o 
procedură obligatoriu premergătoare celei judiciare, aceasta însemnând că dvs. puteți 

revendica dreptul de acces la informație, adresâdu-vă direct în instanța de judecată. 
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Care este termenul de adresare în instanța de judecată? 

 

 
 

Vezi modelul de CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ la Anexa nr. 3 

 

La cererea de chemare în judecată se anexează: 
a) copia refuzului oferit de către furnizor  

b) copia deciziei furnizorului cu privire la cererea prealabilă, în cazul în care ați 

adresat anterior o asemenea cerere în procedură extrajudiciară; 

c) copia actului de identitate al solicitantului; 

d) documentul care confirmă împuternicirile reprezentantului legal sau 

împuternicit; 

e) copii de pe cererea de chemare în judecată și de pe toate înscrisurile anexate, 

într-un număr egal cu numărul de participanți la proces. 

Precizăm că toate înscrisurile anexate de reclamant la cerere de chemare în 

judecată urmează a fi certificate pentru conformitatea cu originalul. 

 

 

 Termenul de sesizare a instanţei de judecată este de o lună de la data primirii 

răspunsului de la furnizorul de informaţii sau, în caz dacă nu ați primit răspuns, de la 

data când trebuia să-l primiți.  

Reamintim că furnizorul are obligația de a pune la dispoziţia dvs. informația nu mai 

târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie sau 

20 zile lucrătoare, în cazul prelungirii motivate a termenului inițial cu 5 zile 

lucrătoare.  

 Dacă dvs. ați contestat anterior acţiunile furnizorului de informaţii, utilizând calea 

extrajudiciară de atac, termenul de o lună curge de la data comunicării răspunsului 

conducerii furnizorului de informaţii şi/sau organului ierarhic superior al acestuia sau, 

în caz dacă nu ați primit răspuns, de la data când trebuia să-l primiți. 

Menționăm că, organul ierarhic superior şi/sau conducerea furnizorului de informaţii 

au obligația de a examina contestările în decurs de 5 zile lucrătoare şi obligația de a 

vă informa despre rezultatele examinării în decurs de 3 zile lucrătoare. Astfel, 

calcularea termenului de adresare în instanța de judecată va începe din momentul 

expirării termenului de 7 zile lucrătoare. 

 Dacă cererea de chemare în judecată nu întrunește condițiile de formă și 

conținut, judecătorul stabilește reclamantului un termen pentru înlăturarea 

neajunsurilor.  

 Dacă reclamantul a înlăturat neajunsurile în termenul stabilit de instanță, 

cererea se consideră depusă la data inițială, în caz contrar cererea de chemare 

în judecată se restituie (în procedura civilă de drept comun) sau se declară 

inadmisibilă (în procedura contenciosului administrativ). 

 Cerere de chemare în judecată se depune la judecătoria în circumscripția căreia 

își are sediul furnizorul de informație. 
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A. Judecarea cauzei în procedura de contencios administrativ 

 

În cadrul procedurii respective devin aplicabile prevederile Legii privind accesului la 

informație și Codul administrativ, care se completează cu prevederile Codului de procedură 

civilă. Calitatea de pârât, în procedura contenciosului administrativ, o are furnizorul de 

informație, care se încadrează în categoria instituțiilor/autorităților publice.  

 

 
 

 
 

 

 

 

Pentru a stabili dacă o anumită structură organizatorică sau organ poate fi considerat 

autoritate/instituție publică este necesar să fie întrunite următoarele elemente:  

 structura organizatorică sau organul să fie instituită/instituit prin lege sau printr-

un alt act normativ;  

 să acționeze în regim de putere publică (să fie înzestrată cu capacitate de drept 

public). Conform art. 8 din Codul administrativ ”Regimul de putere publică reprezintă 

ansamblul competenţelor prevăzute de lege în vederea realizării sarcinilor autorităţilor 

publice, care le conferă posibilitatea de a se impune cu forţă juridică obligatorie în 

raporturile lor cu persoane fizice sau juridice”;  

 să acționeze în scopul realizării unui interes public. În sensul enunțat, art. 18 din 

Codul administrativ prevede că ”Interesul public vizează ordinea de drept, democraţia, 

garantarea drepturilor şi a libertăților persoanelor, precum şi obligaţiile acestora, 

satisfacerea necesităților sociale, realizarea competențelor autorităților publice, 

funcționarea lor legală şi în bune condiții”. 

În funcție de calitatea furnizorului și apartenența acestuia la categoriile de subiecți 

prevăzuți de Codul administrativ și de Legea cu privire la accesul la informație, litigiile 

urmează a fi soluționate în proceduri diferite: 

 Dacă furnizorul face parte din categoria autorităților/instituțiilor publice - cauza se va 

judeca în procedura contenciosului administrativ; 

 Dacă furnizorul face parte din categoria persoanelor fizice şi juridice care, în baza 

legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituţia publică, sunt abilitate cu 

gestionarea unor servicii publice, cauza se va judeca în procedura civilă de drept 

comun. 

 

Particularitățile soluționării litigiilor privind accesul la informație 

”Autoritate publică se consideră orice structură organizatorică sau organ 

instituită/instituit prin lege sau printr-un alt act normativ, care acționează în regim de 

putere publică în scopul realizării unui interes public”.  
Art. 7, Cod administrativ 
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B. Judecarea cauzei în procedura de drept comun 

 

În cadrul procedurii respective devin aplicabile prevederile Legii privind accesului la 

informație și Codului de procedură civilă. Calitatea de pârât, în procedura de drept comun, o 

are furnizorul de informație care face parte din categoria persoanelor fizice sau juridice de 

drept privat și care, în baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituţia publică, 

sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice (de exemplu, furnizorii de energie electrică, 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, gaze naturale etc.). 

Anterior intrării în vigoare a prevederilor Codului administrativ, subiecții respectivi erau 

asimilați autorităților publice. 

 

Care sunt soluțiile pe care le poate oferi instanța? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma examinării cauzei, instanţa de judecată poate decide: 

 obligarea furnizorului de a prezenta informația oficială; 

 a respinge acțiunea solicitantului ca fiind neîntemeiată; 

 repararea prejudiciului cauzat prin refuzul nelegitim de a furniza informaţii sau prin 

alte acţiuni ce prejudiciază dreptul de acces la informaţie. 

[Important!]  

Anterior intrării în vigoare a Codului administrativ, exista o practică neuniformă cu 

referire la solicitările reclamanților în fața instanței de judecată și soluțiile adoptate de 

către aceasta. Astfel, în funcție de conduita autorităților/instituțiilor publice, reclamanții 

solicitau: constatarea ilegală a refuzului de a furniza informația și obligarea de a furniza 

informația oficială; anularea refuzului de a furniza informația și obligarea de a furniza 

informația oficială. Odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ, au fost 

legiferate felurile acțiunilor în contencios administrativ. Respectiv, în opinia noastră, 

solicitarea corectă în instanța de judecată este doar: obligarea pârâtului de a furniza 

informația oficială (art. 206 alin. (1) lit. a) Cod administrativ – acțiune în realizare). 
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13. SANCȚIUNILE DE DREPT PUBLIC 

 

Care sunt sancțiunile pentru încălcarea legislației privind accesul la informație? 

 

Precizăm că atât Codul contravențional, cât și Codul penal sancționează încălcarea legislației 

cu privire la accesul la informație.  

 

 
 

Astfel, în cazul în care solicitantul de informație se consideră lezat în dreptul de acces la 

informație oficială, acesta poate depune o plângere în acest sens către inspectoratul de poliție. 

Persoanele responsabile din cadrul structurii respective vor fi obligate să verifice temeinicia 

plângerii depuse și să ia o decizie în sensul sancționării contravenționale sau pornirii urmăririi 

penale împotriva persoanei responsabile de încălcarea dispoziţiilor legale privind accesul la 

informaţie.  

 

14. REGLEMENTĂRILE LEGALE PE CARE NE BAZĂM 

 

 Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale,  

adoptată - 4 noiembrie 1950, Roma; intrată în vigoare - 3 septembrie 1953; în vigoare 

pentru Republica Moldova - 12 septembrie 1997; publicată - ediția oficială Tratate 

internaționale, 1998, volumul 1, pag. 341;  

 Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, 

adoptat -  16 decembrie 1966; publicat – 30 decembrie 1998 în Tratate Internaționale Nr. 

1; data intrării in vigoare – 26 aprilie 1993; 

 Constituția Republicii Moldova, 

adoptată - 29 iulie 1994; publicată - Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 1 din 12 

august 1994; 

 

 

Art.71, Cod contravențional 

(1) Încălcarea intenţionată a dispoziţiilor legale privind accesul la informaţie sau a celor cu 

privire la petiţionare se sancţionează cu amendă de la 9 la 15 unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 

funcţie de răspundere. 

(2) Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate se sancţionează cu 

amendă de la 27 la 33 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.  

 

Art. 180, Cod penal 

Încălcarea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a procedurii legale de 

asigurare şi de realizare a dreptului de acces la informaţie, încălcare ce a cauzat daune în 

proporţii considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei care a 

solicitat informaţii referitoare la ocrotirea sănătăţii populaţiei, la securitatea publică, la 

protecţia mediului, se pedepseşte cu amendă de la 500 la 650 unităţi convenţionale cu (sau 

fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 

pe un termen de până la 3 ani. 
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 Codul administrativ al Republicii Moldova, 

adoptat prin legea nr. 116 din 19 iulie 2018; publicat – Monitorul Oficial Nr. 309-320 din 

17 august 2018; 

 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 

adoptat prin legea nr. 225 din 30 mai 2003; publicat - Monitorul Oficial Nr. 285-294 din 

03 august 2018; 

 Codul civil al Republicii Moldova 

adoptat prin legea nr. 1107 din 06 iulie 2002; republicat - Monitorul Oficial Nr. 66-75 din 

01.03.2019, art.132; 

 Codul penal al Republicii Moldova, 

adoptat prin legea nr. 985 din 18 aprilie 2002; publicat – Monitorul Oficial Nr. 72-74 din 

14 aprilie 2009, art. 195; 

 Codul contravențional al Republicii Moldova, 

adoptat prin legea nr. 218 din 24 octombrie 2008; Publicat – Monitorul Oficial Nr. 78-84 

din 17 martie 2017, art. 100; 

 Codul muncii al Republicii Moldova 
adoptat prin legea nr. 154 din 28 martie 2003; publicat – Monitorul Oficial Nr. 159-162 

din 29 august 2003, art. 648; 

 Legea privind accesul la informație nr. 982, 

adoptată – 11 mai 2000; publicată – Monitorul Oficial Nr. 88-90 din 28 august 2000, art. 

664; 

 Legea privind protecție datelor cu caracter personal nr. 133, 

adoptată – 08 august 2011; publicată – Monitorul Oficial Nr. 170-175 din 14 octombrie 

2011, art. 492; 

 Legea privind secretul de stat nr. 245, 

adoptată - 27 noiembrie 2008; publicată – Monitorul Oficial Nr. 45-46 din 27 februarie 

2009, art. 123. 
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ANEXE 

 

 

Anexa nr. 1 

MODEL DE CERERE DE ACCES LA INFORMAȚIE 

 

 

 

Dnei/Dnlui __________________, 

Director al Biroului migrație și azil 

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124,  

mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova 

 

CERERE DE ACCES LA INFORMAȚIE 

În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituția Republicii Moldova, Legii privind 

accesul la informație (nr.982-XIV din 11.05.2000, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr.88-90/664 din 28.07.2000), Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale (art. 10), subsemnatul, Sergiu Rusu, domiciliat în mun. Chișinău, str. 

Vasile Alecsandri, nr. 1, ap. 56, solicit următoarele informații oficiale: 

 

1. Numărul străinilor documentați cu permise de ședere permanent și provizoriu pe 

teritoriul Republicii Moldova, valabile la data de 30.04.2019; 

2. Numărul cetățenilor străini declarați indezirabili pe teritoriul Republicii Moldova, în 

anul 2018. 

3. Numărul cetățenilor îndepărtați sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova în anul 

2018. 

Rog să expediați răspunsurile la întrebările sus-indicate la următoarea adresă: str. Vasile 
Alecsandri, nr.1, ap. 56, MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova sau la adresa de e-
mail: sergiu.rusu.1990@gmail.com,sau la numărul de fax 022-987-054. 

 

 

 

 

 

 

 

 17 februarie 2020                                                                                            Cu respect,                   

                                                                                                                         Sergiu Rusu 

                                                                                                          ___________________ 
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Anexa nr. 2 

MODEL DE CONTESTAȚIE 
                                                            

 
                                                         Către:  __________________________________________ 
                                                                   (conducerea și/sau organul ierarhic superior al furnizorului)                                                                                                                                                                  

                                                                      __________________________________________ 
                                                                                                        (adresa) 

                                                          De la: Rusu Sergiu, domiciliat în 

                                                                     mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 1, ap. 56 
                                                                     tel: 060675434, fax: 022 33-33-33 

                                                                     e-mail: sergiu.rusu.1990@mail.com  

 

19 martie 2020                                                  

CONTESTAȚIE 

 

La data de 17 februarie 2020, subsemnatul, Sergiu Rusu, conducându-mă de prevederile 

legislației în materie de acces la informație, prin cererea nr. __/2020, am solicitat (denumirea 

furnizorului de informație), să ofere următoarele informații de interes public: 

1. _____________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________. 

 (Copia cererii se anexează). 

Notez că furnizorul, nu a oferit în termenul prevăzut de lege informația solicitată prin cererea 

nr. __/2020 din 17.02.2020. 

Calific refuzul (denumirea furnizorului) în eliberarea informațiilor solicitate drept unul ilegal, 

din motivele ce urmează: 

Conform prevederilor art. 11 din Legea privind accesul la informație: 

“(1) Furnizorul de informații, în conformitate cu competențele care îi revin, este obligat: 

1) să asigure informarea activă, corectă și la timp a cetățenilor asupra chestiunilor de interes 

public și asupra problemelor de interes personal; 

2) să garanteze liberul acces la informație”; 

Conform prevederilor art. 16 din Legea privind accesul la informație: 

”(1) Informațiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziția solicitantului din momentul 

în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la 

data înregistrării cererii de acces la informație. 

(2) Termenul de furnizare a informației, documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare 

de către conducătorul instituției publice dacă: 
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a) cererea se referă la un volum foarte mare de informații care necesită selectarea lor; 

e) sunt necesare consultații suplimentare pentru a satisface cererea; 

(3) Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a termenului de furnizare a 

informației și despre motivele acesteia cu 5 zile înaintea de expirare a termenului inițial”; 

Conform prevederilor art. 22 din Legea privind accesul la informație: 

”(1) În cazul în care persoana consideră că drepturile sau interesele legitime în ceea ce 

priveşte accesul la informaţii i-au fost lezate, ea poate contesta acţiunile sau inacţiunea 

furnizorului de informaţii la conducerea acestuia şi/sau la organul ierarhic superior al 

furnizorului în termen de 30 de zile de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre 

încălcare.”; 

  

Drept urmare menționez că, furnizorul, prin neprezentarea în termenul prevăzut de lege a 

informației solicitate prin cererea nr. __/2020 din 17.02.2020, mi-a încălcat dreptul de acces la 

informație. 

În drept, contestația este întemeiată în baza prevederilor art. 34 și 53 din Constituția 

Republicii Moldova; art. 10 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților 

Fundamentale; art. 10, 11,13, 21, 22 din Legea privind accesul la informație. 

Urmare a celor enumerate mai sus, 

solicit: 

1. Furnizarea informației solicitată prin cererea nr. __/2020 din 17.02.2020. 

2. Comunicarea măsurile întreprinse în raport cu funcționarul vinovat de împiedicarea 

exercitării dreptului meu de acces la informație. 

 

 

Cu respect, 

SERGIU RUSU______________                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Anexa nr. 3  

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ 
 

                                                                Judecătoria  Chișinău, sediul Râșcani 

                                                   Reclamant: Rusu Sergiu, domiciliat în 

                                                                        mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 1, ap. 56 

                                                                        tel: 060675434, fax: 022 33-33-33 

                                                                        e-mail: sergiu.rusu.1990@mail.com  
                                                             Pârât: Biroul Migrație și Azil                                                                                                                                                                    

                                                                        mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, 

                                                                        Cod fiscal: 1004651000794 
                                                                        tel: 022 22-22-22; fax: 000 00-00-00                                                             

19 martie 2020                                                  

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ  

privind apărarea dreptului de acces la informație 

În fapt, la data de 17 februarie 2020, subsemnatul, Sergiu Rusu, conducându-mă de prevederile 
legislației în materie de acces la informație, prin cererea nr. __/2020, am solicitat Biroului Migrație și 

Azil, să ofere următoarele informații de interes public: 

1. Numărul străinilor documentați cu permise de ședere permanent și provizoriu pe teritoriul 

Republicii Moldova, valabile la data de 30.04.2019; 

2. Numărul cetățenilor străini declarați indezirabili pe teritoriul Republicii Moldova, în anul 

2018. 

3. Numărul cetățenilor îndepărtați sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2018. 

(Copia cererii se anexează). 

Notez că, instituția pârâtă nu a furnizat în termenul prevăzut de lege informația solicitată de reclamanți 
prin cererea nr. __/2020 din 17.02.2020. 

Calific refuzul Biroului Migrație și Azil în eliberarea informațiilor solicitate drept unul ilegal, din 

motivele ce urmează: 

Conform prevederilor art. 11 din Legea privind accesul la informație: 

“(1) Furnizorul de informații, în conformitate cu competențele care îi revin, este obligat: 

1) să asigure informarea activă, corectă și la timp a cetățenilor asupra chestiunilor de interes public și 
asupra problemelor de interes personal; 

2) să garanteze liberul acces la informație”; 

Conform prevederilor art. 16 din Legea privind accesul la informație: 

”(1) Informațiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziția solicitantului din momentul în care 
vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării 

cererii de acces la informație. 

(2) Termenul de furnizare a informației, documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare de către 
conducătorul instituției publice dacă: 

a) cererea se referă la un volum foarte mare de informații care necesită selectarea lor; 
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e) sunt necesare consultații suplimentare pentru a satisface cererea; 

(3) Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a termenului de furnizare a informației și 

despre motivele acesteia cu 5 zile înaintea de expirare a termenului inițial”; 

Conform prevederilor art. 21 din Legea privind accesul la informație: 

”(1) Persoana care se consideră lezată într-un drept sau interes legitim de către furnizorul de 

informații poate ataca acțiunile acestuia atât pe cale extrajudiciară, cit și direct în instanța de 

contencios administrativ competentă. 
... 

(3) Persoana care se consideră lezată într-un drept sau interes legitim poate ataca orice acțiune sau 

inacțiune a persoanei responsabile pentru primirea și examinarea cererilor de acces la informații, dar 
în special cu privire la: 

... 

d) neprezentarea sau prezentarea necorespunzătoare a informațiilor solicitate; 

e) refuzul neîntemeiat de a prezenta informațiile solicitate;”. 

În conformitate cu prevederile art. 189 alin. (1) Codul administrativ, unde este prevăzut expres că 

“Orice persoană care revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei 

autorități publice poate înainta o acțiune în contencios administrativ”, iar potrivit alin. (2) din 

același articol, rezultă că „O acțiune în contencios administrativ poate fi înaintată și atunci când 

autoritatea publică nu a soluționat în termen legal o cerere”.  

Drept urmare, menționez că instituția pârâtă, prin neprezentarea în termenul prevăzut de lege a 
informației solicitate prin cererea nr. __/2020 din 17.02.2020, mi-a încălcat dreptul de acces la 

informație. 

În drept, cererea de chemare în judecată este întemeiată în baza prevederilor art. 34 și 53 din 

Constituția Republicii Moldova; art. 10 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și 
Libertăților Fundamentale; art. 10, 11,13, 16, 23, 24 din Legea privind accesul la informație; art. 189 

alin. (1) și (2), 206, alin. (1), art. 224, alin. (1) Codul administrativ. 

Urmare a celor enumerate mai sus, 

solicit: 

1. Admiterea cererii de chemare în judecată; 

2. Obligarea Biroului Migrație și Azil să furnizeze informația solicitată prin cererea nr. __/2020 

din 17.02.2020. 

  

Anexe: 

1. Copia de pe acțiune; 

2. Copia certificată de pe cererea privind furnizarea informației nr. __/2020 din 17.02.2020; 

3. Copia certificată de pe avizul de recepție (dovada expedierii cererii prin poștă); 
4. Copia certificată de pe buletinul de identitate al reclamantului; 

 

 

Cu respect, 

SERGIU RUSU______________                                        
 


