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Proiectul a fost sprijinit de către reprezentantul pentru Libertatea  

Presei a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. 

Acest ghid este adaptat legislației din Republica Moldova și a 

fost finanțat în cadrul proiectului UE Crossmedia și jurnalismul 

de calitate (Crosmedia und Qualitätsjournalismus)  

 
 
 
 

Acest ghid face parte din Seria Access Info Toolkits și conține 

un set de recomandări privind exercitarea dreptului de acces la 

informaţie. Ghidul a fost conceput de Helen Darbishire de la 

Access Info Europe şi Christian Mihr de la n-ost. A fost scris de 

Helen Darbishire în colaborare cu  Lydia Medland, Victoria 

Anderica şi Pamela Bartlett de la Access Info Europe. 

Contribuţii suplimentare au adus Christian Mihr şi Andreas 

Bock de la n-ost. Aducem, de asemenea, mulţumiri lui Marek 

Tuszynski, reprezentant al Tactical Technology Collective şi lui 

Wojtek Bogusz de la Front Line Defenders. Sincere mulţumiri 

tuturor partenerilor noştri şi utilizatorilor acestui ghid pentru 

feedback.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ghidul Legal Leaks este publicat în baza Licenţei Creative 

Commons care permite distribuirea şi reutilizarea 

materialului, cu condiţia indicării sursei (Access Info şi n-ost 

Legal Leaks Toolkit 2011) -- www.legalleaks.info 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

Access Info Europe (www.access-info.org) este o organizaţie 

internaţională a drepturilor omului, fondată în 2006, care îşi are sediul 

la Madrid şi care promovează un puternic şi funcţional drept de acces la 

informaţie, atât în spaţiul european, cât şi la nivel mondial. Politica de 

susţinere și instruire a Access Info, precum şi analizele sale juridice şi 

politice au drept scop să facă din dreptul la informaţie un instrument de 

apărare a drepturilor și libertăţilor civice pentru a facilita participarea 

publică la luarea deciziilor şi pentru a responsabiliza guvernele.  

 
 
 
 

 
 

Network for Reporting on Eastern Europe n-ost  (www.n-ost.org) este 

o organizaţie cu sediul la Berlin care reuneşte 250 de jurnalişti şi instituţii 

media din mai mult de 20 de ţări europene. Membrii reţelei n-ost 

pledează împotriva oricărei restricţionări ce limitează munca jurnalistică. 

N-ost se concentrează pe rapoartele minuţioase din şi despre Europa de 

Est şi pe dezvoltarea proiectelor jurnalistice la nivel european, proiecte 

axate pe promovarea libertăţii media şi a unui spaţiu public european.     

 
 
 

 
 

 
Reprezentantul OSCE pentru libertatea mass-media monitorizează 

dezvoltarea mediatică în toate cele 56 de state participante la OSCE și 

are menirea să ofere la timp avertizări cu privire la încălcarea libertăţii 

de exprimare şi promovează respectarea totală a angajamentelor cu 

privire la libertatea presei.



 

 

 
 
 
 
 

CUPRINS 
 
 
 

Prezentare generală – Este acest ghid pentru mine?  7 
 

 
Top 20 de sfaturi pentru jurnaliştii activi 10 

 

 
I.Dreptul la informaţie şi cercetarea jurnalistică   14 

1.Când este timpul potrivit pentru a depune o cerere?   14 

2.Cultura redacţională pentru accesul la informaţie   14 

3.Cererea privind accesul la  informaţii şi purtătorii de cuvânt  15 

4.Unde ar trebui să-mi depun cererea?   16 

5.E bine să le spun că sunt jurnalist?   17 

6.Ce ar trebui să menţionez în cerere?   18 

7.Reformularea cererii în una de ordin mai general   20 

8.Anticiparea posibilelor excepţii   20 

9.Ce informaţii personale ar trebui să ofer?   21 

10.Cum depun o cerere?   22 

11.Trebuie să achit o taxă pentru a cere informaţii?   23 

12.Taxe pentru primirea informaţiei   24 

13.Cum voi recepţiona informaţia?   24 

14.Când voi recepţiona informaţia?   25 

15.Ce se întâmplă dacă nu obţin informaţia pe care am solicitat-o?   26 

16.Ce să fac când obţin informaţia?   28 
 

 
II.Ghidul pas cu pas pentru dreptul de acces la informaţie  30 

1.Ce înseamnă accesul la informaţie?   30 

2.Ce este transparenţa? E acelaşi lucru cu accesul la informaţie?   32 

3.Accesul la informaţie este cu adevărat un drept?   33 

4.Cine are dreptul de a depune o cerere de acces la informaţie?   36 

5.La ce informaţii sau gen de documente aveţi dreptul?   37 

6.Ce ştim despre accesul la o întreagă bază de date? 38 

7.Acest dreptul vizează orice instituţie publică?   39 

8.Ce putem spune despre organizaţiile interguvernamentale?   40 

9.Pot avea acces la toate informaţiile deţinute de instituţiile publice?   40 

10.Reclamaţii împotriva tăcerii şi refuzurilor  43 

 

 
 

 
5 



 

 

 
 
 
 

CUPRINS 
 
 
 

III.Securitatea datelor pentru jurnalişti  46 

1.Evaluarea riscului. Cum pot realiza o evaluare a propriilor riscuri de securitate?   46 

2.Mi-e teamă că laptop-ul meu va fi spart   47 

3.Care este cea mai sigură formă de comunicare prin telefon?   47 

4.Utilizarea telefoanelor mobile   48 

5.Securitatea utilizării conturilor de e-mail   48 

6.Reamintirea parolelor   49 

7.Cum protejez securitatea contului meu de e-mail?   49 

8.Cum îmi păstrez şi îmi fac o copie de rezervă a datele mele?   51 

9.Care sunt sfaturile  pentru instrumentele online?   51 

10.Care sunt graniţele între viaţa profesională şi cea privată?   52 

11.Filmările   52 

12.În cazul în care călătoresc mult, e nevoie să-mi schimb comportamentul în funcţie de locul unde mă aflu?   53 
 

 
IV.Jurnalismul de date şi dreptul de a şti  54 

1.Cum definim jurnalismul de date?   54 

2.De unde îmi obţin datele?   54 

3.Am dreptul să public datele cu caracter public?   56 

4.Ce cunoaştem despre taxele pentru accesul la bazele de date?   57 

5.De ce fel de formate am nevoie?   57 

6.De ce competenţe am nevoie?   58 

7.Extragerea informaţiei de pe site-urile instituţiilor publice este o acţiune legală?   59 
 

 
Anexa A: Adoptarea Legilor cu privire la accesul la informaţie 1766-2010   61 

 

 
Anexa B: Legile privind accesul la informaţie în cele 56 state participante la OSCE   62 

 

 
Anexa C: Ţinta principală a dreptului de acces la informaţie   66 

 

 
Anexa D: Opţiunile de apel şi organele de supraveghere   69 

 

 
Anexa E: Accesul la informaţie în funcţie de intervalele de timp   79 

 

 
Anexa F: Formatele electronice şi dreptul de acces la bazele de date   83 

 
 
 
 
 

6 



 

 

 
 
 

Prezentare generală – Este acest ghid pentru mine?  
 

 
Acest ghid este destinat jurnaliştilor care activează în orice sector mass-media – 

ziaristică, radio sau televiziune – precum şi bloggerilor sau altor profesionişti care 

au nevoie să acceseze informaţii deţinute de instituţiile publice.  
 

 
Ghidul de faţă se adresează jurnaliştilor care 

depun cereri în propria lor ţară (spre ex. 

Republica Moldova) sau consideră util să 

depună o cerere în altă ţară. Lucrarea se 

bazează pe o analiză comparativă a legilor 

privind accesul la informaţie în regiunea 

acoperită de Organizaţia pentru Securitate 

şi Cooperare în Europa, care cuprinde 56 

de state participante din Europa, Asia 

Centrală şi America de Nord; din acestea, 48 

dispun de prevederi legale în ceea ce priveşte 

dreptul de acces la informaţiile deţinute de 

instituţiile publice; este analizată, de 

asemenea, legea Regiunii Kosovo. Lista 

exhaustivă a legilor după data adoptării 

poate fi găsită în Anexa A. 

Majoritatea dintre aceste legi referitoare la 

accesul la informaţie sunt conforme 

standardelor internaţionale, însă există şi 

excepţii. Astfel, în această lucrare vom indica 

cazurile unde legislaţia sau practica naţională 

deviază de la normele internaţionale. Mai 

multe informaţii despre reţelele legale 

internaţionale găsiţi în Anexa B. 

În Anexa C veţi găsi informaţii despre 

organele de supraveghere relevante (Comisia 

de informare sau Instituţia Avocatului 

Poporului) şi existenţa lor; aceste organe de 

supraveghere sunt capabile să ofere mai 

 

multe detalii despre cadrul naţional de acces 

la informaţii şi acordarea ajutorului necesar 

solicitanţilor în căutarea informaţiilor.  

Acest lucru îi vizează doar pe jurnaliştii 

de investigaţie? Nu, toţi jurnaliştii pot 

folosi aceste instrumente de acces la 

informaţii. Jurnaliştii de investigaţie 

recurg permanent la legile cu privire la 

accesul la informaţie şi acest ghid îl va 

ajuta pe fiecare să lucreze în profunzime 

asupra unor materiale. În acelaşi timp, 

întâmplările de zi cu zi, precum 

modernizarea unui spital local sau 

planurile legate de şcoala unui sat pot fi 

relatate în baza informaţiilor obţinute 

graţie accesului la aceste date, reglementat 

prin lege. Aceste relatări pot fi la fel de 

interesante pentru cititorii şi ascultătorii 

dvs. ca şi o ştire despre o intrigă la nivel 

politic sau lupta împotriva crimei 

organizate transnaţionale. 

Este acest lucru relevant pentru guvernul 

regional sau local? Toate structurile 

guvernamentale deţin informaţii de anumită 

relevanţă pentru public. Uneori relatările cele 

mai importante derivă din nişte întrebări 

simple  şi directe adresate autorităţilor locale 

sau regionale. 
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Prezentare generală – Este acest ghid pentru mine?  
 

 
 

Este relevant să scriu despre Uniunea 

Europeană sau despre alte organizaţii 

internaţionale? Accesul UE la documente 

reglatoare este abordat în ghidul Legal Leaks 

ce face refere la sursele în care puteţi găsi 

informaţii despre accesul la regulile de 

informare şi alte organisme 

interguvernamentale.   

Activez în domeniul TV, am nevoie de 

imagini! Mai mult acces la informaţie sau 

legile referitoare la libertatea informaţiei scot 

în evidenţă orice informaţie, “înregistrată sub 

orice formă”, deţinută de instituţiile publice. 

Aceasta înseamnă că dreptul la informaţie 

implică atât materialele audiovizuale cât şi 

cele tipărite. Jurnaliştii ce realizează filme 

documentare pot profita şi trebuie să profite de 

dreptul de a obţine imagini şi materiale 

audiovizuale pentru aceste filme.   

Nu prea am timp, e şi acest lucru relevant? 

Una dintre cele mai mari îngrijorări pe care le 

au jurnaliştii cu privire la legile despre accesul 

la informaţie este legată de intervalul de timp: 

a aştepta 15-20 de zile lucrătoare pentru un 

răspuns este  o perioadă extrem de îndelungată 

în timp ce termenul limită pentru un jurnalist 

expiră în fiecare zi sau chiar la fiecare oră. În 

acest îndrumar vom demonstra că depunerea 

unei cereri în vederea obţinerii unei informaţii 

poate fi facilă şi rapidă şi, din momentul în 

care aţi expediat câteva cereri, puteţi continua 

alte activităţi în timp ce aşteptaţi răspunsul. 

Primirea informaţiei se poate dovedi a fi un 

moment oportun, care a meritat să fie aşteptat.  

 

De ce-ţi faci griji? Ei nu au de gând să 

răspundă la întrebările mele! E surprinzător 

ce informaţii poţi obţine graţie legilor ce 

reglementează  accesul la informaţii şi 

deseori merită să încerci. Şi chiar dacă 

primeşti un refuz sau niciun răspuns, poţi 

face un material din asta: guvernul refuză în 

mod oficial să dea informaţii despre subiectul 

cutare sau nu răspunde asteptărilor 

cetăţenilor. Transformarea refuzurilor în ştiri 

este analizată mai detaliat în Secţiunea I, 

Puncul 15.  
 

 
Sincer, nu cred că voi primi un răspuns – 

aş putea depune cereri în altă ţară? Da, 

majoritatea ţărilor permit oricui să solicite 

acces la informaţii prin intermediul unei 

cereri. 

Este o cale utilă de a obţine date comparative 

cu privire la gradul de transparenţă şi de a 

exercita presiune asupra guvernului ţării dvs. 

pentru a avea răspuns la aceeaşi întrebare.  

 
Dacă depun o cerere de acces la informaţie 

în mod oficial, acest lucru va înrăutăţi 

relaţia mea cu purtătorul de cuvânt! Este 

ceva firesc, mai ales în ultimii ani, ca oficiali 

ai guvernului să se supere pe jurnaliştii ce 

depun cereri oficiale pentru acces la 

informaţie. Vom studia îndeaproape această 

problema în Secţiunea I, Punctul 3, 

împreună cu unele strategii pe care le puteţi 

aplica în soluţionarea problemei date.
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Nu cred că şefii vor agrea dacă voi începe 

să aplic legea – ei pot crede că vreau să 

acţionez în judecată oficiali ai guvernului 

şi că ei sunt cei care vor suporta costurile. 

Uneori e necesar să-ţi convingi colegii că 

merită să pui în aplicare legea cu privire la 

accesul la informaţie. În Secţiunea I, 

Punctul 2, vom prezenta unele sugestii 

despre modificarea culturii redacţionale şi 

atitudinea ei faţă de legile despre accesul la 

informaţie, dar şi câteva sfaturi pe care le 

puteţi urma între timp. 

 
Sunt un corespondent străin. Pot depune 

cerere de acces la informaţie? Da, în marea 

majoritate a ţărilor, dreptul de a solicita 

informaţii este dreptul fiecăruia. S-ar putea 

totuşi să fie necesar să vorbeşti limba ţării 

respective, dar e posibil să recurgi şi la 

serviciile unui traducător care îţi va traduce 

cererea (vezi punctul următor). 

 

Vreau să depun o cerere în altă ţară însă 

nu cunosc limba oficială. În acest caz 

recurgeţi la Reţeaua Legal Leaks (detalii la 

adresa www.Legalleaks.info), care vă va 

ajuta să găsiţi un jurnalist din acea ţară, care 

să poată traduce cererea dvs. şi chiar să o 

depună în locul dvs. (vezi Secţiunea II, 

Punctul 4.) 

Sunt interesat să obţin acces la întreaga 

bază de date. E posibil? Din ce în ce mai des 

e posibil să obţinem acces complet la baze de 

date, şi nu doar la anumite informaţii extrase 

din ele. Acest lucru oferă un potenţial imens 

pentru jurnaliştii ce sunt gata să exploreze 

datele pe care aceste baze le conţin. Citiţi mai 

mult despre versiunile recente ale bazelor de 

date guvernamentale în Secţiunea IV la 

paragraful “Jurnalismul de date”. 

 
Sunt preocupat de securitatea datelor mele 

personale. Dacă colectaţi date din mai multe 

surse, inclusiv din instituţiile publice şi alte 

cercetări, combinarea informaţiei poate 

deveni extrem de sensibilă. Cererile adresate 

instituţiilor publice implicate în corupţie pot 

declanşa un comportament agresiv şi ilegal 

din partea oficialilor. Jurnaliştii se pot 

pomeni cu apeluri telefonice interceptate, 

computere „sparte”, pot fi urmăriţi sau supuşi 

altor forme de hărţuire.    

 
O bună parte din aceştia sunt jurnaliştii de 

investigaţie. Riscurile trebuie analizate cu 

atenţie în fiecare ţară şi în fiecare caz aparte. 

Tehnicile bune de securitate a datelor ajută la 

diminuarea riscurilor. Mai multe informaţii 

găsiţi în Secţiunea III la paragraful 

„Securitatea Datelor”.  
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Mic îndumar cu privire la obţinerea legală a informaţiei pentru  

jurnaliştii foarte activi. 
 

1. Planificaţi în prealabil pentru a economisi timp: Gândiţi-vă la depunerea unei cereri 

oficiale de acces ori de câte ori decideţi să începeţi a căuta informaţii. E mai bine să nu 

aşteptaţi până aţi epuizat toate celelalte posibilităţi.Veţi economisi timp depunând o 

cerere chiar la începutul investigaţiei dvs. şi veţi efectua alte cercetări în paralel.  

 
2. Începeţi de la cel mai simplu: În toate ţările este mai bine să începeţi cu o simplă 

cerere de acces la informaţie şi apoi să adăugaţi mai multe întrebări din moment ce 

obţineţi informaţia iniţială. În acest fel nu riscaţi ca instituţia publică să aplice o 

extensie pentru că ar fi vorba de o „cerere complexă”.  

 
3. Depuneţi cereri multiple: Dacă nu sunteţi siguri unde aţi putea depune cererea, 

nimeni nu vă împiedică să depuneţi cererea la două, trei şi mai multe organizaţii în 

acelaşi timp. În unele cazuri, diverse structuri vă vor oferi răspunsuri diferite, dar acest 

lucru poate fi util întrucât vă va ajuta să aveţi o imagine în ansamblu a informaţiei 

disponibile la subiectul pe care-l supuneţi cercetării.  

 
4. Faceţi referinţă la dreptul dvs. de acces la informaţie: De regulă, legea nu cere să    

menţionaţi/prezentaţi actul ce permite accesul sau libertatea la informaţie (în 

Republica Moldova, acest lucru nu este necesar), dar acest lucru se recomandă, 

deoarece demonstrează că dvs. vă cunoaşteţi drepturile legale şi contribuie la 

procesarea corectă a cererilor în conformitate cu legea. Amintim că pentru cerererile 

solicitate în cadrul UE este important de menţionat că e vorba de o cerere de acces la 

documente şi ideal ar fi să faceţi o menţiune specială a Regulamentului 1049/2001. De 

asemenea, se recomandă să utilizaţi limbajul şi etica corespunzătoare oricărei alte 

comunicări profesionale în ţara dvs.   

Reţineţi: Nu este necesar să spuneţi de ce doriţi cutare sau cutare informaţie şi nici să 

răspundeţi la întrebări cu privire la motivul solicitării sau utilizarea ulterioară a 

informaţiei obţinute.  

 
5. Spuneţi-le că sunteţi jurnalist: Dacă legea stipulează că doar persoanele fizice pot 

solicita informaţii, dar dvs. doriţi ca instituţia publică să ştie că sunteţi un jurnalist ce 

activaţi în numele unei organizaţii media, trebuie ca de fiecare dată să scrieţi cerererea 

utilizând antetul şi logo-ul companiei pe care o reprezentaţi. DAR, înainte de a face 

acest lucru, trebuie să vă înţelegeţi cu organizaţia. O altă opţiune este să menţionaţi în 

scrisoare sau în e-mail că sunteţi jurnalist şi că lucraţi pentru cutare sau cutare 

companie.  
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 În Republica Moldova, informaţia poate fi solicitată de cetăţeni ai RM şi de persoane 

fizice, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul RM. 

 

6. ... sau nu le spuneţi că sunteţi jurnalist! Dacă doriți să expediaţi un e-mail de pe adresa 

dvs. de lucru (spre ex.: jsmith@dailytimes.com), atunci va fi de prisos să mai specificaţi 

că sunteţi jurnalist. Dacă nu doriţi să afişaţi acest lucru, e preferabil să folosiţi o adresă 

electronică diferită (un cont pe gmail, hotmail sau yahoo).  

 
7. Reformulați cererea dvs. într-o manieră mai generală: Dacă veţi decide să mascaţi 

cererea reală prin una de ordin mai general, va trebui să o reformulaţi într-un mod mai 

general astfel încât să obţineţi informaţia pe care o doriţi, dar nu într-o manieră prea 

generală ca să devină neclară sau să provoace lipsa de dorință de a da răspuns. De regulă, 

cererile cu întrebări concrete şi precise obţin şi răspunsuri rapide şi exacte. 

 

8. Anticipaţi excepţiile: Dacă credeţi că excepţiile ar putea viza cererea Dvs., atunci, când 

pregătiţi întrebările, separaţi întrebarea referitoare la informaţia potenţial sensibilă de altă 

informaţie care, potrivit bunului simţ, nu ar trebui să reprezinte o excepţie. Apoi 

împărțiți întrebarea dvs. în două şi depuneţi două cereri separate.   

 
9. Verificaţi datele ce ţin de taxe: Înainte de a începe procedura de depunere a unei 

cereri, verificaţi regulile cu privire la taxele pentru depunerea cererilor sau recepţionarea 

informaţiei. Astfel, în cazul în care un oficial public vă cere pe neaşteptate bani, veţi şti 

care sunt drepturile dvs. În Republica Moldova, plata pentru obţinerea de informaţii nu 

trebuie să depăşească costurile instituţiei care furnizează informaţiile pentru copiere, 

transfer şi traducere, la cererea solicitantului. 

10.  Solicitaţi documente electronice pentru a evita consturile de copiere: Pentru evitarea 

costurilor de copiere şi postare a informaţiei, menţionaţi în cererea dvs. că aţi prefera 

informaţii în format electronic. În acest fel veţi evita achitarea unei taxe suplimentare, 

desigur numai dacă informaţia este disponibilă în variantă electronică. Dacă nu, e posibil 

să scanaţi documente care încă nu au fost digitizate şi apoi să le ataşaţi la un e-mail. În 

Republica Moldova, legea permite să se solicite şi să se primească informaţia pe cale 

electronică. 

11.   Cereţi accesul la dosare: Dacă locuiţi aproape de locul în care este stocată informaţia 

(spre ex. în capitală, unde se păstrează documentele), puteţi cere permisiunea de a 

consulta documentele în original. Acest lucru poate fi foarte util mai ales când studiaţi o 

informaţie ce apare într-un număr mare de documente şi aţi dori să aveţi o viziune de 

ansamblu. O asemenea cecere poate fi gratuită şi trebuie stabilită într-o perioadă 

rezonabilă şi convenabilă pentru dvs. În Republica Moldova, această metodă de acces la  
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informaţie este gratuită. 

12.   Păstraţi o copie! Vă sfătuim să faceţi o cerere în formă scrisă şi să salvaţi o copie sau 

să o înregistraţi, astfel încât în viitor să puteţi demonstra că cererea dvs. a fost trimisă, 

spre exemplu, în cazul în care veţi avea nevoie să faceţi o reclamaţie împotriva unui 

răspuns eşuat. Acesta reprezintă şi o evidenţă a depunerii cererii dacă planificaţi să 

scrieţi o cerere despre acest caz.  

 
13.   Acceleraţi răspunsurile făcând public faptul că aţi înaintat o cerere: Dacă scrieţi un 

articol sau difuzaţi o informaţie în care aduceţi la cunoştinţă depunerea cererii, acest 

lucru poate grăbi instituţia publică să proceseze şi să răspundă cererii. Puteţi actualiza 

informaţia numai când obţineţi răspunsul la întrebările adresate în cerere – ori, dacă 

termenul limită a expirat şi nu aveţi niciun răspuns, puteţi transforma acest lucru într-o 

ştire. Asemenea reacţie ar putea contribui la educarea reprezentanților instituțiilor cu 

privire la dreptul de acces la informaţie şi ar scoate în evidenţă cum funcţionează acest 

drept în practică. 

 
14.  Pregătiţi o plângere împotriva refuzurilor şi tăcerii: Aflaţi în prealabil mai multe 

despre căile de atac, inclusiv căile de prezentare a unei plângeri. Dacă nu sunteţi siguri ce 

trebuie să faceţi în prima etapă a recursului, contactaţi oficiul Comisiei de informare sau 

Avocatul Poporului şi ei vă vor acorda ajutor. Dacă nu aveţi această posibilitate, încercaţi 

să telefonaţi la instituţia care a emis refuzul şi să vedeţi care este starea de fapt. Dacă 

problema persistă, atunci luaţi legătura cu Biroul de ajutor Legal Leaks şi noi vom 

încerca să vă ajutăm, spre exemplu, oferindu-vă datele de contact ale unui ONG sau 

jurist din ţară. În Moldova, oricine poate face o astfel de plângere la conducerea 

instituţiei care furnizează informaţiile, în instanţa de Contencios administrativ sau la 

Avocatul Poporului. 

 
15.   Faceţi un material bazat pe refuzuri: Deseori refuzul de a oferi informaţii poate deveni 

subiectul unui material jurnalistic. Fiţi creativi şi constructivi în legătură cu faptul că 

informaţia a fost refuzată, căutați exemple din alte ţări, întrebaţi ce cunosc experţii la 

acest capitol, puneţi în discuţie interesul public şi încercaţi să folosiţi materialul pentru 

obţinerea unei transparenţe mai mari.  

 

16.   Plângere centrată pe interesul public: Dacă aţi fost refuzat în oferirea informaţiilor 

pentru un material la care lucraţi, ceea ce v-ar ajuta este să indicaţi în plângerea 

administrativă internă că informaţia a fost solicitată pentru un material media şi că este 

de interes public. De asemenea, este important să faceţi referinţă la dreptul dvs. stabilit  
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prin legea de acces la informaţie sau prin Constituţie.  (Desigur, dacă nu doriţi ca 
autoritatea publică să ştie că pregătiţi un material, atunci nu menţionaţi acest lucru). 

17.   Creaţi un şablon standard pentru plângeri: Din moment ce aţi făcut prima plângere 

referitoare la lege şi drepturile dvs., păstraţi scrisoarea în computer şi veţi şti că aveţi un 

model pentru plângerile care vor urma. Acest lucru va economisi din timp, pentru că va 

trebui doar să operaţi mici schimbări de conţinut. Exemple de modele pentru diferite ţări 

pot fi găsite pe site-ul Legal Leaks - www.legalleaks.info. 

 
18.   Obţineţi ajutor în problemele cu purtătorii de cuvânt: Dacă aflaţi că purtătorii de 

cuvânt oficiali sunt supăraţi pe dvs. pentru că aţi aplicat legea despre accesul la informaţie, 

contactaţi echipa Legal Leaks ori/şi organizaţia sau asociaţia locală a jurnaliştilor 

(Consiliul de Presă din Republica Moldova, Asociaţia Presei Independente; Centrul 

pentru Jurnalism Independent;Comitetul pentru Libertatea Presei; Uniunea Jurnaliştilor 

din Moldova). Aceste ONG-uri sunt capabile să analizeze problema dvs. şi probabil vor 

organiza cursuri de formare pentru purtătorii de cuvânt pentru a le explica drepturile 

jurnaliştilor stabilite de lege. Ei vă vor sprijini în discuţiile pe care le purtaţi cu guvernul 

în scopul tratării adecvate a cererilor oficiale de acces la informaţie prezentate de 

jurnalişti. 

 
19. Implicaţi colegii în utilizarea accesului la informaţie: În cazul în care colegii dvs. sunt 

sceptici în ceea ce priveşte valoarea cererilor de acces la informaţie, una dintre cele mai 

bune căi de a-i convinge este de a scrie un articol bazat pe informaţia pe care aţi obţinut-o 

aplicând o lege referitoare la accesul la informaţii. Indicarea la sfârşitul articolului a 

faptului că aţi aplicat litera legii este de asemenea recomandabilă ca un mijloc de 

accentuare a valorii textului şi ca fixare în conştiinţa publicului a ideii că legea este 

funcţională. 

 
20. Depuneţi cereri internaţionale: Tot mai des cererile pot fi depuse pe cale electronică şi, 

prin urmare, nu contează unde locuiţi. În cazul în care nu locuiţi în ţara în care doriţi să 

depuneţi cererea, puteţi uneori să expediaţi cererea la ambasadă care, la rândul ei, o va 

remite instituţiei publice competente. Va trebui, mai întâi, să verificaţi la ambasada în 

cauză dacă ei sunt gata să facă acest lucru – uneori personalul ambasadei nu a urmat 

formări în domeniul dreptului la informaţie şi e mai sigur să depuneţi cererea direct la 

adresa instituţiei publice. 
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I. DREPTUL LA INFORMAŢIE ŞI 

CERCETAREA JURNALISTICĂ 

 
În această secţiune vă vom ghida, pas cu pas, în procesul de depune a unei 

cereri, luând în consideraţie unele abordări strategice şi tactice relevante pentru 

jurnaliştii care doresc să integreze aplicarea legilor de acces la informaţie în 

munca de colectare a informaţiei.  
 

1.Când este timpul potrivit 

pentru a depune o cerere? 

Dacă intenţionaţi să prezentaţi o cerere 

de acces la informaţie unei instituţii 

guvernamentale, aceasta ar însemna că 

deja aţi încercat alte mijloace de obţinere 

a informaţiei şi nu le-ați obținut.  

 
Totuşi, există situaţii în care aţi prefera să 

nu irosiţi timpul cu alte mijloace de 

obţinere a informaţiei şi să recurgeţi direct 

la înaintarea unei cereri de obținere a 

informaţiei: 

»   Aveţi suspiciunea că nu veţi obţine 

informaţia, deşi aţi respectat formalităţile 

legale prevăzute de legea privind accesul la 

informaţie. 

»   Credeţi că accesul la informaţie este cu 

adevărat un lucru benefic şi doriţi să apăraţi 

dreptul prin exploatarea maxim posibilă a 

legii despre accesul la informaţie! 

 

SFAT! Planificaţi în prealabil pentru a 

economisi timp: Încercaţi să depuneţi o 

cerere legală de acces la informaţie chiar 

din momentul în care aţi decis să căutaţi 

informaţia respectivă. E bine să nu aşteptaţi 

până când exploataţi toate celelalte 

posibilităţi. Veţi economisi timp depunând o 

cerere la începutul investigaţiei dvs.,  

realizând în paralel alte  cercetări.  

 
2.Cultura redacţională pentru 

accesul la informaţie 

Organizaţia dvs. media are deja o cultură a 

utilizării legii referitoare la accesul la 

informaţie pentru a obţine informaţii? Dacă 

nu, aţi putea fi prima persoană care să iniţieze 

acest lucru, prin modificarea culturii 

redacţionale. Mai exact, s-ar cuveni să-i 

convingeţi pe editorii şi şefii dvs. că 

depunerea şi derularea accesului la informaţie 

nu este o pierdere de timp, ci este o latură 

utilă a activităţii dvs. jurnalistice. Sperăm că 

unele lucruri menţionate în acest îndrumar vă 

vor ajuta să aveţi aceleaşi argumente. 

 
Prezentăm aici câteva indicii care ar putea 

să vă ajute:  

»   Găsiţi timp să vă informaţi colegii cu 

privire la legea despre accesul la informaţie şi 

să obţineţi ajutor pentru conceperea unei 

strategii redacţionale înainte de a fixa o 

întrevedere.  

»   Căutați exemple din ţara dvs. sau din alte 

ţări despre modul în care accesul la informaţie 

poate duce la apariţia relatărilor/ştirilor 

puternice şi exclusive  

(pentru mai multe detalii despre acest 

subiect vizitaţi www.legal-leaks.info)
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»   Explicaţi colegilor dvs. că accesul la 

informaţie nu-i vizează doar pe jurnaliştii de 

investigaţie, ci şi pe toţi reporterii în căutarea 

unui material şi pe toţi reprezentaţii tuturor 

domeniilor media  

»   Organizaţi o serie de traininguri şi invitaţi 

experţi din organizaţia locală de acces la 

informaţie ca să explice colegilor dvs. în ce 

măsură  funcţionează legea despre accesul la 

informaţie şi să demitizeze ideea că procesul 

durează şi ia mult timp (pentru informaţii 

suplimentare contactaţi echipa Legal Leaks 

care vă poate ajuta în identificarea experţilor 

locali pentru training) 

»   Depuneţi câteva cereri din propria 

iniţiativă şi apoi scrieţi articole pe baza lor. 

Împărtăşiţi experienţa cu colegii şi încurajaţi-

i să aplice legea privind accesul la informaţie 

»   Dacă aveţi corespondenţi străini 

specializaţi pe ţările cu legi forte de acces la 

informaţie, vorbiţi-le despre eventualele 

depuneri de cereri în acele ţări, în vederea 

obţinerii informaţiei necesare  şi colectării de 

exemple pozitive despre cum legile de acces 

la informaţie pot da naştere unor relatări ştiri 

(articole) utile/de succes. 

 
SFAT! Implicaţi colegii în utilizarea 

accesului la informaţie: Dacă colegii dvs. 

sunt sceptici în ceea ce priveşte valoarea 

cererilor de acces la informaţie, una dintre 

cele mai bune căi de a-i convinge este de a 

scrie un articol bazat pe informaţia pe care 

aţi obţinut-o aplicând o lege despre accesul 

la informaţii. Indicarea la sfârşitul 

articolului a faptului că aţi aplicat litera 

legii este, de asemenea, recomandabilă ca 

un mijloc de accentuare a valorii textului şi 

ca fixare în conştiinţa publicului a ideii că 

legea este funcţională. 

 
3.Cererile de informaţie şi 

purtătorii de cuvânt 

 Dacă planificaţi să depuneţi o 

cerere de acces la informaţie unei 

instituţii publice pentru prima dată, 

trebuie să luaţi în calcul relaţia cu 

purtătorul de cuvânt din acea 

organizaţie. Sarcina purtătorului de 

cuvânt este de a restricţiona 

informaţia şi de a păstra relaţiile 

bune cu jurnaliştii; ei pot interpreta 

depunerea unei cereri de acces la 

informaţie drept o mişcare agresivă 

ce subminează autoritatea lor. 

 
Access Info cunoaşte cazuri în Europa şi 

America Latină când purtătorii de cuvânt au 

telefonat jurnaliştilor şi s-au plâns criticând 

dur depunerea unor asemenea cereri. Unele 

plângeri au fost cauzate de faptul că 

purtătorul de cuvânt ar fi avut o neînţelegere 

cu şefii pentru coordonarea ineficientă a 

activităţii media. 

 
Deci, în funcţie de relaţia dvs. cu purtătorul de 

cuvânt, e necesar să-l informaţi că intenţionaţi 

să depuneţi o cerere, explicându-i că este 

dreptul dvs. legal stipulat de lege şi că este un 

proces diferit de obţinerea unor comentarii din 

partea lui. Sau puteţi păstra aceste argumente 

doar în minte în cazul în care veţi avea un apel 

telefonic supărător. O altă problemă apare 

atunci când persoana ce procesează cererea 

realizează că parvine din partea unui jurnalist 

şi o transmite purtătorului de cuvânt în loc să o 

abordeze ca o cerere de acces la informaţie. 

Acest lucru nu ar trebui să se întâmple, dar, 

dacă totuşi se întâmplă, nu aveţi decât să vă 

plângeţi instituţiei publice şi să spuneţi clar că 

aţi fi preferat ca cererea dvs. să fie tratată pe 

picior de egalitate cu alte cereri. Discutaţi cu 

alţi jurnalişti şi aflaţi experienţele lor în 

privinţa depunerii cererilor, dacă s-au 

confruntat cu aceleaşi  plângeri şi nemulţumiri 

din partea purtătorilor de cuvânt sau dacă şi 

cererile lor nu au fost tratate ca cele obișnuite
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Dacă pare a fi o problemă, trebuie să o ridicaţi 

la nivelul unei asociaţii profesionale şi să 

solicitaţi ca aceasta să sesizeze Avocatul 

Poporului. De asemenea, aţi putea face un 

articol cu acest subiect. 

SFAT! Obţineţi ajutor în problemele cu 

purtătorii de cuvânt: Dacă aflaţi că purtătorii 

de cuvânt oficiali sunt supăraţi pe dvs. că aţi 

aplicat legea despre accesul la informaţie, 

contactaţi echipa Legal Leaks ori/şi 

organizaţia sau asociaţia locală a jurnaliştilor  

(Consiliul de Presă din Republica Moldova, 

Asociaţia Presei Independente; 

Centrul pentru Jurnalism Independent; 

Comitetul pentru Libertatea Presei; 

Uniunea Jurnaliştilor din Moldova). Aceste 

ONG-uri sunt capabile să analizeze problema 

dvs. şi probabil vor organiza cursuri de 

formare pentru purtătorii de cuvânt pentru a 

le explica drepturile jurnaliştilor stabilite de 

lege. Ei trebuie, de asemenea, să vă sprijine în 

discuţiile pe care le purtaţi cu guvernul în 

scopul tratării adecvate a cererilor oficiale de 

acces la informaţie prezentate de jurnalişti.  

4.Unde ar trebui să-mi depun 

cererea? 

Din momentul în care ştiţi ce vreţi, e necesar 

să identificaţi instituţia publică în cauză. În 

multe cazuri acest lucru va fi clar, dar în unele 

cazuri aţi putea avea dubii şi atunci e mai bine 

să verificaţi paginile web ale organizaţiilor 

respective pentru a vedea care sunt cele 

responsabile în această ramură de activitate. 

Un apel telefonic dat fiecărei instituţii ar putea 

face şi mai multă lumină. Astfel, puteţi 

verifica, de asemenea, în cazul în care nu 

sunteţi siguri, dacă instituţia respectiv se află 

sub incidența legii naţionale de acces la 

informaţie. 
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Reţineţi: Atunci când telefonaţi nu trebuie să 

menţionaţi că sunteţi jurnalist şi nici motivul 

pentru care doriți informaţia, mai ales dacă 

credeţi că acest lucru ar putea alarma într-un 

fel instituţia respectivă.  

SFAT! Depuneţi cereri multiple: Dacă nu 

sunteţi decişi unde să depuneţi cererea, 

nimic nu vă împiedică să depuneţi cererea în 

2, 3 sau mai multe instituţii simultan. În 

unele cazuri, diverse organizaţii vă vor oferi 

diferite răspunsuri, ceea ce poate fi de folos 

pentru a avea o imagine de ansamblu asupra 

informaţiei disponibile la subiectul pe care-l 

investigaţi. 

SFAT! Pentru cererile internaţionale, sesizaţi 

ambasadele: Dacă nu locuiţi în ţara în care 

doriţi să depuneţi cererea, puteţi uneori să 

trimiteţi cererea la ambasadă şi ambasada o va 

transmite ulterior instituţiei publice competente. 

Va trebui mai întâi să verificaţi cu ambasada în 

cauză dacă ei sunt gata să facă acest lucru – 

uneori personalul ambasadei nu a urmat 

formări în domeniul dreptului la informaţie şi e 

mai sigur să depuneţi cererea direct la adresa 

instituţiei publice. 

5.E bine să le spun că sunt jurnalist? 

Sunt argumente pro şi contra cu privire la 

faptul de a informa sau nu autorităţile că 

depuneţi cererea în calitate de jurnalist. 

SFAT! Spuneţi-le că sunteţi jurnalist: Dacă 

legea stipulează că doar persoanele fizice 

pot solicita informaţie dar dvs. doriţi ca 

instituţia publică să ştie că sunteţi un 

jurnalist ce activaţi în numele unei 

organizaţii media, trebuie, de fiecare dată, 

să scrieţi cererea utilizând antetul şi logo-ul 

companiei pe care o reprezentaţi; înainte de 

a face acest lucru, trebuie să vă înţelegeţi cu 

organizaţia.  

O altă opţiune este să menţionaţi în scrisoare 

sau în e-mail că sunteţi jurnalist şi că lucraţi   



 

 

Nu sunt jurist: E nevoie să citesc legea privind accesul la informaţie? 

Nu neapărat. Cel mai important lucru este să ştiţi cum pregătiţi şi să depuneţi o cerere şi 

care sunt intervalele de timp. Mai multe informaţii despre redactarea cererii în  Republica 

Moldova sunt prezentate în secţiunea 10.  Poate fi util să consultaţi legea despre accesul la 

informaţie pentru a şti elementele de bază şi ce conţine această lege. Aţi putea, de 

asemenea, să doriţi să verificaţi implementarea regulamentului pentru a vedea cum sunt 

definite mecanismele de întocmire a cererilor. Adiţional, sau ca alternativă, dacă nu prea 

preferaţi să citiţi legi, puteţi găsi un expert care vă va explica procedura de redactare şi 

depunere a unei solicitări. Pe site-ul Legal Leaks veţi găsi informaţii detaliate despre 

întocmirea unei cereri în fiecare ţară, precum şi copii ale legilor şi link-uri spre experţi pe 

care îi puteţi contacta pentru asistenţă. 

pentru cutare sau cutare companie. ... sau 

nu le spuneţi că sunteţi jurnalist! Dacă 

doriți să expediaţi un e-mail de pe adresa 

dvs. de lucru (spre ex.: 

jsmith@dailytimes.com), atunci va fi de  

prisos să mai specificaţi că sunteţi jurnalist. 

Dacă nu doriţi să afişaţi acest lucru, e 

preferabil să folosiţi o adresă electronică 

diferită (un cont pe gmail, hotmail sau yahoo).

 

PRO CONTRA 

Mai multe informaţii: În unele ţări 

jurnaliştii tind să obţină mai repede 

răspunsuri şi mai multe informaţii decât 

oricare alt individ – nu e aşa cum trebuie, 

dar e o realitate din practică şi puteţi 

încerca să aveţi avantaje din această 

discriminare pozitivă. 

 
Mai ieftin: În unele ţări jurnaliştii au 

dreptul la informaţie fără a fi taxaţi.  Este 

cazul SUA, unde nu se percep taxe pentru 

investigaţii şi al Serbiei, unde jurnaliştii nu 

plătesc pentru serviciile de fotocopiere. 

 
Mai rapid: În unele ţări, jurnaliştii sunt 

abordaţi într-o manieră preferenţială şi li 

se acordă informaţii într-o perioadă mai 

scurtă de timp în comparaţie cu alţi 

solicitanţi. 

Refuzuri: Semnalarea faptului că sunteţi 

jurnalist creşte posibilitatea obţinerii 

unui refuz sau teama că informaţia ar 

putea fi utilizată în scopuri critice.  

 
Distrugerea datelor: Semnalarea faptului 

că sunteţi jurnalişt ar putea încuraja 

oficialii publici să ascundă sau chiar să 

distrugă informaţia pentru a nu divulga 

anumite acte de corupţie sau alte afaceri 

suspicioase. 

Pierderea materialului: Dacă în ţara 

dvs. înregistrările cererilor depuse sunt 

publice (în unele ţări ele sunt postate 

online), atunci solicitarea cererilor din 

postura de jurnalist ar putea să-i 

demotiveze pe alţi jurnalişti implicaţi în 

pregătirea materialului. 
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6.Ce trebuie să menţionez în 

cererea mea? 

Vă recomandăm să indicaţi clar în cerere 

informaţia sau documentele pe care le 

solicitaţi. În majoritatea cazurilor legea nu 

cere să fie identificat, prin orice referinţă 

oficială, un document specific (Italia face 

excepţie de la această regulă). În acelaşi 

timp, încercaţi să păstraţi în gând misiunea 

oficialului public, care trebuie să răspundă 

cererii dvs.: claritatea cerererii dvs. îl va 

ajuta să identifice informaţia de care aveţi 

nevoie. O cerere bine formulată nu oferă 

autorităţilor publice motive de a respinge 

cererea dvs. pentru lipsă de claritate (totuşi, 

după cum am menţionat, conform multor 

legi, oficialii publici sunt obligaţi să 

elucideze cererea). În Moldova, cererea 

scrisă de solicitare a informaţiei oficiale 

trebuie să conţină:  

а) detalii suficiente şi concludente pentru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificarea informaţiei solicitate (a unei 

părţi sau a unor părţi ale acesteia); 

b)  modalitatea acceptabilă de primire a 

informaţiei solicitate; 

с) date de identificare ale solicitantului. 

 
În primele scrisori pe care le expediaţi, e bine 

să optaţi pentru cererile relativ simple, fără a 

cere un volum mare de informaţie și fără a 

include cereri multiple în aceeaşi scrisoare.  

Astfel, şansa de a primi un răspuns rapid este 

mai mare şi, dacă e necesar, puteţi urmări 

procedura solicitărilor. Dacă aveţi o mulţime 

de cereri, aţi putea depune o serie de cereri 

repartizate pe subiecte: aceasta ajută instituţia 

publică să redirecţioneze cererile în interior 

la departamentele respective, care vor pregăti 

răspunsul. 

De asemenea, se recomadă utilizarea 

limbajului specific comunicării 

profesionale în ţara dvs. 
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Aici avem un exemplu de cerere de acces la documente:  
 

Stimate domn/doamnă 

 
Vă rog să-mi furnizaţi o copie a procesului-verbal al şedinţei Consiliului Municipal din 24 

aprilie 2014, la care a fost luată decizia referitor la construcţia hotelului în zona parcului 

Râşcani din mun. Chişinău. 

 

Dacă este posibil, rog furnizarea informaţiei solicitate în format electronic, la adresa de e-

mail jos menţionată. 

 

Pentru a concretiza unele aspecte legate de solicitare, pot fi contactat la telefon ori la adresa 

de e-mail de mai jos. 

 

Cu respect, 

 

Ana Crudu, 

 

                                        str. M.Eminescu,124, Chişinău 2009 

                                        e-mail: anna_crudu@mail.md   

 

+373 022 999 999 

 
 

Aici avem un exemplu de cerere de acces la informaţii:  
 

 
 Stimate domn/doamnă 

 
 

În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova - Legea privind accesul la informaţie (Nr. 982 din 

11.05.2000) vă, rog să-mi oferiţi date privind mijloacele financiare alocate de minister pentru 

achiziţionarea imprimantelor laser color,   

în anii de gestiune 2007 şi 2008. 

 

Dacă este posibil, rog furnizarea informaţiei solicitate în format electronic, la adresa de e-mail jos 

menţionată. 

                                        Pentru a concretiza unele momente referitor la solicitare, pot fi contactat la telefon ori la   

                                        adresa de e-mail de mai jos. 

 

Cu respect, 

                                         Ana Crudu, 

str. M.Eminescu,124, Chişinău 2009 

e-mail: anna_crudu@mail.md   

+373 022 999 999 
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SFAT! Referiţi-vă la dreptul dvs. de acces 

la informaţie: De regulă, legea nu cere să 

menţionaţi/prezentaţi actul ce permite 

accesul la informaţie , dar acest lucru se 

recomandă deoarece demonstrează că dvs. 

vă cunoaşteţi drepturile legale şi contribuie 

la procesarea corectă a cererilor în 

conformitate cu legea. Amintim că pentru 

cererile solicitate în cadrul UE este 

important de menţionat că e vorba de o 

cerere de acces la documente şi ideal ar fi să 

faceţi o menţiune specială a Regulamentului 

1049/2001. Denumirea legii naţionale în 

ţara dvs. poate fi găsită în Anexa B. 

 

Reţineţi: Nu este necesar să spuneţi de ce 

doriţi cutare sau cutare informaţie şi nici să 

răspundeţi la întrebări cu privire la motivul 

solicitării sau utilizarea ulterioară a 

informaţiei obţinute.  

 
7. Reformulați cererea în una de 

ordin mai general 

Dacă sunteţi îngrijorat de faptul că cererea 

dvs. ar putea indica instituţiei publice că 

lucraţi asupra unui material specific sau că 

sunteţi în căutarea unei informaţii mai 

speciale, puteţi reformula cererea dvs. 

într/o manieră maii generală. 

Astfel, cererile model pe care le prezentăm 

mai jos, aţi putea să le reformulaţi într-o 

manieră mai generală, spre exemplu: 

"Copiile procesului-verbal al şedinţei 

consiliului municipal din martie şi aprilie 

2014" sau "Cheltuielile din cadrul 

Ministerului privind achiziţiile publice al  

echipamentelor IT (inclusiv calculatoare şi 

imprimante), în anii de gestiune 2007 şi 

2008”

 

SFAT! Formulaţi cererea dvs. într-o 

manieră mai generală: Dacă veţi decide să 

mascaţi cererea reală într-o formulare mai 

generală, va trebui să o reformulaţi de așa 

manieră încât să obţineţi informaţia pe care 

o doriţi, dar formularea să nu fie prea 

generală ca să devină neclară sau să 

descurajeze dorinţa de a da un răspuns. De 

regul,ă cererile cu întrebări concrete şi 

precise obţin răspunsuri rapide şi exacte. 

 
8.Anticipaţi posibilele 

excepţii 

Puneţi-vă întrebarea dacă vreuna din 

informaţiile pe care le căutaţi pot cădea sub 

incidenţa unor excepţii enumerate în 

Secţiunea II, Punctul 9. Uneori, excepţiile 

vor fi invocate, deoarece informaţia pe care o 

cereţi vizează anumite subtilităţi politice. 

 
Întrebaţi-vă: Ar putea instituţia publică să 

încerce să restricţioneze accesul la acea 

informaţie aplicând una din excepţii? 

Chiar dacă răspunsul la întrebare este “Da”, 

nu tergiversaţi depunerea cererilor din cauza 

excepţiilor. Experinţa multor ţări arată că 

informaţiile pe care le aşteptaţi să fie 

refuzate, sunt furnizate şi cele care speraţi că 

vor fi oferite – sunt refuzate! Găsiţi studii de 

caz la această temă pe website-ul Legal 

Leaks. E necesar să solicitaţi informaţii, dar 

e important şi să o faceţi astfel încât să 

creşteţi şansele de obţinere a acestor 

informaţii.
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SFAT! Anticipaţi excepţiile: Dacă credeţi 

că excepţiile ar putea viza cererea dvs., 

atunci când pregătiţi întrebările, separaţi 

întrebarea referitoare la informaţia 

potenţial sensibilă de altă informaţie care, 

potrivit bunului simţ, nu ar împărțiți să 

reprezinte o excepţie. Apoi divizaţi 

întrebarea dvs. în două şi depuneţi două 

cereri separate.   

 
Exemplu: Doriţi să întrebaţi despre 

cheltuielile pentru noul echipament destinat 

elicopterelor. Mai întâi, formulaţi o întrebare 

despre cât de mult s-a cheltuit, apoi, într-o 

cerere separată, întrebaţi pentru ce s-a 

cheltuit suma respectivă (ex.: ce tipuri de 

proiectile au fost achiziționate). Dacă 

detaliile cu privire la materialele 

achiziționate vor fi refuzate, cel puţin aveţi 

şansa să cunoaşteţi informaţia despre cât de 

mult s-a cheltuit. 

 
SFAT! Faceţi public faptul că aţi înaintat o 

cerere: O altă strategie pe care o pot folosi 

jurnaliştii este să evite refuzurile prin a scrie 

sau difuza un material în care aduc la 

cunoştinţă că cererea a fost depusă. Acest 

lucru poate grăbi instituţia publică să 

proceseze şi să răspundă cererii.   

 

Exemplu: Dacă postul dvs. de radio 

urmăreşte un material controversat despre 

deficitul de medicamente în spitalul local, 

atunci depuneţi o cerere de solicitare a 

informaţiei despre cheltuielile pe 

medicamente. Aţi putea apoi anunţa acest 

lucru prin intermediul radioului şi posta 

noutatea cu privire la solicitare pe site-ul 

dvs. Puteţi actualiza informaţia imediat ce 

primiţi răspuns la cerere – sau, dacă 

termenul limită a expirat şi nu aţi avut  

 

niciun răspuns, puteţi transforma aceasta 

într-o ştire. Asemenea reacţie ar ajuta la 

educarea publicului în ceea ce priveşte 

dreptul de acces la informaţie şi cum 

funcţionează acesta în practică. 
 

9.Ce informaţii personale ar 

trebui să ofer? De obicei vi se cere 

numele şi adresa (poştală şi e-mail). E o idee 

bună să daţi adresa dvs. de e-mail dacă doriţi 

să primiţi informaţii în versiune electronică 

sau dacă locuiţi în afara ţării în care aţi 

solicitat informaţia. Astfel, reprezentanții 

instituției vor putea rămâne în contact cu 

dvs. 

 
De asemenea, e o idee bună să daţi numărul 

dvs. de telefon în cazul în care 

reprezentantul oficial doreşte să vă 

contacteze pentru a se lămuri asupra cererii 

dvs.: aceasta ar putea grăbi procesul de 

obţinere a informaţiei. 

 
În unele ţări nu e nicio obligaţie să vă 

identificaţi cu numele dvs. real (spre ex. 

cererile anonime sau cu utilizarea unui 

pseudonim sunt premise). Vă sfătuim să daţi 

un nume şi o adresă sau datele de contact 

pentru a nu avea obstacole în primirea 

documentelor solicitate în cazul în care 

autoritatea publică va avea nevoie să 

clarifice anume chestiuni legate de cerere. 

În Republica Moldova, solicitând 

informaţiile oficiale, trebuie să specificaţi 

datele reale din buletinul de identitate, 

numele, prenumele şi locul de reşedinţă. În 

cazul în care o cerere este efectuată prin e-

mail, legea impune să specificaţi o adresă 

electronică a solicitantantului. 

SFAT! Faceţi o vizită organului public 

pentru a investiga dosarele: Dacă locuiţi
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aproape de locul în care este stocată 

informaţia (spre ex. în capitală, unde se 

păstrează documentele) puteţi cere 

permisiunea de a consulta documentele în 

original. Acest lucru poate  fi util mai ales 

când studiaţi o informaţie ce apare într-un 

număr mare de documente şi aţi dori să 

aveţi o viziune în ansamblu. O asemenea 

consultare poate fi gratuită şi trebuie 

stabilită într-o perioadă rezonabilă şi 

convenabilă pentru dvs. 

 
10.Cum depun o cerere? 

În general, a depune o cerere e simplu şi nu 

există prea multe formalităţi. Cererile se fac 

întotdeauna în formă scrisă, fie se expediază 

prin poştă, fie se transmit direct 

reprezentantului organului public. În multe 

ţări cererile se depun prin e-mail, aşa cum 

este specificat în tabelul A de mai jos. 

Reţineţi că, în unele cazuri, cererile prin e-

mail sunt mai degrabă dictate de practică 

decât de lege (Olanda, Serbia). Unele instiţii 

publice preferă formularele web. Access Info 

Europe argumentează că e-mail-ul trebuie să 

fie întotdeauna o opţiune, fiindcă permite 

solicitantului să păstreze o copie a cererii. 

Unele legi referitoare la accesul la informaţie  

permit şi cererile verbale, pe care le puteţi 

face prin telefon sau în persoană.  

Totuşi se cuvine a şti că în unele din aceste 

ţări (Slovenia), cererea nu este considerată 

oficială ca bază pentru o plângere legală. În 

alte ţări (Armenia, România, Moldova) 

regulile şi termenele pentru cererile verbale 

şi cele scrise sunt diferite. Dacă nu obţineţi 

un răspuns imediat, se recomandă a depune o 

cerere scrisă, iar înregistrarea ei va fi utilă 

dacă se iveşte cazul unei plângeri.  

În Republica Moldova, cererea poate fi 

făcută în formă orală numai în cazul în care 

instituţia este de acord să furnizeze imediat 

informaţiile necesare. În cazul în care 

instituţia intenţionează să refuze accesul la 

informaţie sau pentru un răspuns care are 

nevoie de timp – e necesară o declaraţie 

scrisă. 

 

Vă sfătuim să faceţi cererea în formă scrisă 

şi să păstraţi o copie, ca în viitor să puteţi 

demonstra că cererea Dvs. a fost expediată, 

dacă va fi necesar, de exemplu, să faceţi o 

plângere în legătură cu refuzul unui 

răspuns. 

 

 

Tabelul  A: 

Cereri verbale şi Cereri prin e-mail 
 

Cereri verbale Cereri prin e-mail 

 
Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, 

Bulgaria, Danemarca, Franţa, Germania, 

Ungaria, Macedonia, Moldova, Olanda, 

România, Serbia, Slovacia, Slovenia. 

 
Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, 

Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Finlanda, 

Franţa, Germania, Ungaria, Macedonia, 

Moldova, Muntenegru, Olanda, România, 

Serbia, Slovenia, Suedia, Regatul Unit 
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În plus, la toate aveţi dovadă a depunerii 

cererii mai ales dacă pregătiţi un material 

pe baza ei. Iată o serie de mijloace prin 

care puteţi face aceasta: 

»   Dacă prezentaţi cererea direct, faceţi două 

copii şi obţineţi una ştampilată; 

»   Dacă o expediaţi prin poştă, vă 

recomandăm să folosiţi o formă de 

înregistrare a acesteia; 

»   Dacă expediaţi un e-mail, cereţi o 

confirmare de primire automată, dar nu uitaţi 

că în multe ţări acest lucru nu este încă o 

dovadă legală, mai ales că unele persoane 

dezactivează această funcţie la computerele 

lor. În Moldova, confirmarea de recepţionare 

automată  nu este, de asemenea, o dovadă 

legală de primire a scrisorii electronice. 

»  Scrisoarea obişnuită trimisă prin e-mail, în 

Republica Moldova, este un document legal, 

semnătura digitală pe acel act este deja 

prevăzută de lege, dar încă nu este 

obligatorie. 
 

 
SFAT! Folosiţi copia. Ar fi bine să scanaţi 

o copie a cererii Dvs. înainte de a o posta 

sau să scanaţi copia cererii care a fost 

depusă şi pe care este aplicată ştampila 

oficială, ceea ce ar crea o bună imagine a 

materialului plasat pe site-ul Dvs. 

 
Mulţumiri oficiale: 

În unele ţări autorităţile publice sunt 

obligate, conform legii privind accesul la 

informaţie sau a legii administrative, să 

elibereze un număr de înregistrare pentru a 

confirma că au prmit scrisoarea sau e-mail-

ul. Notaţi acest număr de înregistrare pentru 

că va util să aflaţi soarta cererii în cazul în 

care nu primiţi un răspuns la timp.  

În Moldova, cererea depusă este înregistrată 

şi are loc atribuirea unui număr unic de 

înregistrare; după aceasta este efectuat 

înscrisul într-un registru special la data 

aplicării. 

11.Trebuie să achit o taxă pentru 

a cere informaţii? Aplicarea unei cereri 

de acces la informaţie ar trebuie 

întotdeauna 

 

  

să fie scutită de taxă. Dreptul de a depune o 

cerere gratis este confirmat de Convenţia 

Consiliului Europei privind Accesul la 

documentele oficiale, care permit preţuri legate 

doar de xerocopiere şi expediere /eliberare. 

În Republica Moldova vor fi puse fără plată, 

la dispoziţia solicitanţilor, informaţiile 

oficiale care: 

a) ating nemijlocit drepturile şi libertăţile 

solicitantului; 

b) sunt expuse oral;  

c) sunt solicitate pentru a fi studiate la 

sediul instituţiei; 

d) prin faptul că au fost furnizate, 

contribuie la sporirea gradului de 

transparenţă a activităţii instituţiei 

publice şi corespunde intereselor 

societăţii. 

În alte cazuri, poate fi percepută plata pentru 

furnizarea de informaţii oficiale, a cărei 

sumă nu trebuie să depăşească cheltuielile 

suportate de către instituţie pentru efectuarea 

copiilor, expedierea lor solicitantului şi/sau 

pentru traducerea, la cererea solicitantului, a 

informaţiei, documentului. 

Majoritatea ţărilor se conformează acestei 

reguli. Totuşi, există şi câteva excepţii: 

»   În Irlanda se percepe o taxă care de 

obicei este de 15€ per cerere.  

O cerere de examinare internă se estimează 

la 75€ şi taxa pentru o plângere la adresa 

Oficiului Comisarului de informaţie este de 

150€. 

În plus, căutarea informaţiei poate fi taxată 

la 20.95€ per oră; totuşi, această taxă poate 

fi scoasă dacă informaţia solicitată ar putea 

ajuta un grup de persoane să soluţioneze o 

problemă de importanţă naţională. 

Taxele nu vor fi încasate în cazul în care 

costul de colectare a acestora va fi mai mare 

decât taxa în sine. 
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»   În Germania poate fi încasată o taxă 

de la 30€ la 250€ şi, dacă autoritatea 

trebuie să depună un efort semnificativ 

pentru a răspunde cererii, suma poate 

creşte până la 500€. Totuşi, potrivit 

Regulamentului  privind taxele 

(Informationsgebührenverordnung), taxa 

(dar nu şi costurile adiţionale) poate fi 

redusă la jumătate sau omisă complet, în 

funcţie de interesul public. 

 

»   În Canada taxa este de 5$CA şi 

trebuie expediată cu fiecare cerere prin cec 

sau mandat poştal. 

 
Pentru restul ţărilor din zona Consiliului 

Europei, depunerea cererilor se face gratis. 

Dacă un reprezentant oficial încearcă să vă 

impună o taxă, acest abuz al oficiului 

trebuie denunţat sau poate deveni subiectul 

unui material foarte bun! 

 
SFAT! Verificaţi datele cu privire la taxe: 

Înainte de a începe procedura de depunere a 

unei cereri, verificaţi regulile cu privire la 

taxele pentru depunerea cererilor sau 

primirea informaţiei. Astfel, în cazul în care 

un reprezentant oficial vă cere pe neaşteptate 

bani, veţi şti care sunt drepturile dvs. 

 
12.Taxe pentru primirea 

informaţiei 

E foarte uzual ca legile naţionale de acces la 

informaţie să permită instituţiilor publice să 

propună servicii contra plată pentru 

solicitanţii de fotocopiere şi costuri poştale 

legate de eliberarea răspunsului pentru 

cererea depusă. În multe cazuri, dacă 

răspunsul e doar de câteva pagini, nu va fi 

încasată nicio taxă. În Estonia, legea prevede  

ca primele 20 de pagini să fie gratuite.  
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Furnizarea electronică a informaţiei este în mod 

normal gratuită. 

În unele cazuri va trebui să achitaţi pentru 

primirea informaţiei în alt format (copiere, 

DVD-uri, etc.) şi atunci autoritatea va trebui să 

vă ceară plata doar pentru costul oficial pentru 

copiere sau transferul informaţiei în alt format, 

sau pentru preţul materialelor (DVD, CD). 

Acest lucru este încurajat de Convenţia 

Consiliului Europei privind Accesul la 

documentele oficiale care stipulează în 

Articolul 7: O taxă poate fi impusă solicitantului 

pentru eliberarea unei copii a documentului 

oficial, care urmează a fi rezonabilă şi să nu 

depăşească costul actual al reproducerii 

documentului. Grila de taxe urmează a fi 

publicată. 

În Republica Moldova, pentru furnizarea 

informaţiilor oficiale pot fi percepute, în 

afara excepţiilor prevăzute de lege, plăţi în 

cuantumul şi conform procedurii stabilite de 

instituţiile reprezentative, acestea fiind 

vărsate la bugetul de stat. Cuantumul plăţilor 

nu va depăşi cuantumul cheltuielilor 

suportate de către instituţie pentru efectuarea 

copiilor, expedierea lor solicitantului şi/sau 

pentru traducerea, la cererea solicitantului, a 

informaţiei documentului. 

Plăţile pentru furnizarea informaţiilor analitice, 

de sinteză sau inedite, executate la comanda 

solicitantului, se vor stabili conform contractului 

dintre solicitant şi instituţia care furnizează 

informaţiile. 

Notă: Taxa încasată pentru fotocopiere, 

expedierea prin poştă sau materiale de 

genul CD sau DVS trebuie să fie în 

concordanţă cu tarifele oficiale deja 

publicate. Dacă bănuiţi că vi s-au cerut 

mai mulţi bani, apelaţi la instituţia publică 

cu/sau la Avocatul Poporului şi Comisarul 

de informaţie. 

 

 

 



 

 

SFAT! Evitaţi costurile pentru copiere: 

Pentru a evita costurile de copiere, menţionaţi 

în cerere că aţi prefera informaţia în format 

electronic. Astfel veţi evita plata unei taxe, 

desigur numai dacă informaţia este 

disponibilă în format electronic. Dacă nu, e 

posibilă scanarea documentelor care încă nu 

au fost digitizate şi apoi remiterea lor în 

document ataşat prin e-mail.  

13.Cum voi primi 

informaţia? 

Puteţi obţine accesul la informaţia solicitată în 

diferite formate, inclusiv: 

»   consultarea originalelor 

»   fotocopii expediate prin poştă sau colectate 

»   e-mail-uri 

»   documente ataşate la e-mail 

»   DVD-uri sau CD-uri 

 

În majoritatea cazurilor trebuie să specificaţi 

formatul pe care-l preferaţi şi că aveţi dreptul 

să primiţi informaţia în formatul respectiv, 

doar dacă nu este imposibil sau prea costisitor. 

De exemplu, costul pentru transcrierea 

materialului video despre formarea poliţiştilor 

este prea mare şi este puţin probabil că veţi 

primi transcrierea chiar dacă aţi solicitat-o, dar 

trebuie să fiţi capabili să obţineţi o copie a 

materialului video. Legislaţia Republicii 

Moldova prevede că solicitantul poate 

specifica modul în care va fi livrată informaţia 

şi va obţine datele din oricare dintre formele 

de mai sus. 

SFAT! Specificaţi ce format preferaţi. 

Indicaţi politicos, dar ferm în cererea dvs. ce 

format preferaţi. Dacă doriţi informaţia în 

variantă electronică, asiguraţi-vă că aţi 

transmit adresa dvs. e-mail. Avantajul 

informaţiei electronice este că, de obicei, nu 

trebuie să achitaţi pentru xerocopii şi 

expedierea prin poştă şi că, de cele mai multe 

ori, informaţia ajunge mai repede. 

14.Când voi primi informaţia? 

În Europa există o gamă întreagă de 

intervale de timp pentru răspunsul la cerereri 

şi furnizarea informaţiei, precum şi pentru 

notificări de prelungire sau emitere a 

refuzurilor. Media este de aprox. 15 zile 

lucrătoare sau cca 3 săptămâni. Pentru detalii 

vedeţi Anexa E. În conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, informaţiile, 

documentele solicitate vor fi puse la 

dispoziţia solicitantului din momentul în 

care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, 

dar nu mai tîrziu de 15 zile lucrătoare de la 

data înregistrării cererii de acces la 

informaţie. 

 

Ţările cu cele mai scurte perioade de 

acordare a răspunsurilor sunt Norvegia şi 

Suedia, unde legile privind accesul la 

informaţie nu stabilesc un interval de timp, 

dar, în practică, cererile sunt examinate şi se 

dă un răspuns în 1-3 zile. În Suedia 

răspunsul la cereri este oferit imediat, iar în 

Norvegia tăcerea administrativă poate fi 

reclamată după 2 săptămâni. Pe de altă parte, 

în Albania instituţiile publice au 40 de zile 

pentru a acorda un răspuns, iar în Austria, 

legea stabileşte un termen de 8 săptămâni 

(60 de zile caledaristice). 

 

Regulamentul Uniunii Europene 

1049/2001 stabileşte 15 zile lucrătoare 

pentru a răspunde cererilor; o prelungire 

până la 15 zile lucrătoare suplimentare poate 

fi solicitată în cazuri excepţionale, în special 

când se solicită un document de un volum 

foarte mare sau o serie întreagă de 

documente.  

Notă: Conform regulilor Convenţiei de la 

Aarhus, termenul de acordare a informaţiei  
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cu privire la mediul ambiant este de o lună. Va 

trebui să verificaţi legea naţională pentru a vedea 

dacă există o perioadă de timp specifică pentru 

informaţia despre mediul înconjurător. 

 
Prelungiri în cazul cererilor complexe: 

Numeroase ţări permit instituţiilor publice să 

prelungească termenele cu câteva zile şi chiar 

până la o lună dacă cererea este foarte complexă.  

În toate cazurile, solicitantul trebuie să fie 

informat despre întârziere şi care sunt motivele. 

Alte detalii găsiţi în Anexa E.  

În Moldova, termenul de furnizare a informaţiei, 

a documentului poate fi prelungit cu 5 zile 

lucrătoare de către conducătorul instituţiei 

publice dacă: cererea 

se referă la un volum foarte mare de informaţii 

care 

necesită selectarea lor sau sunt necesare 

consultaţii suplimentare pentru a satisface 

cererea. 

Autorul cererii va fi informat despre orice 

prelungire a termenului de furnizare a 

informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile 

înainte de expirarea termenului iniţial (15 zile). 

 
SFAT! Începeţi de la cel mai simplu: În toate 

ţările este mai bine să începeţi cu o simplă 

cerere de acces la informaţie şi apoi să adăugaţi 

mai multe întrebări din momentul în care 

obţineţi informaţia iniţială. În acest fel nu riscaţi 

ca instituţia publică să aplice o extensie pentru 

că ar fi vorba de o „cerere complexă”. 

 

15.Ce se întâmplă dacă nu obţin 

informaţia pe care am solicitat-o? 

Există o serie de mijloace prin care puteţi 

rămâne dezamăgit de răspunsul la cererea dvs. 

de acces la informaţie: 

»   Primiţi doar o parte din informaţia 

solicitată (dar niciun refuz oficial) –  

ceea ce se numeşte “răspuns incomplet” 

»   Sunteţi informat că departamentul guvernului 

nu deţine o asemenea informaţie 
»   Vi se oferă acces parţial, dar unele informaţii 

sunt reţinute cu titlu de excepţie 

»   Primiţi refuz la toată informaţia sau la 

documentele solicitate (“tăcere administrativă” 

sau “refuz mut”) 

În toate aceste cazuri aveţi dreptul la plângere. 

Posibilităţile de plângere sunt abordate în 

Secţiunea II, Punctul 10 şi în tabelele din Anexa 

D. 

Înainte de a face o plângere pentru un răspuns 

incomplet, verificaţi dacă întrebarea dvs. a fost 

suficient de clară şi nu s-a pretat unei interpretări 

greşite. Dacă conştientizaţi că nu a fost prea 

clară, atunci reveniţi la instituţia publică şi 

încercaţi să clarificaţi situaţia.  

În cazul unui răspuns despre lipsa informaţiei, 

e necesar să verificaţi dacă răspunsul este 

credibil. Dacă ajungeţi la concluzia că instituţia 

publică deţine informaţia respectivă, dar e 

posibil să nu dorească să răspundă cererii dvs. 

(sau poate instituţia publică a fost prost 

informată), atunci aveţi de ales între o plângere 

oficială şi una neoficială. Probabil s-ar merita 

mai întâi o elucidare informală înainte de a 

decide să faceţi o plângere oficială. Dacă totuşi 

consideraţi că a fost o obstrucţionare deliberată, 

e recomandabil să faceţi o plângere oficială.  

În cazul unui acces parţial, refuz total sau 

tăcere administrativă, cea mai bună opţiune 

este să faceţi o plângere. Prima etapă este să 

apelaţi la instituţia care a refuzat să vă ofere 

informaţia sau care un v-a dat niciun 

răspuns. E cazul să verificaţi ce spune legea 

naţională privind accesul la informaţie, dar 

de obicei prima scrisoare este expediată 

funcţionarului de informaţii, şefului 

instituţiei sau unui organ administrativ 

superior.
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În ţările  care au nişte legi bune cu privire la 

accesul la informaţie există un sistem foarte 

simplu şi clar pentru plângeri. A doua etapă a 

plângerii este fie în instanţele de judecată – 

dacă există în ţara dvs. – fie către 

Comisia/comisarul de informaţii sau Avocatul 

Poporului. 

 
SFAT! Aflaţi în prealabil mai multe despre 

căile de recurs. Dacă nu sunteţi siguri ce 

trebuie să faceţi în prima etapă a recursului, 

contactaţi oficiul Comisiei de informare sau 

Avocatul Poporului şi ei vă vor acorda ajutor. 

Dacă nu există această posibilitate, încercaţi 

să telefonaţi la instituţia care a  emis refuzul şi 

să vedeţi care este starea de lucruri. Dacă 

problema persistă, atunci luaţi legătura cu 

Biroul de ajutor Legal Leaks şi noi vom 

încerca să vă ajutăm, spre exemplu, oferindu-

vă datele de contact ale unui ONG sau jurist 

din ţară. Interpelarea activităţilor ilegale a 

furnizorilor de informaţie este descrisă detaliat 

în punctul 2.10. Faceţi un material bazat pe 

refuzuri. Refuzul de oferire a informaţiei cerute 

prin cerere constituie deseori nucleul unui 

material în sine. În Regatul Unit, refuzul 

guvernului de a oferi consultanţă juridică cu 

privire la Războiul din Irak a fost un material 

care a fost difuzat şi redifuzat de nenumărate 

ori. Reticenţa Parlamentului Regatul Unit în 

eliberarea informaţiei despre cheltuielile 

parlamentarilor, în pofida hotărârilor 

judecătoreşti  de a permite acest lucru, a fost, 

de asemenea, un material  elocvent - şi când 

informaţia a fost în cele din urmă difuzată a 

dat naştere unui mare scandal şi i-a făcut pe 

câţiva dintre membrii Parlamentului să se 

resemneze şi să returneze o sumă totală de 1.5 

milioane € şi să se vândă între timp o mulţime 

de ziare! 

Verificaţi lista înainte de a scrie un material 

despre răspunsurile incomplete şi refuzuri: 

»   Analizaţi cu atenţie cererea pentru  a 

vedea dacă a fost clar formulată şi dacă nu a 

produs înţelesuri greşite autorităţii publice: 

nu criticaţi instituţia publică pentru refuzul 

unui răspuns la o cerere care a fost confuză 

şi prost formulată.  Dacă nu sunteţi siguri, 

cereţi opinia colegilor.  

»   Verificaţi atent ce informaţii v-au fost 

oferite şi ce vi s-a refuzat. Astfel puteţi realiza 

un material clar concentrat pe informaţiile pe 

care guvernul actualmente refuză să le ofere. 

»   Fiţi prudenţi unde este şi unde nu este 

cazul să faceţi o plângere: nu este inteligent să 

spuneţi într-un articol sau prin intermediul 

radiodifuziunii că intenţionaţi să atacaţi şi apoi 

să nu faceţi nimic: autorităţile publice se vor 

obişnui cu ameninţări false şi vor fi şi mai 

puţin dispuse să ofere informaţii în viitor dacă 

ştiu că nimic nu se va întâmpla. Va trebui să 

discutaţi cu avocaţii organizaţiei dvs. media 

înainte de a lua decizia cu privire la înaintarea 

unei plângeri. De asemenea, va trebui să 

consultaţi un specialist din organizaţia 

însărcinată cu accesul la informaţie şi să-i 

cereţi ajutorul în luarea deciziei.  

SFAT! Plângere centrată pe interesul public: 

Dacă aţi fost refuzat în oferirea informaţiilor 

pentru un material la care lucraţi, ceea ce v-

ar ajuta este să indicaţi în plângerea 

administrativă internă că informaţia a fost 

solicitată pentru un material media şi că este 

de interes public. 

Constituţia Republicii Moldova şi Legea 

privind accesul la informaţie RM prevede că 

informaţiile care sunt de interes public ar 

trebui să fie puse la dispoziţia solicitanţilor 

gratuit şi obligatoriu. Accesul la astfel de 

informaţii ar trebui să se limiteze numai după 

o analiză minuţioasă şi în cazul în care 

instituţia care furnizează informaţiile poate 

demonstra că restricţia este reglementată prin
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lege organică şi este necesară într-o societate 

democratică pentru protecţia drepturilor şi 

intereselor legitime ale persoanelor fizice sau a 

securităţii naţionale şi că dauna adusă legii şi 

intereselor legale e mai presus de interesul 

public pentru informaţiia solicitată. 

SFAT! Creaţi un șablon pentru plângeri: Din 

moment ce aţi făcut prima plângere referitoare 

la lege şi la drepturile dvs., păstraţi scrisoarea 

în computer şi veţi şti ca aveţi un  model 

pentru plângerile care vor urma. Acest lucru 

va economisi din timp, pentru că va trebui să 

operaţi doar mici schimbări de conţinut.  

16.Ce fac când obţin informaţia? 

Scrieţi materialul dvs.! Acum aveţi o 

grămadă de informaţii. Probabil aceste 

informații nu sunt unica sursă, dar veţi avea 

un material foarte bun cu probe documentate. 

S-ar putea să utilizaţi doar o parte din informaţia 

primită pentru acest material: unele detalii pot 

servi ca informaţie de fond pentru referinţele 

ulterioare. E OK, nu e neapărat să reproduceţi în 

articolul dvs. toată informaţia primită, dacă 

consideraţi că nu este relevantă. 

Uneori materialul poate fi axat pe ceea ce 

lipseşte în informaţia pe care aţi primit-o. De 

exemplu, dacă guvernul pregăteşte o nouă 

politică pentru suma totală de bani pe care 

spitalele o pot cheltui pentru un medicament, 

şi vi se comunică că nu au informaţii despre 

cât de mult s-a cheltuit pe acest medicament în 

ultimii 5 ani, articolul dvs. poate fi direcţionat 

spre întrebarea referitoare la felul în care este 

implementată această politică. 

SFAT! Când primiţi informaţia, gândiţi 

obiectiv. Ce vă comunică informaţia? Ce 

lipseşte? Dacă aţi fi un factor de decizie al 

guvernului, ar fi suficientă informaţie pentru a  

lua decizii bazate pe fapte? 

Articolul dvs. va fi atât despre informaţia 

primită, cât şi despre ceea ce lipseşte. 

Jurnaliştii din ţările cu legi puternice în 

domeniul accesului la informaţie menţionează 

deseori dreptul de acces la informaţie în 

materialele lor. De exemplu, vor spune 

“Utilizarea informaţiei obţinută în baza actului 

privind libertatea informaţiei...” Puteţi găsi 

exemple de asemenea materiale pe site-ul 

Campaniei Regatului Unit pentru Libertatea 

Informaţiei (www.cfoi.org.uk). 

Argumente în a menţiona aplicarea legii 

privind accesul la informaţie: 

»   Materialul dvs. pare mai credibil dacă 

amintiţi cum au fost obţinute documentele; 

»   Dvs. încurajaţi oficialităţile publice 

să implementeze legea; 

»   Va fi mai dificil pentru guvern să 

respingă materialul dvs.; 

»   Încurajaţi alţi jurnalişti să aplice 

legea privind accesul la informaţie; 

»   Atrageţi atenţia opiniei publice asupra 

dreptului de acces la informaţie şi astfel 

apăraţi dreptul fiecăruia de a şti.   

Deşi jurnaliştii au o tradiţie în a utiliza 

sursele secrete din cadrul guvernului (şi 

probabil veţi continua această tradiţie, 

deoarece niciodată nu veţi obţine toată 

informaţia de care aveţi nevoie chiar dacă 

vă bazaţi pe legea privind accesul la 

informaţie), aplicarea legii privind accesul 

la informaţie este o practică jurnalistică 

bună. 

SFAT! Menţionaţi dreptul la informaţie 

în materialele Dvs.  Apăraţi-vă dreptul la 

informaţie prin a aduce la cunoştinţa 

publicului că legea privind accesul la 

informaţie există şi funcţionează.
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Accesul naţional la informaţia unei organizaţii 

reprezintă sursa cheie pentru a găsi mai multe 

detalii despre legea referitoare la accesul la 

informaţie şi drepturile dvs. legale. 

Reţeaua de Avocaţi pentru Libertatea Informaţiei 

cuprinde peste 200 de membri din întreaga lume. 

Accesaţi www.foiadvocates.net 

 

 

 

 

Biroul de Ajutor Legal Leaks 
 

Echipa Legal Leaks cuprinde avocaţi şi 

experţi în dreptul privind accesul la 

informaţie gata să vă ajute la depunerea 

cererilor de acces la informaţii. Dacă aţi 

depus o cerere de acces la informaţii şi a fost 

ignorată sau respinsă, am dori să cunoaştem 

acest lucru. Vom încerca să găsim o cale de 

ajutor, spre exemplu, să vă dăm sfaturi cum 

să apelaţi sau să găsiţi în propria ţară un 

expert sau avocat specializat în accesul la 

informaţie. 

 
Scrieţi Biroului de Ajutor Legal Leaks 

helpdesk@legalleaks.info 
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II.GHIDUL PAS CU PAS PENTRU 

DREPTUL DE ACCES LA 

INFORMAŢIE 
 
  

1.Ce înseamnă accesul la 

informaţie? 

Principiul care stă la baza dreptului de acces 

la informaţie constituie faptul că instituţiile 

publice sunt alese de popor şi susţinute de 

fondurile contribuabililor, astfel încât 

publicul să aibă dreptul de a şti cum este 

folosită această putere şi cum sunt cheltuiţi 

acei bani. 

 
Responsabilitatea Guvernului: să publice 

şi să răspundă: Acest drept de acces la 

informaţie însărcinează guvernul cu două 

obligaţii cheie: 

1.Obligaţia de a publica şi a disemina 

informaţia de bază despre activităţile 

diferitor instituţii publice.  

2.Guvernele au obligaţia să primească 

cereri pentru informaţii de la public şi 

obligaţia de a răspunde, fie prin a permite 

publicului, fie prin a expedia copii ale 

documentelor sau informaţiilor deţinute de 

instituţiile publice. 

 
 
 
Multe ţări din lume au adoptat legi privind 

accesul la informaţie pentru a acorda 

pondere dreptului de acces la informaţie. 

Prima lege a fost cea suedeză, în 1766, după 

care a fost nevoie de ceva timp pentru ca 

ideea să prindă rădăcini: Finlanda şi-a 

adoptat legea privind accesul la informaţie în 

1951 şi Statele Unite în 1966. A fost o 

dezvoltare lentă dar constantă a legilor în 

perioada anilor ‘70 şi ‘80 ai secolului trecut, 

dar adevărata expansiune s-a produs după 

1989 când grupuri ale societăţii civile din 

Europa Centrală şi de Est au cerut acest drept 

ca parte a transferului de putere în perioada 

de tranziţie post-comunistă.   

 
Figura 1 ilustrează cum numărul de legi care 

reglementează dreptul de acces la informaţie 

a crescut semnificativ în ultimii ani. Ea arată, 

de asemenea, numărul total de legi pe ani, 

începând cu prima lege în lume (Suedia, 

1766) până la intrarea în vigoare a celor mai 

recente legi în spaţiul OSCE (Rusia, ianuarie 

2010). Mai multe detalii despre legile 

respective vedeţi în Anexele A şi B.   
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Accesul la informaţie este un drept constituit din două părţi: 

 
I. Proactivă 

Obligaţia instituţiilor publice de a difuza, publica şi disemina informaţii despre principalele 

lor activităţi, buget şi politici, astfel încât publicul să cunoască acţiunile pe care acestea le 

desfăşoară şi să poată participa şi controla comportamentul autorităţilor publice.  

 
II. Reactivă 

Dreptul tuturor persoanelor de a solicita de la oficialităţi informaţii despre acţiunile 

acestora şi orice document pe care îl deţin precum şi dreptul de a primi un răspuns. 

Majoritatea informaţiilor deţinute de instituţiile publice trebuie să fie disponibile, însă există 

unele cazuri în care informaţia nu va fi disponibilă în scopul păstrării confidenţialităţii, a 

securităţii naţionale sau a intereselor comerciale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Creşterea pe plan mondial a legilor privind accesul la informaţie 
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Transparenţa oferă numeroase beneficii: 

 
Transparenţă pentru responsabilitate: Publicul are dreptul să tragă la răspundere guvernul 

şi autorităţile publice pentru acţiunile lor şi pentru deciziile pe care le emit. Pentru a face 

acest lucru, e nevoie de informaţie. Rolul mass-media în acest sens este extrem de 

important, deoarece jurnaliştii joacă rolul de “câini de pază ai intereselor publice” – fapt 

confirmat în repetate rânduri de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.  

 
Transparenţă pentru participare: Într-o societate democratică este esenţial ca oamenii 

să poată accesa o gamă largă de informaţii cu scopul de a participa, într-o manieră reală 

şi efectivă, la soluţionarea problemelor cu care se confruntă. Aceasta nu înseamnă doar 

participarea la alegeri, dar şi, de asemenea, participarea la o dezbatere publică şi la 

luarea deciziilor între alegeri, şi cu scopul de a participa într-un mod semnificativ cu noi 

informaţii. 

 
Transparenţă pentru eficienţă: Răspunsurile la cererile de acces la informaţie au şi ele 

beneficiul de a încuraja instituţiile publice să-şi structureze informaţiile. În special 

divulgarea proactivă încurajează mai bine managementul informaţiei, ceea ce duce la o mai 

eficientă luare a deciziilor bazate pe fapte în interiorul fiecărei instituţii, dar şi o comunicare 

mai eficace între instituţiile publice.  

 
 

 

2. Ce este transparenţa? Este 

acelaşi lucru ca şi accesul la 

informaţie? 

Oamenii deseori vorbesc despre accesul la 

informaţie şi despre transparenţă referindu-

se la acelaşi lucru, dar care este diferenţa 

între aceste două noţiuni? 

 
Un guvern este transparent atunci când 

aproape toată informaţia despre activităţile şi 

politicile sale este disponibilă pentru public. 

Prin urmare, transparenţa constituie 

rezultatul disponibilităţii informaţiei. O 

instituţie publică transparentă este una 

caracterizată prin vizibilitatea sau 

accesibilitatea informaţiei pentru oameni. 

 

De obicei, aceasta semnifică nu doar faptul 

că instituţia publică este eficientă şi rapidă în 

ceea ce priveşte răspunderea la cererile de 

informaţie ale publicului, dar şi, de 

asemenea, faptul că ele publică o cantitate 

enormă de informaţii fără necesitatea de a 

depune o cerere: spre exemplu, publicarea pe 

site-ul lor şi în documentele oficiale, precum 

şi în broşuri, pliante şi rapoarte.   

Nu contează prea mult dacă termenii 

„transparenţă” ori „acces la informaţie” sunt 

utilizaţi, fiindcă rezultatul este similar, dar 

scoate în evidenţă anumite specificităţi. 
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3.Accesul la informaţie este cu 

adevărat un drept? 

 
Da! Dreptul de acces la informaţie este 

un drept fundamental şi universal. 

 
Nu doar noi afirmăm acest lucru: există o 

mulţime de decizii emise de instanţele 

naţionale şi internaţionale care confirmă că 

accesul la informaţie este un drept al omului. 

În regiunea OSCE, 48 din 56 de state 

participante au acum legi specifice privind 

accesul la informaţie (cele care încă nu au 

sunt: Andorra, Belarus, Cipru, Vatican, 

Kazahstan, Luxembourg, Monaco, San 

Marino şi Turkmenistan). Din acestea, 29 au 

constituţii care recunosc dreptul de acces la 

documentele oficiale sau la informaţie şi 36 

conţin “libertatea de exprimare şi 

informaţie”. Constituţia Republicii Moldova 

recunoaşte accesul la informaţie ca unul din 

drepturile fundamentale ale omului şi îl 

stipulează în articolul 34.  

Exemple de dispoziţii privind accesul la 

informaţie în unele constituţii europene 

pot fi găsite în tabelul B. 

Uniunea Europeană are un set de reguli în 

ceea ce priveşte accesul la documentele UE 

şi, după adoptarea „Tratatului de la 

Lisabona”, Tratatul privind Funcţionarea 

Uniunii Europene stabileşte un drept de 

acces la documentele UE în Articolul 15. 

Acesta este consolidat şi de Articolul 42 al  

Cărţii Europene a Drepturilor 

Fundamentale care, de asemenea, instituie 

dreptul de acces la documentele Uniunii 

Europene.  

 

În 2009, Curtea Europeană pentru 

Drepturile Omului a recunoscut că există un 

drept fundamental de acces la informaţia 

deţinută de instituţiile publice, protejată de 

Articolul 10 al Convenţiei cu privire la 

libertatea de exprimare: Fiecare are dreptul 

la libertatea de exprimare. Acest drept 

include libertatea de a avea propria opinie, 

de a primi şi comunica informaţii şi idei fără 

interferenţe din partea autorităţii publice şi 

indiferent de frontiere. 

 
 

Comitetul Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului a confirmat în iulie 2011 că dreptul 

la libertatea de exprimare protejat prin Articolul 19 al Pactului Internaţional cu privire la 

drepturile civice şi politice include dreptul de acces la informaţie. Comitetul a menţionat: 

“Articolul 19, paragraful 2 cuprinde un drept de acces la informaţiile deţinute de 

instituţiile publice. Astfel de informaţii conţin şi înregistrări deţinute de o instituţie 

publică, oricare ar fi formatul informaţiei stocate, sursa ei şi data producerii.” 

 
Pentru detalii accesaţi www.access-info.org 
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Aţi citit vreodată Constituţia 

ţării dvs.? 
 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe, vizitaţi pagina web 

www.Right2INFO.org 

găsiţi aici o mulţime de materiale legale şi puteţi găsi fragmente   

din Constituţiile din întreaga lume. 
 

 
 
 
 
 

Potrivit Curţii, dreptul la informaţie este 

protejat în special când aceste instituţii sunt 

singurele care deţin această informaţie 

(“monopolul de informaţii”) şi când mass-

media sau organizaţiile societăţii civile 

necesită această informaţie şi o folosesc 

pentru facilitarea dezbaterii publice şi a 

tragerii la răspundere a guvernului. 

 
Hotărârile Curţii Europene emise în 

2006 de Curtea Interamericană a 

Drepturilor Omului confirmă: Convenţia 

americană privind drepturile omului 

(Articolul 13) apără “dreptul tuturor 

persoanelor de a cere acces la informaţia 

statului” şi există un “drept al omului de a 

primi asemenea informaţie şi obligaţia 

afirmativă a Statului de a o oferi” numai sub 

rezerva unor excepţii limitate. 

Aceasta este o veste interesantă pentru 

jurnalişti: nu este clar stabilit că dreptul 

la libertatea de exprimare, care cuprinde şi 

dreptul la libertatea mediatică, este legat 

direct de dreptul de acces la informaţia 

deţinută de instituţiile publice. Aceasta 

înseamnă că orice jurnalist care solicită 

informaţii de la o instituţie publică are 

dreptul la informaţia legată de protecţia 

internaţională a libertăţii media.  

 
Acest lucru nu înseamnă că jurnaliştii au 

drepturi mai mari decât alţi cetăţeni – 

libertatea de exprimare este dreptul fiecăruia 

– dar el nu are o pondere juridică atât de 

mare atunci când aveţi nevoie să mergeţi la 

tribunal pentru a apăra orice refuz de oferire 

a informaţiei. 
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TABELUL B: 

Dreptul naţional şi internaţional la Info Garanţii 
 

 
Multe ţări au recunoscut dreptul la informaţie sau accesul la documente în constituţiile lor, 

fie în cadrul dreptului la libertatea de exprimare, fie separat ca un drept unic de acces la 

informaţie/documente. Cel puţin 50 de ţări din lume au Constituţii care stipulează clar acest 

lucru. 

 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona): Orice 

cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică care are reşedinţa sau sediul într-un 

stat membru, are dreptul de acces la documentele instituţiilor, organelor, oficiilor şi 

agenţiilor Uniunii, indiferent de mediu, sub rezerva principiilor şi condiţiilor care urmează a 

fi stabilite în concordanţă cu acest paragraf.   

 
În Finlanda, în Secţiunea 12(2) din Constituţie (2000) se menţionează: 

Documentele şi înregistrările în posesia autorităţilor sunt publice, altminteri publicarea 

lor, pentru motive întemeiate, a fost restricţionată printr-un Act oficial.  Fiecare are 

dreptul de acces la înregistrările şi documentele publice.  

 
Caz asemănător în Norvegia, Constituţia din 2004 stipulează în Articolul 100: Fiecare 

deţine dreptul de acces la documentele statului şi ale administraţiei municipale şi dreptul 

de a fi prezent la şedinţele curţilor şi adunărilor alese. Legea poate prescrie limitări la acest 

drept în legătură cu dreptul la viaţa privată sau din alte considerente judicioase.   

 
În Polonia, în Articolul 61 al Constituţiei din 1997 se spune: 

Un cetăţean are dreptul să obţină informaţii despre activităţile autorităţilor publice 

precum şi ale persoanelor cu funcţii publice.  

 
Mai târziu, după căderea comunismului, România a consacrat Articolul 31  

al Constituţiei din 1991 dreptului la informaţie 

•  Dreptul unei persoane la accesul oricărei informaţii de interes public nu este 

restricţionat. 

•  Autorităţile publice, conform competenţei lor, vor oferi cetăţenilor informaţii corecte 

despre afacerile publice şi problemele de interes personal.   
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4.Cine are dreptul de a depune o 

cerere de acces la informaţie? 

Dreptul de acces la informaţie este un drept 

fundamental şi, prin urmare, este dreptul 

fiecăruia, indiferent de ţara în care locuieşte.   

Majoritatea legilor naţionale privind accesul 

la informaţie recunosc acest drept şi 

stipulează că oricine poate depune o cerere de 

acces la informaţie. 

De altfel, în multe ţări, unicele formalităţi 

pentru depunerea unei cereri este indicarea 

unui nume, a adresei poştale sau de e-mail. 

Deci solicitarea de informaţie rămâne 

deschisă pentru fiecare persoană. O excepţie 

remarcabilă printre cele mai mari democraţii 

din lume este Canada, unde doar cetăţenii şi 

rezidenţii pot depune cereri.  

În Republica Moldova, în conformitate cu Legea 
privind accesul la informaţii, informaţii oficiale pot 

fi solicitate de către: 

a) orice cetăţean al Republicii Moldova; 

b) cetăţenii altor state, care au domiciliul sau 

reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova; 

c) apatrizii stabiliţi cu domiciliul sau cu reşedinţa 

pe teritoriul Republicii Moldova. 

În cazul Uniunii Europene, practica 

demonstrează că oricine poate face o cerere 

de acces la informaţie sau înainta o plângere 

la adresa Avocatului Poporului European. 

Totuşi în tratatele UE, dreptul de acces la 

documente şi dreptul de a apela Avocatul 

Poporului vizează doar cetăţenii, rezidenţii şi 

afacerile înregistrate în cadrul Uniunii. În 

timp ce orice persoană ale cărei drepturi au 

fost încălcate de instituţiile UE poate apela la 

Curtea Europeană de Justiţie, în cazul 

dreptului de acces la documente, curtea este 

obligată să accepte dosare doar de la cetăţeni, 

rezidenţi şi oameni de afaceri din UE.  

În practică, însă, un obstacol major în 

exerciţiul transnaţional al dreptului de acces 

 

 

la informaţie este faptul că în mod normal 

cererile trebuie să fie depunse în limba(ile) 

oficială(e) a ţării respective. Foarte puţine ţări 

acceptă cererile de acces la informaţie în alte 

limbi decât cele oficiale. O excepţie este 

Suedia, cu îndelungata sa tradiţie a 

transparenţei. Actul administrativ suedez, 

Secţiunea 8 cere ca “Atunci când o autoritate 

are de a face cu cineva care nu are o cerere în 

limba suedeză sau întâmpină dificultăţi 

serioase de comprehensiune/înţelegere şi 

vorbire, autoritatea va recurge la serviciile 

unui interpret, dacă e cazul.” Ministerul 

Justiţiei raportează că destul de des se primesc 

solicitări de acces la documente în limba 

engleză şi că acest lucru nu a fost niciodată o 

problemă.  

 În Republica Moldova, în conformitate cu 

Legea privind funcţionarea limbilor, orice 

declaraţie către autorităţile de stat şi către 

administraţia publică poate fi depusă în limba de 

stat sau în limba rusă, şi în locuri în care 

locuiesc cetăţeni de origine găgăuză, bulgari, 

ucraineni şi alte naţionalităţi - în limba lor 

maternă. 

În general, se recomandă apelarea la un jurnalist 

sau ONG din ţara respectivă care ar putea să vă 

ajute să depuneţi cererea. Reţeaua Legal Leaks 

vă ajută în acest sens şi va face legătura cu 

persoanele de contact din alte ţări.  

 
 

Reţeaua Legal Leaks este o reţea a jurnaliştilor 

care aplică legile de acces la informaţie pentru 

investigaţiile lor în propria ţară şi în alte ţări.   

Scopul Reţelei Legal Leaks este de a menţine 

aceşti jurnalişti în contact unii cu alţii şi a oferi 

ajutor reciproc în completarea solicitărilor 

/cererilor în alte ţări.
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Echipa Legal Leaks va pune în contact 

jurnalişti şi experţi în materie de acces la 

informaţie în propria ţară şi în alte ţări, 

inclusiv avocaţii care pot da sfaturi cu privire 

la procedura de înaintare a unui apel. 

Site-ul Legal Leaks conţine o secţiune cu  

studii de caz despre materialele scrise ca 

rezultat al depunerii cererilor de acces la 

informaţie. Acestea pot fi materiale bazate pe 

informaţia obţinută sau pe refuzuri. Dacă 

aveţi materiale inedite şi doriţi să le 

împărtăşiţi cu alţi jurnalişti, nu ezitaţi să ne 

contactaţi.   

Dacă doriţi să faceţi parte din reţeaua 

Legal Leaks, vă puteţi înregistra pe 

www.LegalLeaks.info. 

5.La ce informaţii şi gen de 

documente aveţi dreptul? 

În principiu, toate informaţiile păstrate în 

registre de autorităţile publice pot fi 

consultate în baza legilor de acces la 

informaţie, altminteri există un motiv serios 

de a refuza accesul (Vedeţi Punctul 8 de mai 

jos cu privire la excepţii). 

 
Unele legi se referă la “accesul la 

informaţie” şi altele la “accesul la 

documente”. În mod normal definiţiile se 

suprapun şi ambele sunt concepte foarte 

largi şi cuprind diferite genuri de formate în 

care este stocată informaţia (inclusiv 

fotografii, video, DVD-uri, etc.). În practică 

există o mică diferenţă, dar e util a cunoaşte 

ce spune legea pentru a putea formula 

cererea care să aibă mai multe şanse de a 

primi un răspuns.  

În Republica Moldova, legea prevede acces 

la informaţie şi documente "care o conţin." 

Convenţia Consiliului Europei din 2009 

privind accesul la documentele oficiale 

 

defineşte “documentele oficiale” ca “toate 

informaţiile înregistrate sub orice formă,  

întocmite şi deţinute de autorităţile publice” 

(Articolul 1.2.b). 

Regulamentul UE 1049/2001 defineşte 

“documentul” ca “orice conţinut indiferent de 

format (variantă hârtie sau stocat în formă 

electronică sau înregistrare sonoră, vizuală 

sau audiovizuală) care atinge probleme 

legate de politici, activităţi şi decizii ce ţin de 

responsabilitatea instituţiei ” şi face referire 

“la toate documentele deţinute de o instituţie, 

adică documente întocmite sau primite în 

posesia sa, în toate domeniile de activitate 

ale Uniunii Europene.” 

Notă: Cererile la adresa UE vor conţine 

menţiunea “documente” or acestea pot fi 

procesate în baza Codului bunei conduite 

administrative care se referă la “dreptul la 

informaţie”, dar nu prevede aceleaşi termene 

şi posibilităţi de plângere. 

Notă: Este important să cunoaşteţi dacă legea 

din ţara respectivă este una de acces la 

informaţie sau de acces la documente, 

deoarece poate afecta maniera de formulare a 

întrebării – mai multe sfaturi sunt oferite în 

Secţiunea I. 

6.Ce ştim despre accesul la o bază 

de date întreagă? 

Dreptul de acces la informaţie se aplică la 

toate documentele şi alte materiale stocate în 

alte formate, ca materiale audiovizuale 

înregistrate pe bandă, CD-uri, DVD-uri. 

O întrebare apare atunci când vine vorba 

despre accesul la informaţia depozitată în baze 

de date. Este o soluţie importantă pentru 

jurnaliştii care doresc să obţină mai multe 

informaţii decât un simplu răspuns la o  
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întrebare. În general, autorităţile publice nu 

sunt obligate să genereze noi documente sau 

informaţii ca răspuns la cereri.  

În mod normal ele vor fi gata să extragă 

anumite informaţii din baza de date folosind o 

simplă căutare. Acest lucru este obligatoriu, 

potrivit deciziilor Comisiei de informare în 

state ca Franţa şi Slovenia. 

 
În unele ţări, o bază de date este considerată ca 

“document”; în alte state un document este 

limitat la o serie coerentă de informaţii care 

pot fi extrase dintr-o bază de date. 

În legislaţia Republicii Moldova nu se spune 

nimic dacă baza de date este considerată 

"document" şi dacă aceasta poate fi 

revendicată în întregime. 

Accesul la informaţie şi campaniile guvernului

  
 

privind datele publice sunt astăzi un argument 

în plus că trebuie să fie garantat accesul la o 

întreagă bază de date şi nu doar la informaţia 

pe care o conţine această bază. 

 
Între timp, jurnaliştii trebuie să cunoască 

acest lucru şi să verifice situaţia în ţara lor 

în cazul în care îşi planifică să solicite 

accesul total la o bază de date.  

 

În acelaşi timp, ceva foarte interesant se 

referă la bazele de date ale guvernului care 

ar trebui să trezească interesul jurnaliştilor: 

“Rezoluţia Guvernului privitor la datele 

publice”, conform căreia instituţiile publice 

oferă publicului acces total la bazele de 

date, plasându-le online pe portalurile web. 

Pentru detalii vedeţi Secţiunea IV despre 

Jurnalismul de date. 
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TABELUL C: 

Accesul la informaţie sau documente? 
 

Accesul la documente Accesul la informaţie Accesul la 

documente şi la 

informaţie 

 
Uniunea Europeană, 

Belgia, Denemarca, 

Franţa, Grecia, Italia, 

Kosova, Liechtenstein, 

Suedia, Elveţia, Canada, 

SUA. 

 
Armenia, Austria, 

Azerbaidjan, Bosnia şi 

Herţegovina, Bulgaria, 

Croaţia, Republica Cehă, 

Estonia, Georgia, 

Germania, Ungaria, 

Kârgâstan, Letonia, 

Moldova, Muntenegru, 

România, Serbia, Slovacia, 

Slovenia, Tadjikistan, 

Ucraina, Uzbekistan, 

Regatul Unit. 

 
Albania, Finlanda, 

Islanda, Irlanda, 

Lituania, Macedonia, 

Malta, Olanda, 

Mongolia, Norvegia, 

Polonia, Portugalia, 

Rusia, Spania, Turcia. 

 

7.Acest drept vizează orice 

instituţie publică? 

În Europa dreptul de acces la informaţie este 

stabilit ca drept ce vizează toate instituţiile 

administrative, la nivel central, regional şi 

local. Sunt şi excepţii – de exemplu în 

Irlanda forţele de poliţie sunt scutite de acest 

drept.  

În plus, pe măsură ce dreptul a evoluat, a fost 

progresiv aplicat şi la instituţiile legislative 

şi juridice. Aproape toate ţările garantează 

accesul la informaţia administrativă deţinută 

de instituţiile legislative şi juridice, şi 

majoritatea oferă accesul la toată informaţia 

deţinută de instituţiile legislative. 

În multe ţări, organizaţiile private ce 

exercită funcţii publice sau operează cu 

fonduri publice au obligaţia, de asemenea, 

de a răspunde cererii de acces la informaţie.  

În Moldova, la furnizarea informaţiilor 

solicitate sunt obligate: 

a) autorităţile publice centrale şi locale - 

autorităţile administraţiei de stat, prevăzute 

în Constituţia Republicii Moldova şi anume:

 

Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, 

Guvernul, administraţia publică, autoritatea 

judecătorească; 

b) instituţiile publice centrale şi locale - 

organizaţiile fondate de către stat în persoana 

autorităţilor publice şi finanţate de la bugetul 

de stat, care au ca scop efectuarea atribuţiilor 

de administrare, social-culturale şi altor 

atribuţii având caracter necomercial; 

c) persoanele fizice şi juridice care, în baza 

legii sau a contractului cu autoritatea publică 

ori instituţia publică, sunt abilitate în 

gestionarea unor servicii publice şi culeg, 

selectează, posedă, păstrează sau dispun de 

informaţii oficiale. 

De exemplu, în Macedonia, una dintre 

ultimele ţări care a doptat legea de acces la 

informaţie (2006), dreptul de acces implică 

guvernul la nivel naţional şi local, instituţiile 

legislative şi autorităţile juridice, 

organizaţiile private (persoane fizice şi 

juridice) care exercită funcţii publice şi toate 

organele şi instituţiile fondate prin lege. 
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Există totuşi excepţii – Parlamentul 

Norvegiei, de exemplu, sau documentele 

emise de curte în câteva state – deci este 

important să verificaţi acest lucru înainte 

de a planifica strategia de solicitare a unei 

informaţii. Anexa C oferă mai multe 

detalii. 

 
SFAT! Principiul „Urmează banii”: Dacă 

instituţia de care vă interesaţi nu este 

prevăzută de legea privind accesul la 

informaţie din ţara dvs., informaţi-vă dacă 

aceasta poate remite solicitarea unei alte 

instituţii. De exemplu, unele instituţii publice 

care lucrează cu fonduri publice trebuie să 

prezinte rapoarte ministerului care le 

finanţează. Deci folosiţi principiul 

„urmăreşte banii” şi cereţi aceste rapoarte. 

 
8.Ce putem spune despre 

organizaţiile 

interguvernamentale? Multe instituţii 

interguvernamentale deţin informaţii despre 

decizii ce afectează viaţa noastră. Acestea 

cuprind Uniunea Europeană, Banca 

Mondială, Banca Interamericană de 

Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, 

Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare şi Programul Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare. 

 

UE a definit clar regulile de acces la 

documente, dar mai sunt discuţii dacă dreptul 

de acces la informaţie vizează sau nu 

organizaţiile interguvernamentale, deoarece  

ele sunt în afara acoperii legilor naţionale şi 

nu au semnat tratate internaţionale ale 

drepturilor omului.  

Datorită muncii efectuate de grupurile de 

campanie precum Iniţiativa Globală de 

Transparenţă, multe dintre organizaţiile 

interguvernamentale de bază au acum reguli 

interne similare legilor naţionale de acces la 

informaţie. Acestea sunt uneori numite 

“politici de divulgare” sau “politici de acces 

la informaţie”. De exemplu, politica de 

acces la informaţie a Băncii Mondiale a 

intrat în vigoare la 1 iulie 2010. 

 
9. Pot avea acces la toate 

informaţiile deţinute de 

instituţiile publice? 

Nu. Dreptul de acces la informaţie nu este 

un drept absolut. S-ar putea ca unele mici 

informaţii din posesia instituţiilor publice 

să le cauzeze prejudiciu dacă sunt 

divulgate. 

Deci, chiar dacă dreptul permite în 

principiu accesul la toate informaţiile, sunt 

şi excepţii. De exemplu, acordarea unor 

informaţii despre un proces al poliţiei 

judiciare în desfăşurare poate îngreuna 

posibilitatea de a identifica şi găsi 

suspectul. După arestarea criminalului, 

informaţia poate fi oferită fără nicun risc 

de prejudiciere.  

 
Acesta este un exemplu al informaţiei 

păstrate în secret în scopul protecţiei a ceea 

ce numim “interes legitim”. Pentru a 

justifica reţinerea informaţiei, instituţiile 

publice trebuie să aducă dovezile şi 

argumentele respective pentru a evita 

prejudicierea interesului predefinit prin 

lege. Excepţiile permise de dreptul 

internaţional sunt prezentate în tabelul D.  
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TABELUL D: 

Excepţii standard referitoare la dreptul la informaţie 
 

 
Excepţii în vederea protejării intereselor statului: 

•  Protecţia securităţii naţionale şi apărarea statului 

•  Protecţia relaţiilor internaţionale 

•  Protecţia securităţii publice şi a ordinii publice 

•  Protecţia politicilor economice, monetare şi ale ratelor de schimb valutar ale statului   

 
Protecţii axate pe asigurarea unei guvernări eficiente: 

•  Protecţia deliberărilor interne în cadrul autorităţilor publice în proces de luare a 

deciziilor – excepţie cunoscută ca „spaţiu de gândire” 

•  Protecţia investigaţiilor criminale  

 
Excepţii cu privire la protecţia intereselor private şi a drepturilor omului: 

•  Protecţia confidenţialităţii şi a altor interese private legitime 

•  Protecţia intereselor comerciale şi economice, precum protecţia secretelor de comerţ 

sau abilitatea unei companii private de a evolua într-o manieră efectivă pe piaţă 

•  Protecţia mediului înconjurător [locaţii şi specii aflate în pericol] 

•  Garantarea egalităţii părţilor în procedurile de judecată sau administrarea 

eficientă a justiţiei 
 
 
 
 
 

 În Moldova, există toate aceste restricţii, însă 

orice drept suplimentar nu este prevăzut. 

Uimitor! Așa de multe motive? Lista pare a 

fi prea lungă şi un pic neplăcută, dar dacă 

este aplicată cu acurateţe, doar un mic 

procentaj din toata informaţia deţinută de 

instituţiile publice va putea fi ţinută în secret.   

 
Chiar şi atunci când un document conţine 

informaţii sensibile, pot fi divulgate parţial 

sau total, deoarece instituţia publică trebuie 

să ţină cont de alţi factori cheie pe care îi 

descriem mai jos: 

(i)Accesul parţial sau “Oferiţi-mi 

materiale non-sensibile!” 

Chiar dacă se aplică una din excepţii, 

aceasta nu înseamnă că nu puteţi obţine 

orice informaţie din cauza dreptului de 

acces parţial. În majoritatea ţărilor, 

instituţiile publice sunt obligate să 

cenzureze sau să scoată informaţia sensibilă 

şi să vă dea restul documentului. Dacă 

informaţia este în formă electronică, atunci 

pasajele mai delicate pot fi şterse electronic, 

dar în acest caz instituţia publică vă va 

informa că a operat unele modificări şi va 

indica locul unde acestea au fost făcute 
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şi vor justifica de ce au fost necesare aceste 

eliminări de text.  

Exact aceeaşi practică există în Republica Moldova, 

în conformitate cu Legea privind accesul la 

informaţie. 

Dreptul de a avea acces parţial la documente 

este parte a dreptului la informaţie, deoarece 

acesta este un drept de a cunoaşte toate 

informaţiile non-sensibile. Este un drept 

protejat de Convenţia Consiliului Europei 

privind accesul la documentele oficiale şi de 

jurisprudenţa naţională şi internaţională. 

Pentru jurnalişti, chiar şi accesul parţial la 

informaţie poate fi util din două motive: 1. 

Puteţi folosi informaţia obţinută şi puteți scrie 

un material despre informaţia pe care guvernul 

nu v-a oferit-o; 2. Puteţi folosi informaţia 

obţinută pentru a urmări îndeaproape 

solicitarea informaţiei restante sau a face o 

plângere Comisarului de Informaţii sau Curţii 

(vezi Punctul 9 cu privire la plângeri). 

(ii)Excepţii de la excepţii: Când 

transparenţa „păcăleşte” secretul. 

Uneori informaţia poate fi un pic sensibilă, 

însă este cu adevărat important să fie făcută 

publică pentru a şti cum lucrează guvernul şi 

cum sunt cheltuiţi banii noştri.  

De exemplu, informaţia despre un contract 

semnat între instituţia publică şi un antreprenor 

privat va conţine informaţii despre banii plătiţi 

pentru serviciile acelui antreprenor. Dacă un 

contractant i-a oferit guvernului un preţ foarte 

mic pentru serviciile prestate, reprezentanţii 

guvernului nu vor dori să afişeze această 

informaţie fiindcă ar prejudicia abilitatea lor de 

a negocia preţuri mai mari cu alţi potenţiali 

clienţi. Însă, pe de altă parte, publicul are 

dreptul să cunoască cum sunt cheltuiţi banii 

publici şi există un interes public puternic în a 

cunoaşte dacă banii contribuabililor sunt 

utilizaţi adecvat, deci informaţia ar trebui să fie

  

afişată. În atare situaţii, reprezentanții oficiali 

trebuie  

să aplice “testul de interes public”. Ei trebuie 

să ia în consideraţie excepţiile şi posibilităţile 

de non-divulgare a informaţiilor şi apoi să ţină 

cont de interesul publicului de a cunoaşte 

informaţia dată. Multe legi privind accesul la 

informaţie au încorporat acest test în 

conţinutul lor. În alte cazuri Comisarul de 

informaţii sau Curtea vor lua în calcul 

interesul public dacă apare vreo plângere. Într-

un regim de bună funcţionare a accesului la 

informaţie, vor fi multe cazuri când 

transparenţa va prima asupra secretului.   

În Moldova există dispoziţii legislative 

despre accesul la informaţie, care poate fi 

limitat numai în cazul în care instituţia care 

furnizează informaţiile poate să demonstreze 

că restricţia este reglementată prin lege 

organică şi este necesară într-o societate 

democratică pentru protecţia drepturilor şi 

intereselor legitime ale persoanelor fizice 

sau securităţii naţionale şi că dauna adusă 

legii şi intereselor legale e mai presus de 

interesul public pentru informaţiia solicitată. 

Teste speciale pentru a determina interesul 

public şi pagubele cauzate de divulgarea de 

informaţii nu există. 

Notă: Cum rămâne cu problemele legate 

de dreptul de autor dacă reutilizez sau 

public informaţia? Copyright-ul şi regulile 

cu privire la reutilizarea informaţiilor din 

sectorul privat sunt chestiuni foarte 

importante de care jurnaliştii nu trebuie să 

uite. De regulă, dacă informaţia parvine de 

la autorităţile publice în conformitate cu 

legile privind libertatea informaţiilor, ea 

poate fi reutilizată de instituţiile media 

pentru materiale şi emisiuni radio sau TV 

sau postări pe bloguri. Dat fiind importanţa 

libertăţii de exprimare, în unele state acest 

fapt este considerat “utilizare corectă” (fair 
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use) a materialului şi nu este interzis prin lege. 

E nevoie să verificaţi regulile din ţara dvs. Dacă 

planificaţi să utilizaţi un volum mare de 

informaţii, cum ar fi o întreagă bază de date, 

atunci va trebui să verificaţi împreună cu 

instituţia publică regulile de reutilizare. Access 

Info Europe pledează pentru mai puţine 

restricţii privind reutilizarea informaţiei 

publice.  

În Republica Moldova, informaţia oficială nu 

este supusă drepturilor de autor şi poate fi 

reutilizată în materiale jurnalistice. 

10.Plângeri împotriva tăcerii şi 

refuzurilor  

Dacă nu primiţi niciun răspuns la cererea Dvs. 

(“tăcere administrativă”), sau dacă instituţia 

publică refuză să vă ofere informaţii, sau dacă 

răspunsul nu este tocmai răspunsul la întrebarea 

dvs., e posibil să faceţi o plângere. Regulile de 

recurs variază de la o ţară la alta. Anexa D oferă 

o listă de 48 de ţări din spaţiul OSCE care au 

acces la regulile de informare şi simplifică 

procedura de recurs oferind totodată link-uri la 

organele de supraveghere respective. Vă sfătuim 

să verificaţi regulile şi termenele de plângere 

prevăzute în ţara dvs. înainte de a depune o 

cerere sau imediat după depunerea ei. Astfel, 

veţi şti când să aşteptaţi răspunsul şi veţi fi gata 

să prezentaţi plângerea în cauză.   

Există 4 mecanisme principale de înaintare 

a plângerilor: 

»   Plângerea internă sau administrativă: 

aceasta constituie un apel la aceeaşi instituţie 

care a emis refuzul sau la adresa organului 

administrativ imediat superior. Poate părea 

straniu că apelaţi la aceeaşi instituţie, dar este un 

semnal pentru ei că sunteţi serioşi în ceea ce 

priveşte apărarea dreptului dvs. şi deseori îi face 

să-şi schimbe părerea. În multe ţări se cer 

plângerile de nivel intern pentru a putea mai 

apoi apela la Comisarul de informaţii, Avocatul 

Poporului sau Curte. Totuşi, uneori puteţi apela 

direct la Comisarul de informaţii sau Avocatul 

Poporului. În tabelul E găsiţi aceste opţiuni.  
 

 

În Republica Moldova, puteţi contesta la 

instanţa de Contencios administrativ sau puteţi, 

în primul rând, contesta acţiunile instituţiei 

furnizoare de informaţii la organul ierarhic 

superior  sau la o autoritate mai mare. 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 lipsa de acțiune a instituţiei 

furnizoare de informaţii la conducerea acestuia 

şi/sau la organul ierarhic superior al instituţiei 

în termen de 30 de zile de la data când a aflat 

sau trebuia să afle despre încălcare. 

Conducerea instituţiei furnizoare de informaţii 

şi/sau organul ierarhic superior al acesteia 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. 

»   Apel la Curtea Administrativă: 

În multe ţări, în special cele care nu au o 

Comisie de informaţii sau Avocatul 

Poporului, următorul pas este de a ataca în 

instanţă. Bineînţeles, reclamaţiile de acces la 

informaţie sunt reglementate de dreptul 

administrativ, prin urmare ele trebuie 

înaintate curţii administrative naţionale sau 

internaţionale, cu un posibil recurs ulterior la 

o instanţă mai mare. În 19 ţări OSCE 

plângerile la Curte sunt singura opţiune.  

Legile din Republica Moldova prevăd 

înaintarea unei astfel de plângeri direct la 

Instanţa de Contencios administrativ. 

Acest lucru trebuie să se facă în termen de o 

lună de la primirea unui răspuns din partea 

instituţiei sau din conducerea sa - dacă a 

existat o cale de soluţionare amiabilă (în 

cazul lipsei unui răspuns, termenul începe să 

fie calculat din ziua în care răspunsul a 

trebuit să fie obţinut). În termen de 3 zile de 

la primirea cererii, judecătorul decide să 
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TABELUL E: 

Procedura de apel în spaţiul OSCE  

 

 
Curtea de Apel 

Comisia/Comisarul 

de informaţii 

 

 
Avocatul Poporului 

Austria, Azerbaidjan, 

Bulgaria, Canada, 

Republica Cehă, Georgia, 

Letonia, Liechtenstein, 

Moldova, Muntenegru, 

Olanda, Polonia, România, 

Rusia, Slovacia, 

Tadjikistan, Ucraina, 

Statele Unite, Uzbekistan 

Belgia, Croaţia, Estonia, 

Franţa, Germania, 

Ungaria, Islanda, Irlanda, 

Italia, Macedonia, Malta, 

Portugalia, Serbia, 

Slovenia, Spania, 

Elveţia, Turcia, Regatul 

Unit 

Albania, Armenia, 

Bosnia, Danemarca, 

Finlanda, Grecia, 

Kosovo, Republica 

Kirghiză, Lituania, 

Mongolia, Norvedia, 

Suedia 

 

accepte pentru examinare sau să respingă 

cererea. Pentru examinarea detaliată legea 

prevede un "termen rezonabil." 

»   Comisia/Comisarul de informaţii: 

Acestea sunt instituţii specializate ale căror 

scop este de a apăra dreptul populaţiei de a 

şti. Deseori, instituţia este combinată cu 

departamentul de supraveghere a protecţiei 

datelor. 16 ţări membre ale OSCE au un 

departament de supraveghere specializat. 

Unele pot emite decizii obligatorii, altele 

propun doar nişte recomandări. Deciziile 

Comisarilor de informaţii pot fi întodeauna 

contestate în instanţele juridice. O astfel de 

autoritate nu există în Republica Moldova. 

»   Avocatul Poporului: În numeroase ţări 

Avocatul Poporului are rolul de a proteja 

drepturile cetăţenilor şi rezidenţilor în relaţia 

lor cu instituţiile publice. În 11 din aceste ţări, 

Avocatul Poporului are şi rolul de a primi 

plângeri referitoare la cererile de acces la 

informaţie. Deseori Oficiul Avocatul 

Poporului poate doar elibera recomandări, deşi 

puterea acestuia de a critica înseamnă că în 

multe ţări autorităţile publice se vor conforma 

acestor recomandări.   

De asemenea, la nivelul UE, Avocatul 

Poporului European va examina plângerile 

referitoare la cererile de acces la documente. 

Legislaţia Republicii Moldova prevede, de 

 

asemenea, posibilitatea de a face apel la 

Avocatul Poporului. Plângerea, în acest caz, 

este depusă în termen de un an de la data 

pretinsei încălcări a drepturilor şi libertăţilor 

constituţionale ale solicitantului, iar acesta 

trebuie să conţină numele/prenumele şi locul 

de reşedinţă. Avocatul Poporului, în termen de 

10 zile, informează despre primirea cererii de 

revizuire, transmite cererea către organele 

competente ori refuzul examinării cererii. 

Deciziile Avocatului Poporului sunt 

consultative, dar acesta poate, de asemenea, 

apela personal la instanță pentru a proteja 

interesele solicitantului. 

Prezentarea plângerilor administrative interne 

este în fond un proces uşor şi gratuit (sunt şi 

excepţii, ca Irlanda, unde costul este de 75€, 

ceea ce reprezintă o mare descurajare în 

apărarea dreptului de a şti!). 

Însă uneori acest lucru vă ajută să aveţi sfatul 

unui avocat sau al unui specialist în domeniu. 

Dacă apar dubii, contactaţi Echipa Legal 

Leaks pentru a putea lua legătura cu cineva 

din ţara dvs. Plângerile la instanţele mai înalte 

şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

pot lua mult timp (chiar ani!) dar sunt foarte 

valoroase din două motive:
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»   O faptă bună: provocările legale 

contribuie la o dezvoltare a dreptului de 

acces la informaţie pe termen lung;

 

»   Un material bun: lansarea unui 

apel este baza unui material bun şi 

poate avea un impact politic imediat, 

chiar dacă sunteţi încă în aşteptarea 

oficială a deciziei legale! 

 
 
 
 

Fig. 2: Procesul de plângeri/recursuri pas cu pas 

În marea parte a ţărilor există 2 sau 3 etape ale procesului de plângere: 
 

 
Refuzul cererii sau 

tăcere administrativă 
 
 

                                                                       
Cerere internă sau administrativă 

 
 
 

Apel la Curtea Administrativă 

 
 
 

Apel la Înalta Curte 
 

 
 

Apel la Comisar sau Avocatul 

Poporului 

  
Curtea Supremă (Administrativă) 

 

 
 

Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului (la Strasbourg) 
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III. SECURITATEA DATELOR 

PENTRU JURNALIŞTI 
 
 

În această secţiune vă oferim câteva sfaturi şi recomandări referitoarea la cum 

să protejaţi securitatea informaţiei dvs. Pentru mai multe detalii consultaţi 

ghidul elaborat de Tactical Technology Collective 

(www.security.ngoinabox.org). 
 

 
1.Evaluarea riscului: Cum pot 

realiza o evaluare a propriilor 

riscuri de securitate? Am nevoie de 

soluţii care să nu fie prea stângace sau 

complicate şi am nevoie să mi se spună ce să 

fac deoarece sunt foarte ocupat şi nu am 

timp să caut soluţii! 

 

»   În ce constă ameninţarea? Probabil 

deja ştiţi care este gradul de ameninţare şi de 

unde vine. În funcţie de natura muncii dvs., 

ameninţările pot veni din partea autorităţilor 

publice, criminalilor, guvernelor străine ş.a. 

»   Ce informaţie este în pericol? 

Împărţiţi informaţia pe care o aveţi în 3 

categorii: confidenţială, personală şi publică. 

Memoraţi toată informaţia pe care o deţineţi, 

inclusiv dosarele, documentele din computer, 

e-mail-uri, informaţiile de contact, textul 

mesajelor şi alte date, chiar şi bucăţi de hârtie 

pe care sunt scrise nume şi numere de 

telefon. Categoria “confidenţial” va include 

informaţia cea mai sensibilă care pe bună 

dreptate necesită protecţie. Începeţi aici. 

»   Cum este stocată informaţia? 

Diferitele sisteme de stocare pe care le 

utilizăm vor genera diferite grade de risc. 

Faceţi o listă cu locurile în care sunt stocate 

informaţiile sensibile şi „confidenţiale”:

  

computer, hard discuri, e-mail-uri, servere 

web, USB extern, CD-uri, DVD-uri, telefoane 

mobile, foi printate sau notiţe scrise de mână. 

De asemenea, gândiţi-vă la localizările fizice: 

informaţia e păstrată în birou, acasă, într-un 

coş de gunoi sau “undeva pe Internet”? 

»   Cum se comunică informaţia? Amintiţi-

vă cum comunicaţi de obicei: scrisori 

variantă hârtie, telefoane mobile, e-mail şi 

mesaje Skype. Veţi avea nevoie de această 

informaţie când veţi citi eventualele 

vulnerabilităţi în întrebările de mai jos.   
 

 
Un nivel de pornire pentru sistemul de 

securitate a datelor privind informaţia 

dvs. confidenţială:  

i) Codaţi informaţia confidenţială 

(Mai multe despre codificare - vedeţi 

Întrebările 3 şi 5) 

ii) Protejaţi: Nu permiteţi accesul fizic la 

dosare (materiale imprimate sau alte 

reprezentări fizice ale datelor) 

iii) Nimiciţi informaţia nedorită (prin 

ruperea în bucăţele, distrugerea datelor). 

Reţineţi că simpla eliminare (simplul 

„delete”) a dosarului nu şterge de fapt 

informaţia şi undeva se mai păstrează datele 

pe dispozitivul de stocare. Pentru a şterge 

definitiv informaţia trebuie să utilizaţi 
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asemenea instrumente ca CCleaner (linkul îl 

găsiţi în ghidul Security-in-a-Box). 

 
2.Mi-e teamă că laptop-ul meu va fi 

spars. Realmente nu-mi pot permite să-mi 

pierd datele şi aş prefera să le păstrez online. 

E sigur acest lucru? Unde aş putea să-mi 

stochez informaţia în mod sigur? 
 

 
Opţiunea 1: Plasaţi datele sensibile pe Internet 

sau “in the cloud” (serviciu de stocare a 

datelor). Un exemplu este Dropbox, care oferă 

stocare gratuită a 2GB din date şi pentru cca 8€ 

pe lună puteţi obţine încă 50GB. Unele 

companii comerciale garantează că datele vor 

fi stocate în mai multe calculatoare şi/sau 

codificate, dar trebuie să aveţi încredere că 

acea companie privată nu va transfera nimănui 

datele. 

Opţiunea 2: Folosiţi TrueCrypt, care vă oferă 

posibilitatea să păstraţi fişierele într-un “vault” 

(criptare), ascuns undeva în sistemul dvs. Paşii 

pe care trebuie să-i urmaţi sunt explicitaţi în 

ghidul Security-in-a-Box. 

3.Care este cea mai sigură formă de 

comunicare prin telefon? 

Am nevoie să vorbesc cu cineva la telefon, dar 

mi-e teamă că apelul ar putea fi interceptat. 

Ce trebuie să fac? 

Folosiţi Skype-ul: De regulă, utilizarea 

Skype-ului este mai sigură. Optaţi pentru 

conversaţiile prin Skype ori de câte ori e 

posibil. 

»   E adevărat că Skype-ul este sigur şi că 

datele de trafic nu sunt salvate? 

Comunicările Skype audio şi cele sub formă 

de text sunt codificate. Istoria apelurilor şi 

mesajelor pe care le-aţi expediat este salvată în 

computerul dvs. şi computerul persoanei cu 

care aţi luat legătura. Fiindcă Skype nu este un 

software deschis, nu se ştie dacă 

 

aceste comunicări mai sunt înregistrate  

undeva. 

»   Pentru comunicările foarte secrete 

folosiţi un cont de Skype cu un nume fals 

(poreclă) pentru a comunica doar cu acea 

persoană. Nu puneţi bani pe acest cont căci 

informaţia de pe cardul dvs. bancar nu va 

corespunde cu el. Asiguraţi-vă că 

calculatorul nu este virusat sau spionat! 

Întotdeauna verificaţi personal identitatea 

persoanei cu care comunicaţi. Fiţi atenţi la 

ceea ce spuneţi, interceptarea convorbirilor 

se poate face la diferite niveluri (prezenţa 

căştilor/microfonului sau a unui  microfon 

ascuns sau a altei persoane în cameră). 

Creaţi un sistem de coduri pentru ceea ce 

spuneţi unul altuia.  

Notă: Apelurile Skype la telefoanele fixe 

sau mobile fac parte din domeniul reţelelor 

telefonice, care nu sunt sigure. Fiţi de 

asemenea conştienţi de faptul că în unele ţări 

Skype-ul este mai puţin sigur. Este cazul 

Chinei, de ex. utilizatorii TOM-Skype, care 

este o distribuţie pe teritoriul Chinei. 

4.Utilizarea telefoanelor mobile: Cât 

de riscantă este utilizarea unui telefon 

mobil?  
»   Trebuie să admiteţi: comunicările 

telefonice standard NU sunt sigure. Atât 

comunicările audio, cât şi cele textuale pot fi 

accesate de companiile telefonice şi părţi 

terţe în orice moment. Telefonul dvs. este un 

dispozitiv excelent de urmărire, care poate fi 

uşor transformat într-un dispozitiv de 

spionaj. Pentru detalii referitoare la cum 

utilizaţi telefoanele mobile într-un mod cât 

mai sigur, consultaţi Security-in-a-Box, 

Capitolul 9.  
»   Faceţi astfel ca telefonul dvs. să fie mai 

greu de utilizat dacă a fost pierdut sau 

furat: Activaţi parola sau pin-codul 

telefonului dvs. ca, în cazul în care este  
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furat, să nu poată fi uşor accesat. Nu salvaţi 

informaţie sensibilă în telefonul dvs., ori, 

dacă aţi făcut-o, “eclipsaţi”-o ca doar dvs. să 

o puteţi înţelege. În mod regulat ştergeţi din 

telefon informaţia nedorită.  

»   Telefoane dedicate pentru surse unice: 

Când lucraţi cu persoane fizice sau 

organizaţii ce transmit informaţie sensibilă, 

trebuie să aveţi grijă să utilizaţi telefoane 

separate şi SIM-uri pentru diferite utilizări şi, 

poate, un număr de telefon temporar anonim 

pe care-l veţi folosi numai pentru contactul 

cu o sursă particulară. 

»   Telefoanele mobile pot fi interceptate şi 

urmărite, chiar dacă consideraţi că telefonul 

este deconectat. Aţi putea să nu vă daţi 

seama de aceasta, deoarece durează doar 

câteva secunde de a porni un telefon astfel 

încât să poată fi urmărit. Fiţi atenţi la ce vă 

înconjoară când scoateţi şi utilizaţi telefonul 

dvs. mobil şi evitaţi acest lucru în locurile şi 

circumstanţele supuse riscului.  

»   Dezactivaţi Bluetooth-ul telefonului 

mobil. Acest lucru nu va bloca orice semnal 

de transmitere din şi în telefonul dvs. Dacă e 

cazul, contactaţi instituţia pentru a dezactiva 

instrucţiunile. Citiţi mai multe pe 

eHow.com: Cum să stopăm incerceptarea 

telefonică. 

»   Folosiţi software-ul telefonului de 

criptare a vocii. Există servicii disponibile 

contra cost în unele, dar nu în toate 

telefoanele mobile. Va fi necesar să instalaţi 

software-ul de criptare în ambele telefoane 

pentru a fi sigur, de exemplu, 

www.cellcrypt.com. Software-ul este în 

proces de elaborare pentru telefoanele 

android în vederea codificării transmisiunii; 

iarăşi, ambele finaluri ale conversaţiei vor 

trebui să fie criptate. 

SFAT! Gândiţi-vă bine înainte de a utiliza 

telefoanele mobile pentru a transmite 

informaţie sensibilă; dacă e posibil 

recurgeţi la o alternativă mai sigură. 

 

5.Securitatea utilizării conturilor de 

e-mail. Doresc să comunic cu o sursă 

confidenţială, e cazul să folosesc e-mail-ul 

meu obişnuit pentru a o contacta sau ar trebui 

să fac altceva? 

Întotdeauna este o idee bună să utilizaţi 

diferite canale de comunicare pentru 

transmiterea informaţiilor sensibile. În acest 

caz se recomandă ca ambii, atât dvs., cât şi 

persoana cu care intraţi în contact, să folosiţi 

adrese de e-mail diferite decât cele pe care le 

utilizaţi de obicei – nu are rost să asiguraţi 

doar o parte a canalului de comunicare! 

Asiguraţi-vă ca ambii să creaţi adrese de e-

mail ce nu corespund cu alte date deja 

înregistrare sub alt nume, adresă, sau 

pseudonim. Folosiţi intrumente de eludare în 

crearea şi accesarea contului dvs. de e-mail. 

Citiţi capitolul 8 din Security-in-a-Box pentru 

a vedea cum puteţi rămâne anonim şi cum 

puteţi evita cenzura pe Internet. 

Dacă e posibil, codificaţi conţinutul mesajelor 

de e-mail. Criptarea trebuie făcută atât de 

dvs., cât şi de cealaltă parte contactată. Una 

din soluţii este utilizarea VaultletSuite, un 

serviciu sigur de codificare a e-mail-urilor 

(info privind instalarea şi instrucţiunile de 

utilizare găsiţi în Security-in-a-Box). 

6.Reamintirea parolelor. Am prea multe 

conturi care necesită o parolă. Cu scopul de a 

nu uita, uneori folosesc aceeaşi parolă, dar 

deseori acest lucru nu este foarte sigur. Există 

vreo modalitate de a-mi gestiona parolele?  

»   Nu notaţi niciodată parolele căci pot fi 

găsite cu uşurinţă şi cineva poate accesa 

adresele dvs. de e-mail dacă găseşte notiţele pe 

hârtie. Este mult mai sigur dacă aveţi o parolă 

mai lungă şi mai complicată şi e de dorit să 

aveţi parole diferite pentru diferite 

servicii/conturi pe internet.  
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Vedeţi Capitolul 3 din Security-in-a-Box 

pentru a afla cum puteţi crea şi păstra siguranţa 

parolelor. 

»   Folosiţi un manager de parole care vă 

permite să stocaţi parole într-un mod sigur şi 

să generaţi automat parole mai complicate. 

Când utilizaţi un manager de parole, va trebui 

de asemenea să reţineţi o (1) parolă de 

siguranţă: o parolă cheie. Ea deblochează 

managerul de parole pe care-l folosiţi şi vă 

permite accesul la alte parole pe care le aveţi. 

Mai multe detalii în Security-in-a-Box.. 

7.Cum protejez securitatea contului 

meu de e-mail obişnuit? 

E-mail-ul rămâne mijlocul de comunicare 

principal pe internet, utilizat pe larg în scopuri 

personale şi profesionale. E necesar să 

asiguraţi securitatea transmiterii mesajului. 

Abordaţi-l ca pe un colet ce trebuie să-l 

expediaţi prin poştă: nu este cumva fragil? 

Este bine ambalat? L-aţi expediat prin 

intermediul unei companii de încredere? Nu 

este supus vreunului pericol de transportare? 

Va fi cineva la destinaţie pentru a-l primi? 

Securitatea este esenţială la orice etapă: 

»   Securitatea conţinutului: În cele din urmă, 

conţinutul pe care încercaţi să nu-l divulgaţi vă 

aparţine. Puteţi codifica conţinutul mesajului şi 

expedia apoi adresantului. Multe aplicaţii e-

mail pot fi configurate pentru a codifica 

conţinutul e-mail-urilor Dvs. (precum şi cel al 

partenerului de comunicare). Citiţi mai multe 

în Capitolul 7 din Security-in-a-Box. 

SFAT! Gândiţi-vă bine înainte de a scrie ceva 

sau a apăsa butoanele de la tastatură: ar 

putea fi mesajul formulat în aşa fel încât să 

facă vulnerabil materialul dvs. în cazul în care 

ajunge pe mâinile altcuiva?  

»   Securitatea interfeţei: în loc de Outlook, 

 

folosiţi o aplicaţie de genul Thunderbird sau 

VaultletSoft, care oferă măsuri de securitate 

sporită.  

Dacă accesaţi e-mail-ul prin intermediu web, 

atunci folosiţi un browser ca Firefox, care este 

mai puţin vulnerabil din punctul de vedere al 

securităţii şi are capacitatea de fi îmbunătăţit cu 

măsuri de securitate. 

»   Securitatea Provider-ului de e-mail: 

Informaţia dvs. (e-mail, documente, ataşamente 

etc.) este localizată pe serverele provider-ului. 

Cunoaşteţi puţin despre cum funcţionează acest 

lucru. Dacă securitatea datelor dvs. este 

importantă, trebuie să înţelegeţi maniera în care 

furnizorul de servicii prelucrează informaţia 

dvs., de aceea vă recomandăm să citiţi politica 

de confidenţialitate şi alte convenţii legale 

înainte de a apăsa pe butonul “I agree” (Sunt de 

acord/ Accept). Dacă organizaţia dvs. are 

propriul server, Departamentul IT ar putea să 

creeze un e-mail de bază pentru dvs., dar şi alte 

conturi adiţionale. Veţi fi informaţi în ce măsură 

aceste e-mail-uri sunt sigure atunci când le 

accesaţi din oficiu şi din afară.  

Pentru o comunicare şi un e-mail mai sensibil 

folosiţi serviciile care spun explicit că asigură 

securitatea şi nu utilizează/divulgă informaţia. 

Folosiţi asemenea e-mail-uri pentru comunicarea 

cu o singură sursă.  

»   Securitatea de transmitere: Asiguraţi-vă că 

e-mail-urile dvs. se transmit prin intermediul 

Transport Layer Security (“TLS” sau 

predecesorul său “SSL”), care este un protocol 

de comunicare cu o securitate asigurată.  

Verificaţi dacă provider-ul dvs. de e-mail oferă 

acest lucru. Când folosiţi un e-mail prin 

browser, verificaţi bara de adrese: dacă adresa 

începe cu “http”, atunci transmiterea NU este 

sigură; dacă începe cu “https”, atunci e sigură. 

Actualmente, Gmail oferă https sau transmiterea 

sigură a întregii corespondenţe e-mail la şi de la 

serverele sale.  

SFAT! Evitaţi să faceţi cunoscute conturile 
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 dvs. de e-mail altor persoane – acest lucru 

face imposibil managementul securităţii. 

SFAT! Aruncaţi o privire la bara de adrese 

a browser-ului pe care-l folosiţi pentru a 

verifica dacă nu sunteţi redirecţionat spre alt 

website.  

Notă: Comunicarea este un proces 

bidirecţional. Asiguraţi-vă că persoana cu 

care comunicaţi foloseşte, de asemenea, un 

serviciu de siguranţă. E-mail-ul dvs. nu va fi 

securizat dacă una din părţi nu aplică un atare 

serviciu.  Securitatea dvs. este similară cu 

veriga cea slabă.  

8.Cum îmi păstrez şi îmi fac o 

copie de rezervă a datelor mele? 

Cum pot fi sigur că datele mele sunt păstrate 

în aşa fel încât să nu-mi fie niciodată teamă 

că le voi pierde şi că nimeni în afară de mine 

nu va putea avea acces la ele? 

»   Securitate fizică bună: Protecţia 

computerelor nu trebuie limitată doar la 

datele şi informaţiile din calculatorul dvs. E 

bine să acordaţi atenţie şi securităţii fizice. 

Aceasta înseamnă implementarea politicilor 

ce ar restricţiona accesul fizic la computerul 

din biroul dvs. şi asigurarea că doar 

persoanele autorizate pot intra. E bine să 

amplasaţi computerul într-un loc mai sigur 

în interiorul biroului, ceea ce, de asemenea, 

va diminua posibilitatea de acces şi utilizare 

şi va proteja într-o anumită măsură. 

»   Copiile de rezervă: Suplimentar la 

securitatea fizică e bine să aveţi şi copii de 

rezervă a informaţiei. Copiile off-site sunt, de 

asemenea, o idee bună şi servesc atunci când 

computerul e deteriorat sau inaccesibil. Dacă 

veţi codifica personal conţinutul, ţineţi cont 

de posibilitatea utilizării online a copiilor off-

site. Însă reţineţi că acest lucru va oferi 

părţilor terţe accesul la informaţia codificată. 

»   Evitaţi copierea datelor dvs.: o altă 

ameninţare pentru datele/ informaţiile dvs.  

este un fel de furt despre care niciodată nu  

aţi ştiut, deoarece, fiind digitală, informaţia 

poate fi copiată sau transmisă în altă parte, dar 

rămâne încă în computerul dvs.  Poate fi, de 

asemenea, o încercare de a falsifica/denatura 

datele dvs. prin a sparge computerul şi a 

modifica unele date statistice, spre exemplu. O 

soluţie pentru a contracara furtul şi falsificarea 

datelor este criptarea (Vedeţi întrebările 

precedente). 

»   Întreţinerea computerului:  

Una din cauzele majore ale pierderii de  

date este pierderea accidentală din vina unor 

viruşi care au atacat discul dur. Întreţinerea 

regulată a computerelor este obligatorie. 

Aceasta semnifică acualizarea permanentă a 

programului antivirus, a aplicaţiilor software. 

Dacă aveţi un expert IT de încredere, 

controlaţi dacă computerul funcţionează 

corect. Ţineţi cont că numeroase insecurităţi 

apar prin conexiunea la Internet.  

9.Care sunt sfaturile dvs. pentru 

instrumentele online? Am creat o hartă 

Google – cât de confidenţială este? Cum o pot 

proteja mai bine? 

Potrivit Google, aveţi opţiunea de a alege să 

creaţi fie o hartă publică, fie una privată. 

Măsura în care această afirmaţie poate fi 

verificată rămâne încă neclară. În general, 

utilizarea instrumentelor online trebuie 

analizată luând în calcul următoarele aspecte: 

Proprietatea asupra datelor: Utilizarea 

instrumentelor online expune informaţia dvs . 

proprietarului site-ului respectiv. În toate 

cazurile, gradul de expunere a informaţiei dvs. 

este precizat în termeni legali în 

End-User Licence Agreements 

(EULAs), un acord legal între producător şi 

cumpărătorul software-ului. Este absolut 

important a citi şi a înţelege scopul, la ce 

renunţaţi în materie de proprietate asupra 

datelor cu aceste instrumente.
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Asociere de date: În multe cazuri, aceste 
unelte sunt conectate la un profil online (un  



 

 

cont e-mail pe Google sau un cont pe 

Facebook). Folosirea acestor instrumente 

face apoi conexiunea cu datele pe care doriţi 

să le încărcaţi /distribuiţi prin aceste profiluri 

online. În unele cazuri, acest lucru poate fi 

nepotrivit, acuzator şi chiar periculos.    

Transferul de date: Este, de asemenea, 

important să determinaţi cum datele sunt 

transferate prin folosirea şi distribuirea 

acestor unelte, mai ales în cazul unei 

informaţii confidenţiale (a se vedea 

scuritatea de transmitere, Întrebarea 7 de 

mai sus). 

 
10.Care sunt graniţele între viaţa 

mea profesională şi cea privată? 

Sunt un jurnalist care călătoreşte mult şi-şi 

face prieteni persoanele pe care le 

întâlneşte. Unii dintre ei sunt, de asemenea, 

surse. E sigur să comunic cu ei pe Facebook 

sau alte reţele de socializare? 

»   Examinaţi informaţia postată şi 

difuzată pe Facebook sau expediată prin 

Twitter ca informaţie publică. Păstraţi 

setările de confidenţialitate disponibile pe 

aceste site-uri. Dar nu neglijaţi faptul că 

informaţia a fost distribuită. O instanţă poate 

ordona ca această informaţie să fie predată. 

dvs. trebuie să daţi dovadă de discernământ 

în ceea ce postaţi şi să vă asumaţi 

responsabilitatea.   

Dacă cineva va fi compromis prin faptul că 

ştie despre ceea ce aţi dezvăluit, atunci 

examinaţi alte modalităţi de a comunica cu 

ei.   

»   Acelaşi lucru este specific şi pentru 

Twitter: Deşi întreaga comunicare este într-

un domeniu public, informaţia de fond,   

precum adresa IP de la care au fost expediate 

mesajele, este cunoscută de Twitter şi instanţa 

de judecată ar putea intra în posesia acestei 

informaţii.  

»   Pot avea un blog “privat”? Este 

posibilă crearea unor pagini web, bloguri, 

spaţii online unde îmi pot plasa informaţii 

care mă interesează personal, dar care sunt 

în acelaşi timp absolut  private sau 

accesibile doar unor persoane care cunosc 

parola?  

E posibil să instalaţi propriul server şi să 

păstraţi informaţia pe el aşa cum puteţi. Dar 

aceasta necesită anumite competenţe, resurse 

şi management.  Puteţi utiliza servicii online 

ce furnizează setări de configurare (Google, 

WordPress). Reţineţi că, din moment ce 

utilizaţi serviciile cuiva, oferiţi acces la 

informaţia dvs. proprietarului serviciului de 

care beneficiaţi.   

 
11.Filmări. E cazul să-mi fac griji că sunt 

înregistrat de camerele CCTV în public? 

Încălcarea intimităţii şi folosirea greşită a 

înregistrărilor sunt preocupările principale în 

ceea ce priveşte implementarea CCTV. Dacă 

vă întâlniţi cu cineva în secret, e bine să o 

faceţi într-un loc lipsit de camere CCTV. 

Astăzi, parcările subterane reprezintă cele 

mai nereuşite locuri de întâlnire cu “deep 

throat” (agentul secret) deoarece sunt pline de 

camere de supraveghere! 

12.În cazul în care călătoresc mult, e 

nevoie să-mi schimb comportamentul 

în funcţie de locul unde mă aflu? În ce 

regiuni ale lumii sau în ce locuri ar trebui să 

fiu mai atent la securitatea datelor mele? 
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Întotdeauna este bine să vă informaţi din 

timp despre locurile pe care le veţi vizita şi 

să ajustaţi comportamentul dvs. în modul 

corespunzător. Nu e vorba doar de siguranţa 

dvs., ci şi despre siguranţa oamenilor din 

acele ţări, care vă acordă ajutor şi despre 

siguranţa persoanelor pe care le intervievaţi. 

Ameninţările pot apărea deoarece investigaţi 

cazuri de ordin politic sau de criminalitate. 

Iată unele lucruri pe care trebuie să le faceţi 

ori de câte ori călătoriţi, indiferent de 

destinaţie, pentru a fi în siguranţă:  

»   Înainte de a pleca în călătorie, faceţi 

copii la toate datele şi informaţiile. Păstraţi 

informaţia şi copiile undeva în siguranţă, 

acasă sau online, dacă veţi avea nevoie să le 

accesaţi în timpul călătoriei.    

»   Dacă dispuneţi de date sensibile 

/secrete, în modul cel mai serios, fie le 

ascundeţi, fie codificaţi ceea ce luaţi cu dvs. 

Luaţi doar ceea ce este imperios necesar.  

»   Fiţi atenţi în special când accesaţi 

internetul în locurile publice. Chiar şi 

atunci când o reţea Wi-Fi necesită o parolă 

de acces (spre exemplu, în hotelul în care 

sunteţi cazaţi), nu uitaţi că cineva în clădirea 

de alături poate cunoaşte parola şi sparge 

reţeaua 

– ei pot face aceasta pentru accesul la datele 

secrete sau accesul la contul dvs.  

bancar atunci când efectuaţi plăţi online. 

Încercaţi să faceţi toate operaţiunile bancare 

şi cele protejate de parolă când sunteţi acasă 

şi folosiţi de fiecare dată conexiunile 

codificate şi sigure (https), iar pentru 

securitate, folosiţi doar laptopul personal.  

»   Protejaţi telefoanele mobile şi 

laptopurile personale când călătoriţi în 

alte state. Chiar şi în era internetului, multe 

date se pierd din cauza unor “furturi” de 

computer. Dacă asistaţi la o conferinţă, nu 

uitaţi de blocările antifurt, precum este 

Kensington lock, atunci când lăsaţi 

computerul pe masă în timp ce mergeţi la o 

pauză de cafea.  

»   Fiţi foarte precauţi în comunicarea 

cu sursa-ţintă şi asiguraţi-vă că aţi 

parcurs toate etapele din secţiunea 

precedentă în comunicarea cu sursa de 

contact. Aveţi grijă să ţineţi în secret 

identitatea persoanelor intervievate – în 

calculatorul dvs. şi în carnetul dvs. – mai 

ales dacă aţi promis să păstraţi numele lor 

în anonimat.  

 
SFAT! Înainte de a călători, verificaţi 

următoarele link-uri, pentru profilurile 

specifice unor ţări, cu privire la 

restricţionările internetului şi informaţiei: 

http://advocacy.globalvoicesonline.org/ 

projects/maps/ 

http://opennet.net/accessdenied/ 

http://www.access-controlled.net/ 
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IV. JURNALISMUL DE DATE ŞI 

DREPTUL DE A ŞTI 
 
 

1.Cum definim jurnalismul de 

date? Tehnologiile informaţionale şi 

comunicaţionale moderne ajută jurnaliştii în 

obţinerea accesului la un volum mare de 

informaţii. Utilizarea computerului 

facilitează acest proces, oferind posibilitatea 

de a selecta informaţia şi argumentele care 

ar justifica apariţia unor materiale.  

 
Jurnalismul de date reprezintă utilizarea de 

către jurnalişti a unor cantităţi mari de 

informaţie, fie cifre sau alt gen de date, 

pentru identificarea sau restabilirea unui 

material.  

 
Jurnalismul de date include analize de date 

cu ajutorul a varii programme şi software-

uri, de la simplele foi de calcul cum ar fi cele 

în Excel, până la procesarea de date mai 

avansate cu ajutorul instrumentelor de 

vizualizare.  

 
Aceste unelte computaţionale facilitează 

realizarea unor exerciţii noi şi atractive 

folosind datele disponibile: operaţii de 

combinare, comparare, triere şi analiză a 

unui volum mare de date într-un termen 

foarte scurt, de rezumare şi vizualizare, care 

vă permite să obțineți noi perspective şi să 

vedeţi modele de date invizibile. Ele vă 

permit să comunicaţi aceste modele 

publicului ca să fie mai uşor percepute.  

În multe privinţe, jurnalismul de date este 

acelaşi jurnalism tradiţional, dar care aplică 

noi instrumente: progresul făcut de la 

informarea cu ajutorul stiloului şi a hârtiei 

până la informarea telefonică şi cea asistată 

de calculator nu schimbă bazele profesiei de 

jurnalism, dar necesită ca un bun jurnalist să 

stăpânească aceste intrumente.    

 
De asemenea, nu există mare deosebire între 

jurnalismul de date şi informarea asistată de 

calculator: un termen este axat pe computer, 

altul pe material şi pe date.    

 
Jurnalismul de date necesită 3 abilităţi: 

»   Abilitatea de a intra în posesia datelor; 

»   Abilitatea de a sistematiza datele; 

»   Abilitatea de a analiza datele. 

 
Această secţiune abordează tipurile de date 

disponibile pentru jurnalişti, posibilele surse 

ale acestor date şi unde puteţi obţine sfaturi 

şi beneficia de formări centrate pe abilităţile 

necesare pentru structurarea şi analiza 

datelor.  

 
2.De unde obţin datele mele? 

În funcţie de tipul de material la care lucraţi 

ca jurnalist, există o varietate de surse de 

informare şi de obţinere a datelor.  
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»   Seturi de date publice: în prezent, 

instituţiile publice publică pe internet seturi 

întregi de date, ce cuprind informaţii 

statistice, rapoarte detaliate despre 

cheltuielile publice şi alte informaţii despre 

serviciile pe care le prestează sau informaţii 

colectate pe parcursul exercitării funcţiilor 

guvernamentale. Treptat, ele sunt afişate pe 

portalurile publice (vedeţi versiunea online a 

ghidului Legal Leaks la Secţiunea I, detalii şi 

link-uri). 

»   Informaţii de interes public neincluse 

în baze de date: există multe informaţii ce 

sunt publicate pe site-urile guvernelor sau 

care pot fi obţinute în baza cererilor de 

acces la informaţie, care nu sunt incluse în 

baze de date. De exemplu, să presupunem 

că aţi solicitat tuturor ministerelor din ţara 

dvs. detalii cu privire la grupurile de 

interese (asociaţii private de business, 

grupuri de lobby şi ONG-uri) pe care le-aţi 

întâlnit pe parcursul ultimilor ani. Dispuneţi 

de toată această informaţie în documentele 

expediate de fiecare instituţie publică. 

Pentru a fi capabil să analizaţi trebuie să 

puteţi include informaţiile într-o foaie de 

calcul, cu coloane prevăzute pentru 

denumirea organizaţiei şi numele 

reprezentanţilor prezenţi la întrunire, data 

reuniunilor ş.a. informaţii. Din moment ce 

aveţi incluse aceste detalii în tabele, acest 

document devine un set de date cu care 

începeţi să lucraţi.  

»   Date din surse private: 

Există numeroase surse private de 

informaţie pe care le puteţi obţine prin 

intermediul contactelor dvs. sau dacă 

informaţia este publicată. Organizaţiile 

non-guvernamentale fac, de obicei,  

multe cercetări, iar seturile de date pe 

care le colaţionează reprezintă o sursă 

preţioasă pentru a face un material mai 

valoros şi nu un simplu comunicat.    

Astăzi, afacerile sunt înregistrate în baze de 

date mari: o companie poate fi dispusă să 

împărtăşească datele sale cu dvs. dacă 

percepe materialul asupra căruia lucraţi (şi 

probabil reprezentanţii sunt interesaţi în a 

acorda ajutor în a face transparentă o anumită 

situaţie). În mod similar, savanţii compilează 

deseori un volum gigantic de date care nu 

sunt întotdeauna utilizate în articolele 

ştiinţifice, dar care pot fi de mare valoare 

pentru referinţe încrucişate în materialul dvs. 

şi vă ajută să analizaţi datele publice şi chiar 

informaţia contradictorie.   

»   Date bazate pe propriile constatări: 

Aţi putea avea acces la un set de date din 

partea autorităţii publice, spre ex. aţi 

colectat propriile date din toate sursele 

posibile despre amplasarea lăzilor de 

gunoi până la călătoriile şi deplasările 

miniştrilor din ţara dvs. Aţi putea include 

aceste date într-o foaie de calcul şi să le 

combinaţi cu altă informaţie obţinută din 

sursele publice sau private. 

 
SFAT! Exploraţi datele ce pot fi oferite de 

guverne şi aflaţi  ce este disponibil: să vă 

faceţi timp pentru a naviga pe acest portal şi 

pentru a vedea ce gen de informaţie conţine.  

În Republica Moldova, sunt disponibile toate  

site-urile Guvernului ş ia  ministerelor, unde 

puteţi găsi o mulţime de informaţii utile şi  

baze de date. 

Gândiţi creativ şi puteţi iniţia un material 

neprevăzut centrat pe noul portal recent lansat. 

Dar e posibil şi contrariul, să nu găsiţi prea 

multă informaţie nouă şi iarăşi e un subiect 

pentru un alt material.
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3.Am dreptul la datele cu caracter 

public? 

Da! Aveţi dreptul de acces la informaţia 

detaliată utilizată de instituţiile publice 

pentru politici publice şi luări de decizii.   

Totuşi, multe legi au fost elaborate înainte de 

recenta “revoluţie a surselor deschise” şi nu 

stipulează clar că e vorba de un drept de 

acces la seturi întregi de date. 

 
După cum am menţionat în Secţiunea II, 

Punctul 5 al ghidului Legal Leaks, unele 

legi fac referire la dreptul de acces la 

informaţie şi am remarcat că alte legi se 

referă la dreptul de acces la documente; 

întrebarea care apare este dacă definiţia 

informaţiei sau cea a documentelor cuprinde 

bazele de date şi, de asemenea, e important 

să verificăm definiţia conform legii ţării în 

care doriţi să depuneţi cererea. Informaţia 

din Anexa F, cu referire la dreptul la 

informaţia electronică şi la bazele de date, 

ar trebui să vă ajute în acest sens.  

 
Odată cu creşterea mişcării guvernului de 

lansare a datelor publice, este o tendinţă de 

a vorbi astăzi despre “Dreptul la date”, care 

uneori este prezentat diferit sau adiţional la 

dreptul de acces la informaţie.  

 
Echipa Legal Leaks de la Access Info 

Europe şi n-ost nu consideră că “dreptul la 

date” este strict necesar, deoarece toată 

informaţia deţinută de instituţiile publice 

este deja accesibilă în baza dreptului de 

acces la informaţie. Sunt totuşi câteva 

aspecte pozitive în reinterpretarea acestui 

drept, deoarece devine clar că 

»  Informaţia detaliată este disponibilă în 

format “dezagregat” sau “granular” – 

uneori se face referinţă la “date 

neprelucrate” înainte de a fi “prelucrate” de 

către persoane oficiale şi statisticieni; 

»  Seturile de date complete sau bazele de 

date sunt disponibile sub formă de surse 

deschise şi în format lizibil pentru a 

permite reutilizarea informaţiei. 

 
SFAT! Verificaţi cazurile precedente: 

Aflaţi că unele baze de date au fost deja 

declarate publice în ţara dvs. în baza legii 

privind accesul la informaţie, utilizaţi 

acest lucru pentru a argumenta în 

favoarea permiterii accesului la bazele de 

date. ONG naţională însărcinată cu 

accesul la informaţie sau comisarul de 

informaţii sau Avocatul Poporului vă vor 

ajuta în acest caz. 

 
SFAT! Dacă aţi pregătit deja un 

material, trebuie să ştiţi în prealabil ce set 

de date doriţi exact: Ca şi în cazul unei 

cereri reuşite de acces la  informaţie, 

acest lucru oferă mai multă claritate şi 

acurateţe atunci când solicitaţi accesul la 

o bază de date. Majoritatea legilor privind 

accesul la informaţie nu cer solicitanţilor 

să indice exact documentul de care au 

nevoie, dar cu siguranţă va fi de folos să 

cunoaşteţi aceasta dacă cereţi accesul la o 

bază de date. Un mijloc de a verifica acest 

lucru este de a iniţia o cerere în care să 

solicitaţi informaţii despre bazele de date 

pe care le deţine o autoritate publică – sau 

să-i telefonaţi şi să-i întrebaţi înainte de a 

expedia cererea.
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O altă modalitate este de a cere unui 

expert, savant sau unei ONG să vă 

comunice ce fel de baze de date ar fi 

disponibile pentru a vă ajuta în pregătirea 

materialului dvs.  

 
4.Care sunt taxele de acces la 

bazele de date? 

În pofida politicii guvernului centrată pe 

datele deschise, care actualmente câştigă 

teren în întreaga lume, multe autorităţi 

publice percep marile seturi de date ca pe 

nişte bunuri de valoare pentru a fi evaluate 

în bani pentru profit maxim.  

 
În Europa a devenit tradiţie vânzarea bazelor 

de date unei singure companii, care ulterior 

va publica informaţia (de exemplu, legi şi 

acte juridice) sau pentru instituţia publică 

sau una semi-privată, ambalarea şi vânzarea 

informaţiei (cum ar fi datele statistice din 

cărţi sau date geospaţiale pe care biroul de 

cartografiere le utilizează pentru a produce 

hărţi de vânzare pentru public). 

 
Pentru a pune capăt acestor monopoluri, UE 

a adoptat Directiva privind reutilizarea 

informaţiei din sectorul public. Această 

iniţiativă a ajutat într-un anume fel, dar, în 

acelaşi timp, a creat probleme: în unele 

cazuri a încurajat instituţiile publice să 

considere bazele lor de date ca o marfă 

comercializată uneori pentru zeci de mii de 

euro, ceea ce ar însemna că informaţia este 

inestimabilă pentru un jurnalist obişnuit sau 

o piaţă media mică.   

Această problemă e şi mai complicată în 

ţările unde informaţia publică este 

considerată proprietate intelectuală a 

guvernului şi este protejată de dreptul de 

autor sau drepturile proprietăţii intelectuale.  

Access Info Europe şi n-ost aduc argumentul 

că nu trebuie să existe taxe pentru bazele de 

date publice, mai ales atunci când acestea 

sunt utilizate din considerente de interes 

public, cum ar fi faptul că un jurnalist scrie 

un articolul bazat pe această informaţie. 

 
SFAT! Insistaţi asupra dreptului dvs. la 

informaţia publică fără achitare de taxe: 

Folosiţi dreptul dvs. de acces la informaţie 

pentru a obţine baza de date şi contestaţi 

acţiunea autorităţii publice dacă încearcă 

să vă impună o sumă exorbitantă sau altă 

licenţă sau copyright pentru a putea accesa 

informaţia. Dacă problema persistă, 

contactaţi Biroul de ajutor Legal Leaks şi 

veţi primi sfaturi despre depunerea unei 

plângeri legale pentru accesul la 

informaţie. 

 
5.De ce fel de formate am nevoie? 

Pentru a realiza analize de date, trebuie să 

dispuneţi de forma şi formatul care permite 

să lucraţi cu aceste date, să le combinaţi cu 

alte date şi să folosiţi instrumentele de 

vizualizare a datelor. 

Nu e suficient ca datele să fie digitizate 

într-un format de tipul fişier .pdf blocat. 

Datele trebuie, de asemenea, să fie într-un 

format reutilizabil.  

Dat fiind acest lucru, actualmente 

majoritatea informaţiei este creată şi stocată 

în format digital şi se
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recomandă ca atunci când se solicită o 

informaţie, să fie solicitată în formatul în 

care aceasta a fost stocată la început. Deşi 

multe instituţii publice preferă să expedieze 

informaţia în formate cu extensie 

precum.pdf, deoarece consideră că astfel ea 

pare mai “finalizată” sau “oficială”, acest 

lucru îngreunează munca dvs., o încetineşte 

şi măreşte riscul de a comite greşeli sau a 

corupe datele în procesul de convertire în 

alte formate. Acestea sunt motive serioase 

pentru a insista asupra dreptului dvs. la date 

în format original.  

 
O altă problemă cu care vă puteţi ciocni este 

faptul că autoritatea publică vă spune că 

deţine datele într-o bază de date care a fost 

creată de o companie privată şi e protejată de 

dreptul de autor şi, din acest motiv, nu poate 

fi distribuită şi că nu o puteţi obţine decât 

prin achitarea unui software licenţiat care 

este foarte scump. Aceasta se întâmplă destul 

de des şi aveţi mai multe opţiuni: 

»   Insistaţi ca autoritatea publică să 

convertească datele într-un format ce poate fi 

citit cu ajutorul unui software pentru surse 

deschise; 

»   Pregătiţi un material despre faptul că 

informaţia care aparţine publicului este 

blocată în formate inaccesibile în loc să fie 

disponibile în acces deschis; 

»   Contactaţi un ONG local sau activiştii 

pentru datele deschise şi cereţi să vă ajute să 

iniţiaţi o campanie pentru accesul la baza de 

date; 

»   Adresaţi-vă Comisarului de informaţii, 

Avocatului Poporului sau instanţelor de 

judecată – Biroul de ajutor 

Legal Leaks vă poate oferi sfaturi la 

acest capitol; 

6.De ce abilităţi am nevoie? Jurnaliştii 

au întotdeauna nevoie de competenţe 

analitice şi de abilitatea de a structura, 

procesa şi evalua informaţia. Acestea nu 

concurează cu jurnalismul de date, deşi 

abilitatea de a utiliza unele programe 

computaţionale de bază grăbeşte 

semnificativ lucrul care anterior putea fi 

realizat doar adunând grămezi întregi de 

hârtie şi făcând notiţe în vederea identificării 

tendinţelor şi modelelor.  

 
Există un mit conform căruia jurnalismul de 

date necesită abilităţi matematice foarte 

bune, dar cei care întotdeauna au fost slabi 

în matematică nu trebuie să-şi facă griji: 

folosirea foilor de calcul sau a altor 

instrumente computaţionale denotă că nu 

mai e nevoie să faceţi operaţiile în mintea 

dvs. De ce aveţi cu adevărat nevoie este 

spiritul analitic care duce la apariţia unui 

material de succes! Puteţi face ceva pentru 

îmbunătăţirea competenţelor dvs. şi să fiţi 

siguri că puteţi mânui uneltele de bază ale 

jurnalismul de date: 

»   Buna utilizare a unei foi de calcul ca  

Excel, Open Calc, destul de importante 

pentru manipularea datelor şi a Google 

Refine, recomandat pentru curăţarea bazelor 

de date; 

»   Găsiţi-vă timp pentru a vă familiariza  

cu terminologia respectivă din domeniul 

statisticii şi informaticii pentru a nu fi confuz 

în întrebuinţarea anumitor jargoane.  

»   Se recomandă, de asemenea, alegerea unui 

instrument de vizualizare pe care aţi prefera 

să-l exploataţi în procesul de lucru. Reţeua 

Internaţională a Jurnaliştilor recomandă pentru 

început 3 instrumente: ManyEyes, Vuvox şi 

Dipity. 
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»   Abilitatea de a extrage date de pe site-

urile publice (vedeţi nota de mai jos cu 

privire la extragere). 

Colaborarea cu o persoană ce posedă abilităţi 

tehnice sau autoinstruirea este, de asemenea, 

esenţială. Există site-uri foarte bune cum ar fi 

ScraperWiki.com unde puteţi lua legătura cu 

dezvoltatorii şi vizualizatorii de date. 

 
Versiunea online a ghidului Legal Leaks 

oferă mai multe informaţii şi linkuri spre 

pagini web utile şi resurse referitoare la 

jurnalismul de date.   

 
7.Extragerea informaţiei de 

pe site-urile instituţiilor 

publice este o acţiune legală? 

Dat fiind că instituţiile publice plasează 

mai multe informaţii pe site-urile lor, 

pentru un jurnalist este mai uşor să 

descarce întregul set de date sau să extragă 

câte puţin datele de pe site.   

Operaţia de scraping (extragerea de 

informaţii) este colectarea datelor de pe un 

site folosind computerul sau un program 

automat atunci când datele nu sunt destinate 

pentru descărcare. De exemplu, puteţi 

„răsfoi” registrul companiilor naţionale 

pagină cu pagină, registru cu registru, dar 

fără a descărca întreaga bază de date. Sau 

puteţi accesa o bază de date de legi sau 

înregistrări scurte în format PDF, să le 

descărcaţi una câte una, să le convertiţi în alt 

format (spre ex. Open Office) şi apoi să le 

copiaţi într-un singur document sau bază de 

date.  

Treptat, în acest mod jurnaliştii capătă 

informaţia de care au nevoie.  

Întrebarea care apare: este acest lucru legal? 

În esenţă depinde de două lucruri: cadrul 

legal în ţara dvs. şi condițiile specifice de

  

utilizare a site-ului de pe care colectaţi date.  

Uneori, legile naţionale privind accesul la 

informaţie stipulează foarte clar că orice 

informaţie publică este, în principiu, 

disponibilă publicului, ceea ce înseamnă că, 

dacă ea a fost publicată, poate fi utilizată 

gratis. Este chiar cazul ţărilor ce nu au încă o 

lege privind accesul la informaţie. 

 
Există totuşi excepţii. În unele ţări avem de-a 

face cu dreptul de autor asupra documentelor 

publice, şi, chiar dacă acestea sunt publice, 

nu le puteţi reutiliza fără permisiune. 

Verificaţi termenele şi condiţiile unui website 

privind restricţionările legate de proprietatea 

intelectuală: deseori o cerinţă este să citaţi 

sursa de unde a fost extrasă informaţia.  

 
Mai există şi soluţia organismelor 

guvernamentale de a vinde seturi întregi de 

baze. Este cazul multor companii: puteţi 

verifica unele înregistrări gratis, dar  puteți 

avea accesul la întreaga bază de date doar 

contra plată. Unele site-uri fac o distincţie 

clară între utilizarea comercială a informaţiei 

şi utilizarea în alte scopuri: numai utilizarea 

non-comercială este gratuită. Este un pic de 

zonă gri în care sunt implicaţi jurnaliştii, 

deoarece marea parte a pieţii mass-media este, 

de fapt, comercială. Access Info Europe şi n-

ost consideră că acest lucru contravine 

principiului libertăţii de exprimare, mai ales 

când sunteţi un jurnalist care utilizează 

informaţia pentru a raporta despre probleme de 

dezbatere publică.   

Dar, dacă extrageţi datele şi apoi le utilizaţi, 

există o posibilitate reală ca mai târziu să 

purtaţi răspunderea pentru acest lucru, puteţi fi 

taxat sau să fiţi atacaţi în instanţă. Din acest 

motiv e mai bine să verificaţi foarte atent şi  

 

                              58   

  



 

 

 
 
 

poate să discutaţi cu un avocat înainte de a 

utiliza informaţia respectivă. Dacă vă 

confruntaţi cu probleme în ceea ce priveşte 

dreptul dvs. de a reutiliza informaţia, vă

  

rugăm să contactaţi Biroul de ajutor Legal 

Leaks (helpdesk@legalleaks.info). Vă vom 

ajuta cu un sfat legal şi, dacă va fi necesar, ne 

vom strădui să găsim avocaţi competenţi în 

ţara dvs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        59 



 

 

 

 
 

ANEXA A: 

Adoptarea Legilor privind accesul la informaţie 1766-2010 
 

 

 
Anii  

 

Nr. de legi 

Ţările  adoptate Total 

 

1766-1950 
 

Suedia 
 

1 
 

1 

 

1951-1960 
 

Finlanda 
 

1 
 

2 

 

1961-1970 
 

Statele Unite ale Americii 
 

1 
 

3 

 

1971-1980 
 

Danemarca, Norvegia, Franţa, Olanda 
 

4 
 

7 

 

1981-1990 
 

Australia, Noua Zeelandă, Canada, 

Columbia, Grecia, Austria, Italia 

 

7 
 

14 

 

1991-2000 
 

Ungaria, Ucraina, Belgia, Belize, Islanda, 

Coreea de Sud, Irlanda, Thailanda, Israel, 

Letonia, Albania, Portugalia, 

Republica Cehă, Georgia, Japonia, 

Liechtenstein, Trinidad şi Tobago, Bulgaria, 

Estonia, Lituania, Moldova, Slovacia, Africa 

de Sud, Regatul Unit 

 

24 
 

38 

 

2001-2013 
 

Bosnia şi Herţegovina, Polonia, România, 

Angola, Jamaica, Mexic, Pakistan, Panama, 

Uzbekistan, Zimbabwe, Armenia, Croaţia, 

Kosovo, Peru, Slovenia, Sfântul Vincenţiu şi 

Grenadine, Elveţia, Antigua şi Barbuda, 

Argentina, Republica Dominicană, Ecuador, 

Serbia, Turcia, Azerbaidjan, Germania, India, 

Muntenegru, Taiwan, Uganda, Honduras, 

Macedonia, China, Insulele Cook, Iordania, 

Republica Kârgâztan, Nepal, Nicaragua, 

Bangladesh, Chile, Etiopia, Guatemala, Malta, 

Indonesia, Tadjikistan, Uruguay, Rusia, 

Guinea-Conakry, Liberia, El Salvador, 

Mongolia, Niger, Nigeria, Tunisia, Brazilia, 

Yemen, Sierra Leona, Rwanda, Guayana, 

Spania 

 

59 
 

97 

 

 
60 



 

 

 

 
 

ANEXA B: 

Legile privind accesul la informaţie în cele 56 state participante la OSCE  
- 

 
Ţara 

 
Denumirea actului 

 
Anul 

 

Albania 
 

Legea privind Dreptul la informaţie în 

Documentele oficiale 

 

1999 

 

Armenia 
 

Legea Republicii Armenia privind libertatea 

accesului la informaţie 

 

2003 

 

Austria 
 

Actul privind obligaţia de acordare a informaţiei 
 

1987 

 

Azerbaidjan 
 

Legea Republicii Azerbaidjan referitoare la 

Dreptul de a obţine informaţii 

 

2005 

 

Belgia 
 

Legea privind Dreptul de acces la documentele 

administrative 

 

1994 

 

Bosnia şi Herţegovina 
 

Actul privind libertatea accesului la informaţie 

pentru Federaţia Bosniei şi Herţegovinei 

 

2000 

 

Bulgaria 
 

Actul de Acces la informaţia publică 
 

2000 

 

Canada 
 

Actul de Acces la informaţie 
 

1985 

 

Croaţia 
 

Actul privind Dreptul de Acces la informaţie 
 

2003 

 

Republica Cehă 
 

Legea despre accesul liber la informaţie 
 

1999 

 

Danemarca 
 

 
 

Estonia 

 

Actul privind Accesul la Documentele 

administrative publice 

 

1985 

 

Actul Informaţiilor publice 
 

2000 

 

Finlanda 
 

Actul privind evidenţa activităţilor Guvernului 
 

1999 
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Legile privind accesul la informaţie în cele 56 state participante la OSCE  

 
 

Ţara 
 

Denumirea actului 
 

Anul  

 

Franţa 
 

Legea 78-753 din 17 iulie 1978 privind libertatea 

accesului la documentele administrative şi 

reutilizarea informaţiei publice 

 

1978 

 

Georgia 
 

Legea Georgiei “despre libertatea informaţiei” – 

Codul Administrativ General al Georgiei 

 

1999 

 

Germania 
 

Actul Federal de monitorizare a accesului la 

informaţie  

(Actul privind Liberatea informaţiei) 

 

2005 

 

Grecia  
 

Legea nr. 2690 – Codul de procedură administrativă 
 

1999 

 

Ungaria  
 

Actul LXIII OF 1992 privind protecţia datelor 

personale şi publicitatea datelor de interes public 

 

1992 

 

Islanda  
 

Actul de informare (Nr. 50/1996) 
 

1996 

 

Irlanda 
 

Actul privind libertatea informaţiei 
 

1997 

 

Italia 
 

Noi reguli privind procedura administrativă şi 

dreptul de acces la documentele administrative, 

Legea 241/90 

 

1990 

 

Kosovo 
 

 
Republica Chirghiză 

 

Legea privind Accesul la documentele publice 
 

2003 

 

Legea despre accesul la informaţia deţinută de 

organele de stat şi cele locale de autoguvernare 

 

2007 

 

Letonia  
 

Legea privind libertatea informaţiei 
 

1998 

 

Liechtenstein 
 

Actul de informare 
 

1999 
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Legile privind accesul la informaţie în cele 56 state participante la OSCE  

 
 

Ţara  
 

Denumirea actului 
 

Anul  

 

Lituania 
 

Legea privind acordarea informaţiei publicului 

(Nr. I-1418) 

 

1996 

 

Macedonia 
 

Legea privind accesul gratuit la informaţia publică 
 

2006 

     

    Macedonia 
 

    Actul privind libertatea informaţiei 
2008 

 

Moldova 
 

Legea cu privire la libertatea informaţiei 
 

2000 

    Mongolia Legea Mongoliei privind transparenţa informaţiei 

şi dreptul la informaţie 
2011 

 

Muntenegru 
 

Legea cu privire la accesul gratuit la informaţia de 

importanţă publică 

 

2005 

 

Olanda 
 

Actul privind accesul public la informaţia 

Guvernului 

 

1978 

 

Norvegia 
 

Actul privind libertatea informaţiei (Nr. 69, 1970) 
 

1970 

 

Polonia 
 

Actul privind accesul la informaţia publică 
 

2001 

 

Portugalia  
 

Legea privind accesul şi reutilizarea 

documentelor administrative (Legea nr. 

46/2007) 

 

2007 

 

România 
 

Legea cu privire la accesul liber la informaţia de 

interes public (Nr. 544) 

 

2001 

 

Rusia 
 

Legea privind oferirea accesului la informaţia 

despre activităţile organelor de stat şi organelor de 

autoguvernare locală  

 

2009 

 

Serbia 
 

 
 

Slovacia 

 

Legea privind accesul liber la informaţia de 

importanţă publică 

 

2003 

 

Actul cu privire la accesul liber la informaţie şi 

amendamentele anumitor acte 

 

2000 

 

Slovenia 
 

Actul privind accesul la informaţia cu caracter 

public 

 

2003 
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Legile privind accesul la informaţie în cele 56 state participante la OSCE    

 
 

Ţara  
 

Denumirea actului 
 

Anul  

     Spania Legea 19/2013, din 9 decembrie, privind         

transparenţa, accesul la informaţia publică şi buna 

guvernare 

2013 

 

Suedia 
 

Actul cu privire la libertatea presei 
 

1766 

 

Elveţia 
 

Actul federal privind Principiul libertăţii 

informaţiei în administrarea publică 

 

2004 

 

Tadjikistan 
 

Legea Republicii Tadjikistan privind dreptul de 

acces la informaţie 

 
2002 

 

Turcia 
 

Legea despre dreptul la informaţie 

(Nr. 4982) 

 
2003 

 

Ucraina  
 

Legea privind accesul public la informaţie 
 

2011 

 

Regatul Unit 
 

Actul privind libertatea informaţiei 
 

2000 

 

SUA 
 

Actul privind libertatea informaţiei (FOIA) 
 

1966 

 

Uzbekistan 
 

Legea privind principiile şi garanţiile libertăţii 

informaţiei 

 
2002 
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ANEXA C: 

Ţinta principală a Dreptului de acces la informaţie 
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 f

u
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c
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p
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c
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Albania 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Armenia 
 

Da 
 

Da 
 

parţial 
 

Da 
 

Da 

 

Austria 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Nu 

 

Azerbaidjan 
 

Da 
 

doar leg. 
 

Da 
 

Nu 
 

Da 

 

Belgia 
 

Da 
 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Da 

 

Bosnia şi Herţegovina 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Bulgaria 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Canada 
 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 

 

Croaţia 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Republica Cehă 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Danemarca 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Nu 
 

Da 

 

Estonia 
 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 
 

Da 

 

Finlanda 
 

 
Franţa 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Da 
 

Da 

 

Georgia 
 

Da 
 

Da 
 

parţial 
 

Da 
 

Da 
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Ţinta principală a Dreptului de acces la informaţie 
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 f
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Germania 
 

Da 
 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Da 

 

Grecia 
 

parţial 
 

parţial 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 

 

Ungaria 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Islanda 
 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 
 

Da 

 

Irlanda 
 

Da 
 

Da 
 

parţial 
 

Nu 
 

Da 

 

Italia 
 

Da 
 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Da 

 

Kosovo 
 

Da 
 

Da 
 

parţial 
 

parţial 
 

Da 

 

Republica Chirghiză 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Letonia 
 

 
Liechtenstein 

 

Da 
 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Da 

 

parţial 
 

Da 
 

parţial 
 

parţial 
 

Da 

 

Lituania 
 

 
Macedonia 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

    Malta 

 

parţial 
 

Da 
 

parţial 
 

parţial 
 

Da 

 

Moldova 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

    Mongolia 

 
parţial 

 
Da 

 
parţial 

 
Da 

 
Da 

 

Muntenegru 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Olanda 
 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 
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Ţinta principală a Dreptului de acces la informaţie 
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Norvegia 

 
Polonia 

 

da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 
 

Da 

 

da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Portugalia 
 

da 
 

da  
 

Nu 
 

Nu 
 

Da 

 

România 
 

da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Rusia 

 
Serbia 

 

Da 
 

Da 
 

parţial 
 

parţial 
 

Nu 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Slovacia 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

da  
 

Da 

 

Slovenia 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

    Spania Parţial doar legisl. Nu Nu Nu 

 

Suedia 

 
Elveţia 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Da 
 

doar legisl. 
 

Da 
 

Nu 
 

Da 

 

Tadjikistan 

 
Turcia 

 
Ucraina 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Nu 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Nu 

 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 

 

Regatul Unit 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Nu 
 

Da 

 

SUA 
 

Da 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 
 

Nu 

 

Uzbekistan 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Da 
 

Nu 
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ANEXA D: 

Tipuri de plângere şi Organele de supraveghere 
 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

Uniunea Europeană 

 
Întâi Plângere administrativă la acelaşi organ: 

“cerere de confirmare” 

APOI Avocatul Poporului 

ORI Tribunalul de primă instanţă 

 
Avocatul Poporului European 

Albania 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă 

APOI Plângere juridică 

ORI Plângere pe numele Avocatul Poporului 

 
Avocatul Poporului (Avocatul 

Poporului) – deciziile nu sunt 

obligatorii 

Armenia 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă urmată de cererea la 

Curte (recomandat) 

ORI Avocatul Poporului 

 
Apărătorul Drepturilor Omului al 

Republicii Armenia (Avocatul 

Poporului) – deciziile nu sunt 

obligatorii 

Austria 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă 

APOI cerere la instanţele de judecată 

 
Comitetul austriac al Avocatului 

Poporului  

Azerbaidjan 

 
ÎNTÂI Plângere către Agenţia Autorizată în 

probleme de informaţie 

ORI Curţile de Apel 

 
Agenţia Autorizată în probleme de 

informaţie 
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Tipurile de plângere şi Organele de supraveghere 
 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

Belgia 

 

Belgia 

Întâi Plângere la organul administrativ 

ŞI în acelaşi timp la Comisia pentru Acces la 

documentele administrative pentru aviz consultativ 

(nu este obligatoriu) 

APOI recurs la Curtea Administrativă pentru 

anulare sau refuz de furnizare a informaţiei 

 
 

Comisia Federală privind Accesul 

la documentele administrative 

 
Belgia – Flandra 

Întâi Adresarea/ cerere la Instanţa de Apel pentru 

anulare sau refuz de furnizare a informaţiei 

APOI Cererea la Curtea Supremă pentru anulare sau refuz 

de furnizare a informaţiei 

 
Instanţa de Apel privind accesul 

la documentele administrative 

şi reutilizarea informaţiei din 

sectorul privat 

 
Belgia – Comunitatea franceză 

Întâi Recurs la organul administrativ 

ŞI în acelaşi timp la Comisia pentru Acces la 

documentele administrative pentru aviz consultativ  

APOI Cererea la Curtea Administrativă Supremă 

pentru anulare sau refuz de furnizare a informaţiei 

 
 

Comisia privind accesul la 

documentele administrative ale 

Comunităţii franceze din Belgia 

Bosnia şi Herţegovina 

 
ÎNTÂI Cerere către şeful autorităţii publice care a emis 

decizia 

APOI solicitare de examinare juridică 

ORI plângere către Avocatul Poporului 

 
Avocatul Poporului pentru 

Drepturile Omului 

Bulgaria 

 
DOAR (în funcţie de instituţie) Curţile regionale sau 

Curtea Administrativă Supremă 

Niciun organ de supraveghere – 

cerere la instanţele de judecată 
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Tipurie de plângere şi Organele de supraveghere 
 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

Canada 

 
Întâi Plângere către Comisarul de informaţii 

APOI Cerere la instanţele de judecată 

 

Biroul Comisarului de informaţii al 

Canadei 

Croaţia 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă către şeful 

organului administrativ 

APOI Curtea administrativă 

ORI Agenţia croată pentru protecţia datelor personale 

 
Agenţia croată pentru protecţia 

datelor personale 

Republica Cehă 

 
ÎNTÂI Cerere la organul superior al instituţiei publice 

care a emis decizia  

APOI Dacă scrisoarea a fost respinsă cererea în 

instanţă poate duce la reexaminarea acesteia 

 
Niciun organ de supraveghere – 

cerere la instanţele de judecată 

Danemarca 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă 

APOI Curţile de Apel 

ORI Avocatul Poporului 

 

Avocatul Poporului parlamentar 

Estonia 

 
ÎNTÂI Cerere la organul de supraveghere 

ORI Curtea Administrativă 

ORI Inspectoratul Estoniei pentru protecţia datelor 

 
Inspectoratul Estoniei pentru 

protecţia datelor 
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Tipurile de plângere şi Organele de supraveghere  
 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

Finlanda 

 
ÎNTÂI Cerere către autoritatea superioară 

APOI Curtea Administrativă 

ORI Avocatul Poporului din Parlament pentru 

examinarea deciziei 

 
Avocatul Poporului parlamentar 

France 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă (“recours gracieux”) 

(opţional) 

ŞI/ORI Recurs direct la Comisia privind accesul la 

documentele administrative 

APOI Conseil d’État (Consiliul de Stat) pentru 

examinarea deciziei CADA 

 
Comisia privind accesul la 

documentele administrative 

(CADA) – deciziile nu sunt 

definitive, dar pot fi atacate la 

Tribunalul Administrativ 

pentru executare 

Georgia 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă internă 

APOI Curtea Administrativă 

APOI Curtea Supremă 

 
Niciun organ de supraveghere 

Germania 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă 

APOI Curtea de Apel 

ŞI/ORI Cerere către Comisarul de informaţii 

 
Comisarul Federal pentru 

protecţia datelor şi libertatea 

informaţiei. 

În unele landuri legile privind 

libertatea informaţiei sunt 

supravegheate de Comisari: 

Berlin, Brandenburg, Bremen, 

Hamburg, Mecklenburg- 

Vorpommern, Nordrhein- 

Westfalen, Saarland, Sachsen- 

Anhalt, Schleswig-Holstein 
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Tipurile de plângere şi Organele de supraveghere 
 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

Grecia 

 
ÎNTÂI Plângere internă 

APOI Oficiul Avocatului Poporului 

 
Avocatul Poporului 

Ungaria 

 
ÎNTÂI Aplicantul are opţiunea de a lansa un recurs 

juridic (în prima sau a doua instanţă) 

ORI să se adreseze Autorităţii pentru Protecţia Datelor 

Naţionale şi Libertatea Informaţiei   

 
Autoritatea pentru Protecţia 

Datelor Naţionale şi Libertatea 

Informaţiei  - deciziile sunt 

obligatorii 

Islanda 

 
ÎNTÂI Cerere la Comitetul de informaţii. Instituţiile 

guvernamentale trebuie să se conformeze deciziilor dar 

se pot adresa Curţii 

APOI recurs în instanţe 

 
Comitetul de informaţii 

Irlanda 

 
ÎNTÂI Cerere de examinare internă a deciziei 

(costul de 75€) 

APOI Plângere la Comisarul de informaţii 

(taxa de aplicare 150€) 

APOI Recurs la Înalta Curte 

 
Biroul Comisarului de 

informaţii – poate comanda 

dezvăluirea 

Italia 

 
ÎNTÂI Plângere la Curtea Administrativă regională 

ORI Cerere către Comisarul de acces la informaţie 

APOI Atacare în instanţă 

 
Comisia pentru accesul la 

documentele administrative  
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Tipurile de plângere şi Organele de supraveghere 
 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

Kosovo 

 
Întâi Plângere administrativă internă 

APOI Curtea Administrativă 

ORI Instituţia Avocatului Poporului 

 
Instituţia Avocatului Poporului  

Kârgâztan 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă 

ORI Avocatul Poporului 

 
Avocatul Poporului al Republicii 

Kârgâze 

Letonia 

 
ÎNTÂI Cerere la managerul instituţiei  

APOI Curtea 

 
Niciun organ de supraveghere 

Liechtenstein 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă către organul de remitere 

a cererii 

APOI Curtea conform legii administrative 

 
Niciun organ de supraveghere 

Lituania 

 
ÎNTÂI Plângere internă (opţional) 

ORI Comisia de dispută administrativă (opţional) 

APOI Curtea Administrativă 

ORI Avocatul Poporului în Seim 

 
Oficiul Ombusmanilor din Seimul 

Lituaniei 

Macedonia 

 
ÎNTÂI Cererea la Comisia de informaţii  

APOI dezbateri adminsitrative în faţa Curţii 

Administrative 

 
Comisia pentru protecţia dreptului 

la accesul liber la informaţie – 

poate ordona dezvăluirea datelor 
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   Tipurile de plângere şi Organele de supraveghere 

 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

Malta 
 

ÎNTÂI, Plângere la organul de supraveghere 

 

 
Comisarul de informaţii 

Moldova 

 

    ÎNTÂI Organul ierarhic superior al instituţiei 

    ORI Contenciosul administrativ 

    DE ASEMENEA Avocatul Poporului 

 

 

 
Niciun organ de supraveghere 

Mongolia 

 
1. Apel la Instituţie.  

2. Comisia Naţională a Mongoliei pentru Drepturile 

Omului  

3. Instanţele de judecată 

 
Comisia Naţională a Mongoliei 

pentru Drepturile Omului 

Muntenegru 

 
ÎNTÂI Plângere la organul de supraveghere, dacă 

există 

ORI Direct la Curtea Administrativă, care poate 

comanda dezvăluirea 

 
Niciun organ de supraveghere 

Olanda  

 
ÎNTÂI Plângere administrativă 

APOI Curtea de Apel 

APOI Înalta Curte de Apel 

 
Avocatul Poporului naţional: nu 

are niciun mandate specific, astfel 

plângerea se face prin instanţele de 

judecată   

Norvegia 

 
ÎNTÂI Plângere la organul administrativ superior, 

urmată de curţile de apel 

ORI Avocatul Poporului 

 
Avocatul Poporului 

Parlamentar –  Avocatul 

Poporului Civil CCivil 

Polonia 

 
ÎNTÂI Plângere internă 

APOI Curtea Adminsitrativă 

 
Plângere către Oficiul 

Comisarului pentru protecţia 

drepturilor civile 

Portugalia 

 
ÎNTÂI Comitetul de Acces la documentele administrative  

APOI Curtea administrativă 

 
Comisia privind accesul al 

documentele administrative 
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Tipurile de plângere şi Organele de supraveghere 
 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

România 

 
ÎNTÂI Autoritate publică sau manager-ul instituţiei  

APOI Instanţa de Contencios Administrativ 

APOI Curtea de Apel 

 
Instanţele pot dispune 

dezvăluirea. 

Avocatul Poporului 

supraveghează accesul doar 

ocazional Rusia 

 
ÎNTÂI Recurs la înalta instituţie 

ORI Înaltul oficial conform procedurilor legale stabilite 

APOI Recurs la instanţa de judecată 

ORI Procuratura 

 
Niciun organ de supraveghere 

Serbia 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă  

APOI Comisarul de informaţii  

APOI Curtea Administrativă 

 
Comisarul pentru informaţiile de 

importanţă publică şi protecţia 

datelor personale – deciziile sunt 

obligatorii, definitive şi 

executorii. 

Slovacia 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă 

APOI Recurs la instanţele de judecată 

 
Niciun organ de supraveghere – 

recurs la instanţele de judecată 

Slovenia 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă  

APOI Comisarul de informaţii  

APOI Curtea Administrativă 

 
Comisarul de informaţii 

– deciziile devin obligatorii la 

expirarea termenului pentru 

lansarea unui litigiu administrativ 
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Tipurile de plângere şi Organele de supraveghere 
 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

Spania 

 
ÎNTÂI, plângere Consiliului pentru 

Transparenţă şi Bună Guvernare 

APOI instanţele de judecată 

 
Consiliul pentru Transparenţă 

şi Bună Guvernare 

Suedia 

 
ÎNTÂI plângere internă 

APOI Curtea Administrativă de Apel  

APOI Curtea Administrativă Supremă 

DE ASEMENEA Avocatul Poporului Parlamentar 

 
Avocatul Poporului 

Parlamentar – emiterea 

recomandărilor 

Elveţia 

 
ÎNTÂI Plângere la adresa Comisarului Federal 

pentru protecţia datelor şi libertatea informaţiei  

APOI dacă nu sunteţi mulţumiţi de rezultat, faceţi 

o plângere pentru o decizie oficială din partea unei 

instituţii publice 

APOI faceţi recurs la Tribunalul administrativ 

federal 

 
Comisarul Federal pentru protecţia 

datelor şi libertatea informaţiei 

mediază şi emite recomandări care 

pot fi atacate în faţa instanţelor 

Tadjikistan 

 
ÎNTÂI Plângere pe numele funcţionarului superior 

SAU instanţa de judecată 

 

Turcia 

 
ÎNTÂI Plângere la adresa Consiliului de examinare a 

accesului la informaţie  

APOI Recurs la Curtea Administrativă 

 
Consiliul de examinare a accesului 

la informaţie  

 

Ucraina 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă internă 

APOI Curtea Administrativă 

 
Nu există organ de supraveghere 
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Tipurile de plângere şi Organele de supraveghere 
 

Tipurile de plângere, pe ţări Organul de supraveghere 

Regatul Unit 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă adresată aceluiaşi 

organism 

APOI Oficiul Comisarului de informaţii 

APOI Tribunalul de Informaţii, instanţa specială care 

examinează deciziile OCI (în Scoţia recursul judiciar 

doar în baza legislaţiei) 

 

Oficiul Comisarului de informaţii 

(OCI) 

 
Regatul Unit – Scoţia  

ÎNTÂI Plângere administrativă adresată aceluiaşi 

organism 

APOI examinare de către acelaşi organ 

APOI Oficiul Scoţian al Comisarului de informaţii APOI 

Recurs judiciar, doar în baza legii 

 
 

Oficiul Scoţian al Comisarului de 

informaţii 

SUA 

 
ÎNTÂI Plângere administrativă, şefului instituţiei 

publice în cauză 

APOI Instanţele de judecată 

 

Uzbekistan 

 
Pot fi atacate în instanţele de judecată 
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ANEXA E: 

Accesul la informaţie în funcţie de intervalele de timp 
 

 

 
Ţara 

Zile 

lucrătoare 
Zile 

calendaristice 

 

Prelungire  

 

Uniunea Europeană 
 

15 
  

15 

 

Informaţia de mediu 

potrivit Convenţiei de la 

Aarhus  

 
Albania1

 

  

30 (o lună) 
 

  

40 
 

10 

 

Armenia 
 

5 
  

25 

 

Austria 
 

 
Azerbaidjan 

  

60 (8 săptămâni) 
 

 

7 
  

7 

 

Belgia 
 

 
Bosnia şi Herţegovina 

  

30 
 

 

15 
  

15 

 

Bulgaria 
 

 
Canada2

 

  

14 
 

10 

  

30 
 

30 

 

Croaţia 
 

 
Republica Cehă 

 

15 
  

30 

 

15 
  

10 

 

Danemarca  
 

10 
 Permis însă 

termenul limită nu 

este specificat 

 

Estonia 
 

 
Finlanda 

 

5 
  

15 

 

10 
  

20 
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Accesul la informaţie în funcţie de intervalele de timp 
 

 

 
Ţara 

Zile lucrătoare Zile 

calendaristice 

 

Prelungire 

 

Franţa 
  

30 (apelare după o 

lună) 

 

 

Georgia 
 

 
Germania 

 

10 
  

  

30 
 

 

Grecia 
  

30 
 

 

Ungaria1
 

 

 
Islanda 

 

15 
  

  

7 
 

 

Irlanda 
 

 
Italia 

  

30 
 

  

30 
 

 

Kosovo 
 

 
Kârgâstan 

 

15 
  

15 

  

15 
 

15 

 

Letonia 
 

 
Lituania 

 

15 
  

10 

 

20 
  

20 

 

Liechtenstein 
  

14 
 

 

Macedonia 
 

 
Malta 

 

    Moldova 

  

30 
 

20  20 

 

15 
  

5 
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Accesul la informaţie în funcţie de intervalele de timp 
 

 

 
Ţara 

Zile lucrătoare Zile 

calendaristice 

 

Prelungire 

 

Muntenegru 
  

8 
 

14 

     

    Mongolia 
 

7 
  

7 

 

Olanda 
 

 
Norvegia  

  

28 
 

28 

   

 

Polonia 
  

14 
 

 

Portugalia 
 

 
România2

 

 

10 
  

60 (2 luni) 

 

10 
  

30 

 

Rusia 
 

 
Serbia 

  

30 
 

15 

 

15 
  

 

Slovacia 
 

 
Slovenia 

 

10 
  

10 

 

20 
  

30 

     

    Spania 
  

30 
 

30 

 

Suedia 
 

 
Elveţia 

 

Imediat 
  

 

20 
  

20 

 

Tadjikistan 
  

30 
 

 

Turcia 
 

 
Ucraina 

 

15 
  

15 

 

10 
  

30 
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Accesul la informaţie în funcţie de intervalele de timp 
 

 

 
Ţara 

Zile lucrătoare Zile 

calendaristice 

 

Prelungire 

 

Regatul Unit 
 

20 
  

20 

 

SUA 
 

 
Uzbekistan 

 

20 
  

10 

  

30 
 

30 (o lună) 

 
 

Notă Uneori intervalele de timp sunt specificate în luni şi săptămâni. Din raţiune de 

compatibilitate o lună echivalează cu 30 de zile calendaristice şi o săptămână este egală 

cu 7 zile calendaristice. 

 
Nota 1 Albania, Ungaria şi România au diferite termene limită pentru luarea deciziilor de 

acceptare sau refuz a accesului. Termenele limită pentru deciziile de refuz sunt mai 

scurte: 15, 8 şi respectiv 5 zile.  

 
Nota 2   În Canada prelungirile de mai mult de 30 de zile calendaristice sunt permise, însă în 

aceste cazuri e necesar de înştiinţat Comisarul de informaţie. 
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ANEXA F: 

Formatele electronice şi dreptul de acces la bazele de date 
 

 
Ţara 

 
Acces în format electronic 

 
Acces la bazele de date 

 

Albania 
 

Da, opţiune format 
 

Nu este menţionat 

 

Armenia 
 

Da  
 

Nu este menţionat 

 

Austria 
 

Nu este menţionat 
 

Nu este menţionat 

 

Belgia 
 

Nu este menţionat 
 

Nu este menţionat 

 

Bosnia 
 

Da, opţiune format 
 

Nu este menţionat 

 

Bulgaria 
 

Da  
 

Nu este menţionat 

 

Canada 
 

Nu este menţionat 
 

Nu este menţionat 

 

Croaţia 
 

Nu este menţionat 
 

Nu este menţionat 

 

Danemarca 
 

Nu este menţionat 
 

Exclus în mod specific 

 

Estonia 
 

Da  
 

Nu este menţionat 

 

UE 
 

Da  
 

Nu este menţionat 

 

Finlanda 
 

Da  
 

Da  

 

Franţa 
 

 
Georgia 

 

Da  
 

Nu este menţionat 

 

Da, opţiune format 
 

Nu este menţionat 

 

Germania 
 

Da  
 

Nu este menţionat 

 

Grecia  
 

Nu este menţionat 
 

Nu este menţionat 

 

Ungaria  
 

Da  
 

Doar în raport cu protecţia 

datelor 

 

Irlanda  
 

Da  
 

Da  

 
 

         82 



 

 

 

  

 
 
 

Formatele electronice şi dreptul de acces la bazele de date 
 

 
Ţara  

 
Acces în format electronic 

 
Acces la bazele de date 

 

Italia 
 

Nu este menţionat 
 

Nu este menţionat 

 

Kosovo 
 

Da  
 

Nu este menţionat 

 

Letonia 
 

Da, opţiune format 
 

Nu este menţionat 

 

Macedonia 
 

Da  
 

Nu este menţionat 

    Malta     Da     Nu este menţionat 

 
Moldova 

 

    Da 
 

Nu este menţionat 

    Mongolia     Da     Nu este menţionat 

 

Muntenegru 
 

Da 
 

Nu este menţionat 

 

Olanda  
 

Da 
 

Exclus în mod specific 

 

Norvegia 
 

Da 
 

Neclar  

 

Polonia 
 

Da, opţiune format 
 

Nu este menţionat 

 

Portugalia 
 

Da 
 

Nu este menţionat 

 

România 
 

Nu este menţionat 
 

Nu este menţionat 

 

Serbia 
 

 
Slovacia 

 

Da 
 

Nu este menţionat 

 

Da 
 

Nu este menţionat 

 

Slovenia 
 

Da 
 

Nu este menţionat 

     

    Spania 
     

    Da 
     

    Nu este menţionat 

 

Elveţia  
 

Da 
 

Nu este menţionat 

 

Suedia 
 

Da 
 

Doar acces la format hârtie 

 

Regatul Unit 
 

Da 
 

Nu este menţionat 

 

SUA 
 

Da 
 

Nu este menţionat 
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Proiectul Legal Leaks acordă ajutor jurnaliştilor din întreaga Europă în 

exercitarea dreptului lor de acces la informaţie în propria lor ţară şi în 

alte ţări. 

 

Ghidul Legal Leaks este destinat jurnaliştilor care activează în orice 

sector mass-media – ziaristică, radio sau televiziune – precum şi 

bloggerilor sau altor profesionişti care au nevoie să acceseze informaţii 

deţinute de instituţiile publice pentru materialele lor.  

 

Bazat pe o analiză comparativă a 46 de legi cu privire la accesul la 

informaţie şi a regulilor Uniunii Europene de acces la documente, 

Ghidul Legal Leaks Toolkit cuprinde: 

»    20 cele mai bune sfaturi privind dreptul de a şti, adresate jurnaliştilor 

foarte activi.   
»    Un îndrumar despre momentul potrivit de depunere a unei cereri de 

acces la informaţie şi modalităţile de depunere a cererii. 
»    Sfaturi privind crearea materialelor bazate pe depunerea cererilor şi 

refuzurilor. 
»    Sfaturi privind siguranţa datelor dvs. 

»    Jurnalismul de date şi accesul la informaţie. 
»    Un ghid pas cu pas despre toate legile europene privind accesul la 

informaţie. 
»    Informaţii despre posibilităţile de atacare a refuzurilor în cele 46 de 

ţări şi la nivelul UE. 
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