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Rezultatele proiectului „Promovarea dreptului la informare pentru publicul din 

Moldova”: Autoritățile au devenit mai responsabile, atunci când trebuie să 

ofere informații de interes public” 
„Autoritățile au devenit mai responsabile și mai deschise, atunci când trebuie să ofere informații de interes 

public”. Aceasta este concluzia experților prezenți evenimentul de închidere a proiectului „Promovarea 

dreptului la informare pentru publicul din Moldova”. Proiectul, lansat în urmă cu un an, a fost implementat de 

Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” și susținut financiar de Fondul Naţiunilor Unite pentru 

Democrație (UNDEF).  

Astfel, timp de un an, au fost întreprinse mai multe activități, printre care: 

- litigarea a 40 de cauze cu caracter strategic, care urmează să producă schimbări sistemice semnificative 

în materie de acces la informație de interes public, precum: schimbarea legii și practicii judiciare în 

domeniul accesului la informație; identificarea lacunelor în dreptul intern și ajustarea acestora la 

standardele internaționale în domeniul drepturilor omului; responsabilizarea furnizorilor de informații, 

care obstrucționează în mod nejustificat accesul la informație, la respectarea dreptului de acces la 

informație etc.; 

- instruirea funcționarilor publici, jurnaliștilor, comunicatorilor, avocaților, reprezentanților societății 

civile despre aspectele specifice ale Legii privind accesul la informații;  

- realizarea unui Experiment social de măsurare a nivelului de receptivitate a autorităților publice centrale 

și locale la solicitări de informații publice; 

- elaborarea unui Ghid practic pentru accesul la informațiile de interes public; 

- elaborarea recomandărilor de modificare a practicii judiciare în domeniul accesului la informație; 

- lansarea platformei www.anonim.md, prin intermediul căreia cetățenii vor putea semnala, în mod 

anonim și securizat, abuzurile, cazurile de corupție și fărădelegile comise de către autorități sau pe care 

le-au observat în societate. Informațiile pot fi expediate către instituții media, jurnaliști sau ONG-uri etc. 

Prezent la eveniment, juristul Sergiu Bozianu, președinte al Asociației pentru Protecția Vieții Private, a subliniat 

interesul sporit față de respectarea Dreptului de acces la informație și libertatea de exprimare și a Dreptului la 

viața privată. Totodată, a menționat necesitatea continuării instruirii reprezentanților mass-media, societății 

civile, dar și a funcționarilor privind accesul la informații. Jurnalista Viorica Zaharia, președinta Consiliului de 

presă, și avocata Inna Soțchi au remarcat că, urmare a instuirilor desfășurate, dar și a celor 40 de cauze, 

autoritățile au devenit mai deschise și mai responsabile, atunci când trebuie să răspundă la solicitările 

cetățenilor, jurnaliștilor sau chiar avocaților. 

Anexat, vă remitem Ghidul practic pentru accesul la informațiile de interes public, rezultatele Experimentului 

social de măsurare a nivelului de receptivitate a autorităților publice centrale și locale la solicitări de informații 

publice, 2 spoturi video despre utilizarea platformei www.anonim.md.  

http://www.anonim.md/
http://www.anonim.md/

