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ZIUA INTERNAŢIONALĂ 

A DREPTULUI DE A ŞTI

Pe 28 septembrie se sărbătoreşte, în fiecare an,

,,Ziua internaţională a dreptului de a şti", zi stabilită

în anul 2002 cu ocazia unei reuniuni a principalelor

organizaţii neguvernamentale preocupate de

accesul la informaţiile publice, reunite în cadrul

unui for al ONG-urilor desfăşurat la Sofia, Bulgaria.

Iniţiativa a plecat de la ideea că oamenii au dreptul

la informaţii, iar statele au obligaţia de a le furniza.

ZIUA INTERNAŢIONALĂ 
A DREPTULUI DE A ŞTI



Republica Moldova a adoptat Legea privind

accesul la informaţie in anul 2000, conferind

fiecărui cetăţean dreptul de a vedea, revizui şi

multiplica documente publice. Legea prevede

penalităţi pentru acei, care, fără motive

întemeiate, refuză accesul la informaţie.

In mai multe ţari de pe glob, cetăţeni, organizaţii

non-guvernamentale, specialişti în domeniul

drepturilor omului marchează această zi,

atenţionînd asupra importanţei dreptului la

informare pe care o are fiecare om în orice

sistem democratic.



Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de 
interes public nu poate fi îngrădit.

Constituţia Republicii Moldova, art. 34 alin. 1.

Dreptul tău: accesul la informaţie. 

Legislaţia Republicii Moldova. Acte

internaţionale





Drepturi:

Orice persoană are dreptul de a 

căuta, de a primi şi de a face 

cunoscute orice informaţii, afară 

cele exceptate de legislaţie de la 

liberul acces

Obligaţii:

Autoritatea/instituţia publică este 

obligată să ofere solicitantului 

orice informaţie oficială, afară de 

cele exceptate de legislaţie de la 

liberul acces

Scopuri

Crearea

Cadrului normativ 

general în domeniu

Armonizarea 

procesului de 

informare a populaţiei Instituirea controlului 

permanent şi eficient al 

populaţiei asupra 

activităţii puterii 

Impulsionarea  formării 

diverselor opinii, 

pluralismului în 

societate

Antrenarea şi 

participarea activă a 

populaţiei la adoptarea  

şi executarea deciziilor

De ce avem nevoie de Legea privind 

accesul la informaţie ?



Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă democraţia şi libertatea

ca idealuri comune, spre care trebuie să tindă orice societate modernă. Prin art.

19, Declaraţia obligă statele aderente să garanteze fiecărui individ „dreptul de

opinie şi de exprimare, ceea ce implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile

sale şi acela de a căuta, de a primi şi de a răspîndi, fără consideraţii de frontieră,

informaţii şi idei prin orice mijloc de exprimare”.





Cunoaşterea este cheia putereii, a participării şi 

reformei
Joel. C. Martin







Tăciunele acoperit arde nesuferit
http://www.acces-info.org.md/upload/cetateni.pdf







Legislaţia în publicaţii periodice

MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA, unica publicaţie oficială a

statului, structură publică de interes naţional, care asigură un înalt profesionalism

la publicarea legii ce trebuie cunoscută şi aplicată întocmai de către autorităţi şi

cetăţeni, înlesneşte în permanenţă cunoaşterea exactă şi rapidă a actelor oficiale,

contribuind astfel la consolidarea statului de drept.

http://www.moldpres.md/moldpres/monitor.aspx















http://libruniv.usarb.md/

http://libruniv.usarb.md/


http://lex.md/

http://lex.md/


http://www.acces-info.org.md/

http://www.acces-info.org.md/


 Libraries, Electronic Resources, and Privacy: The Case for Positive 

Intellectual Freedom

 Freedom of information in cyberspace: What now for copyright? 

 The political and ideological dimension of the measurement of freedom of 

information. Assessing the interplay between neoliberalism and the Freedom 

of the Press Index

 Freedom of Information and records management in local government: Help 

or hindrance? 

 Using freedom of information requests to facilitate research 

 Freedom of information legislation and its impact on press freedom: A cross-

national study

 The Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiatives: 

Freedom of Information

 Freedom of information and 'vexatious' requests -- The case of Scottish 

local government

 Freedom of Information and Parliamentary Departments

http://search.ebscohost.com/

Bazele de date legislative internaţionale în 
EBSCO



https://openknowledge.worldbank.org/

https://openknowledge.worldbank.org/


https://openlibrary.org/people/librunivusb

https://openlibrary.org/people/librunivusb


https://bookshop.europa.eu/en/home/

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

https://bookshop.europa.eu/en/home/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


http://doaj.org/

Accesul la alte resurse electronice 

juridice

http://doaj.org/


Resurse electronice

http://www.acces-info.org.md/index.php?cid=165

http://www.acces-info.org.md/upload/cetateni.pdf

http://search.ebscohost.com/

http://lex.md/

http://www.undp.org/content/undp/en/home.html

http://www.un.org/

http://www.worldbank.org/en/country/moldova

https://bookshop.europa.eu/en/home/

http://eur-lex.europa.eu/

http://www.accesinfo.org.md/index.php?cid=165
http://www.acces-info.org.md/upload/cetateni.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://lex.md/
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/en/country/moldova
https://bookshop.europa.eu/en/home/
http://eur-lex.europa.eu/
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