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De la buchea legii, la abuzul autorităților

Chișinău - 2021

Introducere
Valorificarea dreptului de acces la informație continuă să reprezinte un exercițiu
buclucaș pentru persoanele care încearcă să obțină de la autorități date de
interes public. Pentru că, în marea majoritate a cazurilor, anume reprezentanții
breslei jurnalistice sunt cei care recurg la cererile de acces la informație, ei
constituie categoria cea mai afectată de practicile defectuoase ale unor instituții
și autorități publice.
Jurnaliștii din Republica Moldova reclamă accesul limitat la informație atunci
când vorbesc despre răspunsuri evazive, abstracte sau incomplete, precum și
despre refuzuri „cusute cu ață albă” și justificate sumar prin protecția datelor cu
caracter personal, secretul fiscal ori prin simpla invocare a confidențialității
datelor. De altfel, unii reporteri s-au obișnuit deja cu lungile perioade de
așteptare a reacțiilor din partea furnizorilor de informații, iar atunci când se aleg
cu un răspuns întârziat, informațiile primite nu mai reprezintă nicio valoare
informativă pentru public și devin inutile jurnalistului care documentează subiecte
de actualitate.
Într-o perioadă profund marcată de criză pandemică, presa continuă să spere,
mai mult ca oricând, la liberul acces la informații fiabile și verificate. Retragerea
restricțiilor valabile pe durata stării de urgență, se pare, nu a ameliorat
experiențele proaste ale reporterilor care mizează pe deschiderea autorităților.
În contextul Zilei internaționale a accesului universal la informație, marcată
anual la data de 28 septembrie, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) își
propune să reamintească despre importanța instituționalizării transparenței în
relațiile dintre cetățean și exponenții statului, subliniind necesitatea de a asigura
liberul acces al presei la informațiile de interes public și de a remedia practicile
administrative abuzive ale autorităților și instituțiilor publice.
Prezentul raport constituie rezultatul unui exercițiu strategic, pus în practică de
către CJI, având menirea de a analiza modul în care mai mulți furnizori tratează
cererile solicitanților de informație și de a releva cazurile când practicile
autorităților se pliază pe buchea legii, precum și situațiile când acestea recurg la
abuz. În același timp, raportul conține o sinteză a datelor primite de la furnizori,
care vin să completeze tabloul situației dreptului de acces la informație pe durata
ultimului an.
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Felul în care un stat legiferează garanțiile în materia dreptului de acces la
informație constituie hârtia de turnesol ce relevă gradul de transparență atins de
autorități în exercitarea atribuțiilor în interesul publicului.
De-a lungul timpului, legiuitorul autohton a ratificat convenții și a adoptat legi care
garantează tuturor persoanelor dreptul de a cere și de a primi informații de
interes public de la autoritățile statului, participând astfel la procesul decizional.

Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO)
Articolul 19
Orice individ are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, ceea ce implică
dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale și acela de a căuta, de a primi și de
a răspândi, fără considerații de frontieră, informații și idei prin orice mijloc de
exprimare.
*Republica Moldova (R.S.S.M.) a aderat la
Declarația Universală a Drepturilor Omului în anul 19901.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
Articolul 10
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 autorităților publice și fără a ține
seama de frontiere.
*Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale,
numită și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO),
a fost ratificată de către Republica Moldova în anul 19972.
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Hotărârea Parlamentului nr. HP217/1990 din 28.07.1990 cu privire la aderarea R.S.S. Moldova la
Declarația Universală a Drepturilor Omului și ratificarea pactelor internaționale ale drepturilor omului;
2
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298 din 24.07.1997 privind ratificarea Convenției
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale (vezi aici);
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Constituția Republicii Moldova3
Articolul 34
Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate
fi îngrădit.
Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure
informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor
de interes personal.
Urmărind scopul de a transpune această norma constituțională în acte normative
speciale, în anul 2000, legiuitorul Republicii Moldova a adoptat Legea privind
accesul la informație4. Documentul specifică exact când, cum, de la cine și în
ce condiții poate jurnalistul să solicite informații.
Un alt act important pentru presă este și Convenția Consiliului Europei privind
accesul la documentele oficiale5, act pe care Republica Moldova l-a ratificat în
2013 și care a intrat în vigoare abia în decembrie 2020. Este vorba despre
primul instrument juridic internațional obligatoriu care recunoaște dreptul general
de acces la documentele oficiale deținute de autoritățile publice.
În pofida faptului că, de-a lungul timpului, au fost legiferate mai multe mecanisme
menite să îmbunătățească liberul acces la informație, „baricadele” dintre
jurnaliști, pe de o parte, și funcționarii publici, de altă parte, nu par să fi devenit
deloc mai mici.
Orice operă legislativă, fie chiar și cea mai iscusit elaborată, își pierde din
valoare dacă aplicarea ei în practică lasă de dorit. Reprezentanții breslei
jurnalistice continuă să semnaleze impedimentele cu care se confruntă atunci
când încearcă să accese date de interes public.
Iată de ce, CJI și-a propus să analizeze conduita unor furnizori de informație și
să aprecieze dacă autoritățile publice tratează dreptul de acces la informație
drept o garanție legală sau un moft al jurnaliștilor.
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Constituția Republicii Moldova nr. 1 din 29.07.1994 (vezi aici);
Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație (vezi aici);
5 Convenția Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (vezi aici);
4
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Cine au fost destinatarii cererilor noastre?
Pentru a putea analiza practicile administrative ale furnizorilor de informație, am
întrebat jurnaliștii despre autoritățile la care au apelat cel mai des pe parcursul
anului 2020. De asemenea, reporterii ne-au povestit despre „drumurile” lungi pe
care le-au parcurs atunci când și-au revendicat dreptul legitim de a obține de la
unii furnizori datele necesare pentru ca, la rândul său, să le transmită către
consumatorul media.
Astfel cum a rezultat din relatările jurnaliștilor, intensificarea fenomenului știrilor
false pe fundal de criză pandemică a impus presa independentă să caute, cu
prioritate, date veridice de la exponenții puterii executive în stat, mai cu seamă
de la Ministerul Sănătății. Bineînțeles, printre actorii aflați în vizorul presei s-a
numărat și Legislativul, Președinția, dar și alte instituții precum Curtea de
Conturi, Banca Națională a Moldovei, Serviciul Fiscal de Stat ș.a.
Atunci când este vorba despre evenimente din domeniul Justiției, jurnaliștii au
apelat la organele de drept cum ar fi Poliția sau Procuratura. Totodată, unii
reprezentanți ai breslei ne-au împărtășit și din experiența interacțiunii cu autorități
publice locale din diverse regiuni ale țării.

Nouă dintre cele 31 de
cereri semnate de către
CJI au plecat la toate
ministerele existente la
data întocmirii solicitărilor.





















Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului
Ministerul Apărării
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Ministerul Finanțelor
Ministerul Justiției

Parlamentul
Președinția
Curtea de Conturi
Banca Națională a Moldovei
Agenția Servicii Publice
Serviciul Fiscal de Stat
Agenția Proprietății Publice
Comisia Electorală Centrală
Casa Națională de Asigurări Sociale

Alte nouă cereri au fost direcționate
către Parlament, Președinție și alte
autorități investite cu puterea de a
servi interesul public.
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Șase cereri au fost expediate
către organele de drept care
își desfășoară activitatea în
domeniul justiției.









Consiliul Raional Cimișlia
Primăria mun. Chișinău
Primăria or. Taraclia
Primăria mun. Comrat
Primăria mun. Bălți
Primăria or. Criuleni
Primăria or. Șoldănești








Procuratura Generală
Centrul Național Anticorupție
Autoritatea Națională de Integritate
Administrația Națională a Penitenciarelor
Inspectoratul General de Poliție
Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani

Restul cererilor au fost trimise
către șapte autorități publice locale sugerate de
către jurnaliști.

Ce informație am cerut autorităților?
Pentru a spori utilitatea exercițiului practic, am formulat o serie de întrebări care
să ne ajute să conturăm o impresie mai clară despre modul și frecvența cu care
autoritățile primesc și soluționează cererile jurnaliștilor. Așadar, am cerut tuturor
celor 31 de furnizori să ne spună:
 Câte solicitări de informație au primit pe parcursul anului 2020?
 Câte dintre aceste cereri au fost întâmpinate cu refuz?
 Câți dintre solicitanții nemulțumiți de răspunsul primit au acționat autoritatea în
judecată?
 Care este salariul angajaților care lucrează în serviciul de interacțiune cu
presa?
Totodată, în funcție de specificul activității fiecărui furnizor, am completat lista cu
întrebări adiționale. Bunăoară, de la Ministerul de Externe am cerut numărul
jurnaliștilor străini pe care i-a acreditat, de la instanțe – numărul cauzelor inițiate
pentru apărarea dreptului de acces la informație, iar Procuraturii și Autorității
Naționale de Integritate i-am solicitat numărul cazurilor când s-au autosesizat
după apariția investigațiilor jurnalistice.

6

Important! CJI a solicitat informații simple, care nu puteau fi încadrate sub nicio
formă în categoria datelor cu caracter personal, a secretului fiscal, secretului
anchetei sau orice alte categorii de informații cu caracter limitat.
DE LA LITERA LEGII, LA O CONDUITĂ ARBITRARĂ
Răspunsuri evazive
O bună parte dintre autoritățile abordate ne-au oferit răspunsuri vagi sau evazive
atunci când am solicitat cuantumul exact al salariilor ridicate lunar de către
angajații care lucrează în direcțiile de comunicare cu publicul.
În timp ce Parlamentul ne-a comunicat doar marja minimă și maximă a
remunerației angajaților, Serviciul Fiscal de Stat, Comisia Electorală Centrală,
Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul General de Poliție s-au rezumat
doar la a enunța actul normativ în baza căruia se calculează salariul lunar.
Totodată, Primăria orașului Chișinău ne-a comunicat doar cuantumul cumulat al
salariilor tuturor angajaților din Direcția relații publice.
Astfel, la modul real, aceste autorități nu au furnizat informațiile pe care le-am
solicitat sau, altfel spus, ne-au încălcat dreptul de acces la informație.
Extras din Răspunsul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova nr. 50 din 16 august 2021

În total, în cadrul Direcției Generale Comunicare și Relații Publice (DGCRP) activează
21 de funcționari publici. Salariul unui consultant principal în cadrul DGCRP variază
de la 10.000,00 lei până la 11.700,00 lei, în dependență de vechimea în muncă
Extras din Răspunsul Comisiei Electorale Centrale nr. CEC-8/4605 din 6 august 2021

În cadrul aparatului CEC, atribuțiile serviciului de presă și relații cu publicul sunt
realizate de Direcția comunicare, relații publice și mass-media (DCRPMM). Modul și
condițiile de salarizare a funcționarilor din cadrul DCRPMM sunt prevăzute de Legea
privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar.
Extras din Răspunsul Centrului Național Anticorupție nr. 01/5343 din 13 august 2021

În cadrul Serviciului relații publice au activat, pe parcursul perioadei 2019 – prezent,
două persoane: șeful Serviciului și un inspector. Drept urmare a executării prevederilor
Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și Hotărârea Guvernului
nr. 1231 din 12.12.2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar pentru angajații Serviciului
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relații publice din cadrul CNA sunt stabilite salarii lunare individual.

Extras din Răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 50 din 16 august 2021

În cadrul subdiviziunii responsabile de relațiile cu publicul și mass-media activează doi
angajați. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) al Legii cu privire la funcția
publică și statutul funcționarului public, salarizarea funcționarilor publici se stabilește
în condițiile prezentei legi și ale legislației privind sistemul de salarizare în sectorul
bugetar. Salariul de bază lunar al funcționarului public este prevăzut de Anexa nr.
3, Tabelul 2 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Totodată, conform prevederilor art. 3 din Legea privind declararea averii și intereselor
personale, funcționarii fiscali al SFS sunt subiecți ai declarării averii și intereselor
personale. Respectiv, în fiecare an, în termenul prevăzut de lege se depune declarație în
acest sens. Declarația este un act public și conține inclusiv și venitul obținut la locul de
muncă și poate fi vizualizată pe pagina-web a ANI.
Extras din Răspunsul Inspectoratului General de Poliție nr. 2783 din 18 august 2021

Cât privește cuantumul salariilor lunare ale angajaților Serviciului de presă și relații cu
publicul, se menționează că acesta se stabilește în conformitate cu prevederile Legii
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, incluzând salariul de bază și
toate sporurile, premiile și alte drepturi salariale acordate suplimentar la salariul de
bază corespunzător fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

Răspunsuri complete
O treime dintre autorități ne-au furnizat totuși deplin informația pe care am
solicitat-o.
Extras din Răspunsul Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. 2/2-8/1-678 din 25 august 2021

Secția comunicare cu mass-media a fost creată la începutul anului curent, fiind, la
momentul actual, o subdiviziune a Direcției comunicare și protocol. Secția are patru
angajați: șeful secției, un consultant, un fotograf și un cameraman. Salariile impozabile
ale angajaților sunt următoarele: șef de secției – 13.729,00 de lei; consultant - 8.285,00
de lei , fotograf – 11.753,00 de lei (în rezultatul cumulării funcțiilor); cameraman –
12.446 de lei (în rezultatul cumulării funcțiilor).
Extras din Răspunsul Autorității Naționale de Integritate nr. 09/4644 din 17 august 2021
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Referitor la întrebarea privind cuantumul salariilor lunare ale angajaților Serviciului de
presă și relații cu publicul, menționăm că pentru funcția de șef al Serviciului este
prevăzut salariul de funcție în sumă de 15.750,00 de lei și pentru cea de specialist
principal – 10.150,00 de lei.
Extras din Răspunsul Procuraturii Republicii Moldova nr. 17-9d/21-5483 din 17 august 2021

Salariile angajaților Serviciului relații cu publicul sunt stabilite prin Legea privind
sistemul unitar de salarizare, astfel:
a) Salariul mediu brut lunar al Șefului de secție – 10.268,00 de lei;
b) Salariul brut lunar al Șefului adjunct de secție – 9.435,00 de lei;
c) Salariul mediu brut al specialistului principal al Secției – 6.477,00 de lei.
Din cauza pachetului social neatractiv, lipsesc doritori să aplice la concursurile
organizate pentru suplinirea funcțiilor vacante în Secție.
Cel mai complet răspuns la întrebarea referitoare la remunerația angajaților nea fost oferit de către Curtea de Conturi. Autoritatea a comunicat cu precizie
numărul unităților de personal din cadrul Secției relații cu publicul, funcția
deținută de fiecare angajat și cuantumul salariului lunar, cu specificarea părților
constitutive.
Extras din Răspunsul Curții de Conturi nr. 1/02-593-21 din 11 august 2021

Nr. Funcția
d/o

1.
2.
3.

Șeful Secției
Consultant principal
Consultant principal

Cuantumul salariului lunar (în MDL)
Salariul Gradul Spor de performanță
Diferența
tarifar
conform
art. 27 din
Legea
nr.270/2018
11170
375
1452
326
8500
275
1105
232
8330
200
1166
0

În total

13323
10112
9696

Un alt exemplu de formulare evazivă l-am regăsit în scrisoarea Procuraturii
Generale (PG). La întrebarea ce vizează numărul refuzurilor pe care le-a
furnizat, autoritatea ne-a comunicat că nu a atestat niciun caz de refuz
„nefondat”. Cu alte cuvine, PG a evitat să ne spună de câte ori a spus
solicitanților „nu”, întemeiat ori neîntemeiat, în viziune autorității.
Extras din Răspunsul Procuraturii Republicii Moldova nr. 17-9d/21-5483 din 17 august 2021

În perioada 01.01.2020-01.07.2021, nu au fost atestate cazuri de refuz nefondat în
oferirea informațiilor prin prisma Legii privind accesul la informație.
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Înregistrare tardivă
O parte dintre solicitările noastre au fost depuse la sediul furnizorilor de
informații. Cu toate că unele plicuri au ajuns la destinație pe 23 iulie (vineri),
autoritățile le-au înregistrat abia luni, la data de 26 a lunii.

Codul administrativ
Articolul 73
Autoritatea publică este obligată să primească și să înregistreze imediat
petiția sau alte documente depuse în cadrul procedurii administrative.
În cazul petițiilor sau al altor documente depuse la sediul autorității
publice, subdiviziunea responsabilă de relațiile cu publicul eliberează
dovada înregistrării lor.
De fapt, potrivit legii, data înregistrării trebuie să coincidă cu ziua când jurnalistul
a depus cererea la sediul autorității, aceasta servind drept punct de reper pentru
calcularea celor 15 zile de așteptare.
Limba în care este formulat răspunsul
Două dintre răspunsurile pe care le-a recepționat CJI au fost formulate în limba
rusă. Este vorba despre cele venite din partea Primăriei orașului Taraclia și
Primăriei orașului Comrat.
Legea privind accesul la informație
Articolul 14
Informațiile, documentele, solicitate în conformitate cu prezenta lege, vor
fi puse la dispoziția solicitanților în limba de stat sau în limba în care au
fost elaborate.
În cazul în care informațiile, documentele au fost elaborate într-o altă
limbă decât cea de stat, furnizorul de informații va fi obligat să prezinte,
la cererea solicitantului, o copie a traducerii autentice a informației,
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documentului în limba de stat.
Legislația actuală obligă furnizorii să ofere solicitanților informațiile cerute în
limba de stat, singura excepție fiind cazul când documentele au fost scrise inițial
într-o altă limbă. În cazul nostru, răspunsul autorităților a presupus doar
comunicarea unor date numerice și trebuia să fie întocmit în limba română.

Trimiteri la link-uri
Printre întrebările standard inserate în cererile de acces la informație am
strecurat intenționat și câteva solicitări de furnizare a unor documente care se
regăsesc publicate pe paginile web ale autorităților.
Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție
nr.1 din 02.04.2007
Pct. 22
Se va considera ilegal refuzul de a furniza informația pe motiv că
aceasta este disponibilă în mod public, adică informația a fost deja
publicată.
Potrivit legii, furnizorii sunt obligați să expedieze informațiile solicitate, indiferent
de faptul dacă acestea se regăsesc pe Internet sau sunt afișate la sediul
instituției.
Cu toate acestea, autoritățile cărora le-am solicitat copiile rapoartelor sau
deciziilor publicate deja ne-au făcut trimitere la sursă prin inserarea link-urilor.
Această practică contravine prevederilor legale și capătă un caracter absurd, mai
ales atunci când răspunsurile sunt furnizate pe suport de hârtie, iar adresele web
nu pot fi accesate.
Extras din Răspunsul Agenției Proprietăți Publice nr. 05-05-5261 din 17 august 2021

Raportul privind administrarea și deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2020
poate fi accesat pe pagina web a Agenției Proprietății Publice: Transparență
decizională/Rapoarte anuale.
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Extras din Răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 01/6854 din 24 august 2021

Lista beneficiarilor desemnării procentuale (Legea 2%) pentru anul 2021 poate fi
vizualizată pe pagina oficială a ASP www.asp.gov.md , la adresa
http://www.asp.gov.md/ro/node/3963 sau compartimentul „Informații Utile”.

⌛

Care este cel mai receptiv furnizor ?

Tergiversarea procesului de oferire a informației este una dintre problemele pe
care reporterii o reclamă cel mai des. În contextul în care munca jurnalistică
presupune un regim febril pentru documentarea articolelor și informarea
publicului, rapiditatea autorităților este extrem de importantă pentru presă.
Solicitantul de informație nu poate fi lăsat să aștepte informația mai mult de 15
zile lucrătoare. Acest termen poate fi extins cu încă 5 zile doar dacă a fost
solicitat un volum foarte mare de date sau dacă satisfacerea cererii necesită
consultații suplimentare. În acest sens, legea obligă autoritatea ca, la a 10-a zi
de așteptare, să informeze jurnalistul despre prelungire.

Legea privind accesul la informație
Articolul 16
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.
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;
b) sunt necesare consultații suplimentare pentru a satisface cererea.
Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a termenului de
furnizare a informației și despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de
expirarea termenului inițial.
Autorul cererii va fi informat despre orice prelungire a termenului de
furnizare a informației și despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de
expirarea termenului inițial.
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Două extreme, ambele din Guvern
Perioada de așteptare a unei reacții din partea Ministerului Afacerilor Interne a
fost cea mai scurtă - 3 zile lucrătoare, iar cel mai lent dintre furnizori s-a adeverit
a fi Ministerul Educației, Culturii și Cercetării6 (MECC), care a venit cu un
răspuns peste 36 de zile lucrătoare, adică 54 de zile calendaristice.
MECC a menționat în răspuns că cererea CJI a presupus verificarea unui volum
mare de informații și că funcționarii au avut nevoie de mai mult timp. „Remarcăm
lipsa intenției de a tergiversa oferirea datelor solicitate și comunicăm
disponibilitatea în vederea unei colaborări pe viitor”, au precizat reprezentanții
Ministerului. Cu bună sau rea intenție, depășirea termenului de 15 zile pentru
furnizarea informației rămâne a fi o încălcare a prevederilor legale. Totodată,
remarcăm faptul că furnizorul nu a respectat nici obligația de a informa autorul
cererii despre prelungirea termenului.
Legea privind accesul la informație
Articolul 11
Furnizorul de informații, în conformitate cu competențele care îi revin,
este obligat (…) să respecte termenele de furnizare a informației,
prevăzute de lege.
Din numărul total de furnizori, doar Președinția și MECC au depășit termenul
maxim pentru a ne expedia informația, prima - cu 2 zile lucrătoare, iar cea de-a
doua - cu 21 de zile.
Perioada de așteptarea a răspunsurilor din partea furnizorilor de informație
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Furnizor de informație

Nr. de zile lucrătoare

Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Justiției
Ministerul Apărării
Ministerul Agriculturii
Ministerul Economiei
Ministerul Finanțelor

3
5
7
9
14
14
14

6

Solicitările au fost expediate de CJI în lunile iulie – august, până la separarea Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării în două entități.
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8.
9.

Ministerul Sănătății
Ministrul Educației

15
36

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Furnizor de informație

Nr. de zile lucrătoare

Comisia Electorală Centrală
Curtea de Conturi
Parlamentul
Casa Națională de Asigurări Sociale
Agenția Proprietății Publice
Serviciul Fiscal de Stat
Banca Națională a Moldovei
Agenția Servicii Publice
Președinția

3
5
7
7
9
10
12
15
18

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Furnizor de informație

Nr. de zile lucrătoare

Centrul Național Anticorupție
Autoritatea Națională de Integritate
Administrația Națională a Penitenciarelor
Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani
Procuratura Generală
Inspectoratul General de Poliție

9
9
9
9
12
12

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Furnizor de informație

Nr. de zile lucrătoare

Consiliul Raional Cimișlia
Primăria or. Criuleni
Primăria or. Taraclia
Primăria mun. Chișinău
Primăria mun. Bălți
Primăria or. Șoldănești
Primăria or. Comrat

4
4
5
10
11
12
15

Care furnizor a recepționat cele mai multe cereri de acces la informație?
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Furnizor de informație

Nr. de cereri
(01.01.2020-01.01.2021)
454
158
79
51
49
41
32
10

Ministrul Educației și Cercetării
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Apărării
Ministerul Finanțelor
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Justiției
Ministerul Agriculturii
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9. Ministerul Sănătății

?

Notă: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ne-a comunicat că deține
două sisteme informaționale care au contabilizat, în anul 2020, un număr total de
19568 de petiții de diferite tipuri, însă autoritatea nu știe câte dintre acestea sunt
cereri de acces la informație.
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Furnizorului de informație

Nr. de cereri
(01.01.2020-01.07.2021)
208402
676
178
146
104
87
7
6
?

Agenția Servicii Publice
Banca Națională a Moldovei
Comisia Electorală Centrală
Parlament
Casa Națională de Asigurări Sociale
Președinția
Curtea de Conturi
Agenția Proprietății Publice
Serviciul Fiscal de Stat

Notă: În răspunsul furnizat, Serviciul Fiscal de Stat ne-a informat că „sistemul
informațional utilizat de către instituție în vederea înregistrării documentelor de
intrare nu permite selectarea separată a informației solicitate”.
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.

Furnizor de informație

Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7

Furnizor de informație

Nr. de cereri
(01.01.2020-01.07.2021)
1050
657
579
454
350

Centrul Național Anticorupție
Procuratura Generală
Inspectoratul General de Poliție
Administrația Națională a Penitenciarelor
Autoritatea Națională de Integritate

Nr. de cereri
(01.01.2020-01.07.2021)
521
277
351
43
25
12
16

Primăria orașului Criuleni
Primăria mun. Bălți
Primăria orașului Comrat
Primăria mun. Chișinău
Primăria orașului Taraclia
Primăria orașului Șoldănești
Consiliul Raional Cimișlia
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Cine a emis cele mai multe refuzuri în furnizarea informației?
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Furnizor
Agenția Servicii Publice
Administrația Națională a Penitenciarelor
Banca Națională a Moldovei
Ministerul Agriculturii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Apărării
Curtea de Conturi
Autoritatea Națională de Integritate
Ministerul Afacerilor Externe

Nr. refuzurilor emise
(2020-2021)
159
91
3
2
2
1
1
1
1

Furnizorii care nu au emis nici un refuz pe durata anului 2020-2021
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Furnizor
Ministerul Finanțelor
Ministerul Justiției
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Parlamentul Republicii Moldova
Comisia Electorală Centrală
Casa Națională de Asigurări Sociale
Consiliul Raional Cimișlia
Primăria mun. Chișinău
Primăria or. Comrat
Primăria mun. Bălți
Primăria or. Șoldănești
Agenția Proprietății Publice

Nr. refuzurilor emise
(2020-2021)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Furnizorii de la care nu am reușit să obținem un răspuns
Nr. Furnizor
d/o
1.

Ministrul Educației și Cercetării

2.

Aparatul Președintelui

3.

Serviciul Fiscal de Stat

Motiv
Sistemul de înregistrare a corespondenței din cadrul
Ministerului nu permite identificarea numărului total al
cererilor în rezultatul examinării cărora s-ar fi refuzat în
furnizarea informației
Registrul de evidență electronică a documentelor ecancelarie nu de la Președinție nu conține informația
generalizată privind refuzurile în furnizarea informației.
Sistemul informațional utilizat nu permite selectarea
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4.

Procuratura Generală

5.

Centrul Național Anticorupție

6.

Inspectoratul General de Poliție

7.

Primăria or. Taraclia

8.

Primăria or. Criuleni

separată a informației solicitate.
În perioada de referință, nu au fost atestate cazuri de
refuz „nefondat” în oferirea informațiilor.
Centrul nu duce evidență separată pe materialele
executate
Furnizorul a evitat să comunice numărul refuzurilor
emise.
Furnizorul a evitat să comunice numărul exact al
refuzurilor emise.
Furnizorul a evitat să comunice numărul refuzurilor
emise.

Furnizori cu cele mai multe dosare în instanță (perioada 2020- 2021)
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Furnizor

Nr. cauzelor privind apărarea dreptului
de acces la informație
62
10
10
7
5
4
2
2
2
1
1
1
1

Ministerul Justiției
Agenția Servicii Publice
Procuratura Generală
Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul Fiscal de Stat
Inspectoratul General de Poliție
Ministerul Agriculturii
Centrul Național Anticorupție
Primăria Comrat
Ministrul Educației și Cercetării
Banca Națională a Moldovei
Parlament
Comisia Electorală Centrală

Notă: Instanța unde se judecă toate litigiile împotriva autorităților din municipiul
Chișinău (Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani), ne-a informat că, în perioada 1
ianuarie 2020 – 7 iulie 2021, pe masa magistraților au ajuns 288 de cereri de
chemare în judecată din partea solicitanților de informație, care au contestat
refuzurile autorităților publice.
Aportul jurnaliștilor la inițierea procedurilor de investigare a ilegalităților
Din răspunsul primit de la Centrul Național Anticorupție (CNA) am aflat că, în
perioada 1 ianuarie 2020 – 1 iulie 2021, autoritatea a examinat 13 cazuri de
corupție după ce jurnaliștii au publicat investigații și articole ce dezvăluiau
ilegalități. Procuratura Generală (PG) ne-a spus că, „de regulă, procurorii
reacționează la materialele de investigație jurnalistică care apar în spațiul public,
din care rezultă bănuiala rezonabilă de comitere a infracțiunilor”. Cu toate
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acestea, în „lipsa unei evidențe distincte în acest sens”, PG nu a putut să ne
comunice cifre exacte.
Jurnaliștii străini acreditați de către MAEIE (01.01.2020 – 01.07.2021)
Din răspunsul primit de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
(MAEIE) am aflat că, pe parcursul anului 2020, au fost recepționate 41 cereri de
acreditare din partea a 29 de organizații de presă din țări (România, Ucraina,
Belarus, Rusia, Franța, Spania, Olanda, Marea Britanie, Letonia, Estonia,
Finlanda, Georgia, Turcia, etc.). Organizațiile de presă au solicitat acreditarea a
95 de jurnaliști străini, însă MAEIE a emis doar 92 de carnete de acreditare,
întrucât 3 cereri au fost respinse. „Marea majoritate a solicitărilor de acreditare
au fost perfectate în legătură cu desfășurarea alegerilor prezidențiale din
noiembrie 2020”, a precizat furnizorul.
Totodată, de la începutul anului 2021, MAEIE a recepționat 28 de cereri din
partea a 23 de organizații de presă care au solicitat acreditarea a 79 de jurnaliști
străini. Ministerul a întocmit 66 de carnete, celelalte 4 cereri fiind respinse. La fel
ca și în anul 2020, majoritatea solicitărilor de acreditare au fost înaintate în
contextul desfășurării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

CONCLUZII
Rezultatele experimentului pus în practică de către CJI au reconfirmat existența
unor probleme semnalate constant de către jurnaliștii care încearcă să-și exercite
dreptul de acces la informație.
Simplitatea datelor pe care le-am cerut, se pare, nu a redus din lungimea
termenului de furnizare a informației. În timp ce așteptarea răspunsurilor din
partea Ministerelor a durat, în medie, 13 zile lucrătoare, în cazul celorlalte
categorii de furnizori, durata medie pentru oferirea răspunsurilor a fost de 10 zile
lucrătoare.
Chiar dacă cererile expediate autorităților vizau informații de o complexitate
redusă, care nu puteau fi încadrate în categoria datelor cu caracter limitat, modul
în care unii furnizori au soluționat solicitările a relevat totuși practici care
contravin legii.
Răspunsurile incomplete, evazive și abstracte ale unor autorități la întrebarea ce
viza cuantumul numeric exact al salariilor unor angajați probează faptul că
această abordare a furnizorilor este valabilă, mai cu seamă, atunci când este
vorba despre transparența în administrarea banului public. Trimiterile la pagini
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din Internet unde se găsesc documentele solicitate a fost o altă abatere
identificată.
Conform datelor sintetizate, în medie un Minister soluționează anual 109 cereri
de acces la informație, iar solicitările primite de către o autoritate publică din
domeniul justiției sunt, în medie, 617 la număr. Totodată, potrivit datelor
recepționate, autoritățile publice locale soluționează anual un număr de 177 de
cereri de acces la informație.
Deși din numărul total al furnizorilor, doar nouă ne-au comunicat despre
existența a cel puțin un caz în care au emis refuz în furnizarea informației,
numărul dosarelor intentate împotriva celorlalți denotă fie faptul că unele
autorități interpretează eronat conceptul juridic de „refuz în furnizarea
informației”, fie că datele prezentate de către destinatarii cererilor conțin date
eronate.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de
activitate pentru jurnaliști prin campanii de advocacy și responsabilizarea
autorităților” desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu
sprijinul financiar al Fondului canadian pentru inițiative locale (CFLI), în perioada
iunie 2021-februarie 2022. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în
mod necesar poziția CFLI.
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