Transparenţa instituţională în România şi Republica Moldova
-studiu asupra respectării legilor 544/2001 şi 982/2000-
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Metodologie
Pentru munca de cercetare din cadrul proiectului „Podul Bunei Guvernări”, prima etapă a fost colectarea
de informaţii şi centralizarea acestora într-o bază de date în format Excel, care a fost completată de
către voluntari din România şi din Republica Moldova. Scopul cercetării şi verificării a fost să vedem în
mod comparativ cât de mult se respectă legile privind liberul acces la informaţii publice (Legea 544/2001
în România şi Legea 982/2000 în Republica Moldova), precum şi eventualele cazuri de bune sau rele
practici. În acest sens, metodologia folosită a fost comună ambelor cazuri.
Fiecare voluntar a primit un fişier Excel cu o listă de instituţii de verificat, dintre cele vizate în proiect,
structurate în funcţie de ţară şi de nivel (local, regional şi central). În total au fost verificate 189 de
instituţii, dintre care 106 din România (18 ministere, 41 de consilii judeţene şi 47 de primării ale
municipiilor reşedinţă de judeţ, inclusiv Bucureşti şi cele 6 sectoare) şi 83 din Republica Moldova (16
ministere, 32 de consilii raionare şi 35 de primării ale reşedinţelor de raion, plus Chişinău). Pentru
simplitate, numărul de ministere a fost considerat constant pe toată perioada studiului. Unitatea
teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria nu a făcut obiectul acestui studiu, însă primăria
Dubăsari a fost inclusă întrucât administrarea raionului este împărţită. De asemenea, nu au fost
colectate date de la ministere desfiinţate, numărul acestora fiind considerat constant.
Cercetarea a urmat, în primă fază, o abordare cantitativă, în care am apelat la voluntari din România şi
Republica Moldova pentru a colecta date, pe care le-am analizat din punct de vedere statistic, pentru a
semnala tipare şi trend-uri. Faza secundă a adoptat o abordare calitativă, în care am căutat să
prezentăm o imagine cât mai completă a transparenţei instituţionale şi a jurisprudenţei în domeniu,
folosind şi opinii ale experţilor din România şi Republica Moldova referitoare la legile privind liberul
acces al informaţii de interes public şi transparenţă decizională.
În prima etapă, voluntarilor li s-a cerut să verifice site-urile instituţiilor respective şi să verifice dacă
rapoartele de activitate sunt vizibile pentru fiecare an în care legea privind liberul acces la informaţii de
interes public a fost în vigoare (2001 pentru România, respectiv 2003 pentru Rep. Moldova, anul
reorganizării administrativ-teritoriale) şi link-urile către acestea.
În a doua etapă, s-a verificat conţinutul rapoartelor de activitate, pentru a vedea dacă respectă
prevederile legale. Anexa Nr. 6 din normele metodologice ale legii 544/2001 prevede că raportul de
activitate trebuie să conţină următoarele informaţii:
1. misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada
de raportare;
2. indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
3. scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele
autorităţii sau instituţiei publice;
4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
5. nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
6. propuneri pentru remedierea deficienţelor.
Conform legii nr. 982/2000, „în scopul asigurării transparenţei activităţii instituţiilor, eficientizării
accesului la informaţie, creării condiţiilor pentru căutarea, identificarea operativă a documentelor şi
informaţiilor, autorităţile publice, instituţiile publice vor edita, cel puţin o dată pe an, îndrumare ce vor
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conţine liste ale dispoziţiilor, hotărîrilor, altor documente oficiale, emise de instituţia respectivă, şi
domeniile în care poate furniza informaţii, vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă date oficiale despre propria activitate, inclusiv despre domeniile în care poate furniza
informaţii”. Aşadar, rapoartele instituţiilor trebuie să listeze toate documentele emise de instituţia
respectivă, precum şi domeniile despre care se pot furniza informaţii.
Dacă un raport nu acoperea toate criteriile menţionate, s-a considerat că nu îndeplineşte ceriţele legale.
De asemenea, voluntarilor li s-a cerut să noteze separat orice observaţii sau probleme întâmpinate în
procesul colectării de date, pentru a ne forma o imagine cât mai clară a felului în care instituţiile
respectă principiile transparenţei şi pentru a formula recomandări de îmbunătăţire a fiecărei legi în
funcţie de principalele descoperiri.
Aceste două etape de colectare a datelor s-au desfăşurat în perioada iulie-octombrie 2015.
În a treia etapă a studiului, am solicitat părerea unor experţi din România şi Republica Moldova cu
privire la aplicarea legilor 544/2001 respectiv 982/2000 şi am analizat rezultatele monitorizării.

Situaţie generală
Din 189 de instituţii monitorizate în ambele ţări, 88 nu aveau nici măcar un raport de activitate pus pe
site. Lista ruşinii în România cuprinde: CJ Braila, CJ Brasov, CJ Constanta, CJ Covasna, CJ Neamt, CJ
Vrancea, Ministerul Culturii, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici
si Mijlocii si Mediului de Afaceri, Primaria Alba-Iulia, Primaria Bucuresti Sector 2, Primaria Bucuresti
Sector 5, Primaria Constanta, Primaria Drobeta-Turnu Severin, Primaria Miercurea Ciuc, Primaria
Sfantu Gheorghe, Primaria Slatina, Primaria Targoviste, Primaria Pitesti, Primaria Tulcea şi Primaria
Vaslui.
Lista ruşinii din Republica Moldova cuprinde: CR Anenii Noi, CR Basarabeasca, CR Briceni, CR Calarasi,
CR Cantemir, CR Causeni, CR Cimislia, CR Criuleni, CR Donduseni, CR Drochia, CR Dubasari, CR Edinet,
CR Falesti, CR Floresti, CR Glodeni, CR Hancesti, CR Leova, CR Nisporeni, CR Ocnita, CR Orhei, CR
Rascani, CR Rezina, CR Sangerei, CR Soldanesti, CR Soroca, CR stefan Voda, CR Straseni, CR Taraclia, CR
Telenesti, CR Ungheni, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Primaria Anenii Noi,
Primaria Balti, Primaria Basarabeasca, Primaria Briceni, Primaria Cahul, Primaria Cantemir, Primaria
Causeni, Primaria Comrat, Primaria Criuleni, Primaria Donduseni, Primaria Drochia, Primaria Dubasari,
Primaria Edinet, Primaria Falesti, Primaria Glodeni, Primaria Hincesti, Primaria Ialoveni, Primaria
Nisporeni, Primaria Ocnita, Primaria Rascani, Primaria Rezina, Primaria Sangerei, Primaria Soldanesti,
Primaria Straseni, Primaria Taraclia, Primaria Telenesti şi Primaria Ungheni.
În unele cazuri, instituţiile nu aveau site (Primaria Rascani, Primaria Anenii Noi, Primaria Briceni,
Primaria Dubasari, CR Floresi sau CR Telenesti) iar în altele, acesta se afla în „pauză tehnică” (CR
Criuleni). După colectarea datelor, site-ul CR Criuleni a devenit funcţional iar în rubrica dedicată
rapoartelor chiar apare un singur raport anual pentru o perioadă de doi ani.
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În ciuda prevederilor legale care specifică publicarea anuală a unor rapoarte de activitate, instituţiile
adesea publică documente pe alte intervale de timp (mai mulţi ani sau la interval de câteva luni).
Adesea, mai ales în situaţii în care se schimbă conducerea unei instituţii, noua conducere nu raportează
activitatea din întregul an calendaristic, ci numai de la începutul mandatului său. În caz că fosta
conducere nu a produs un raport pentru ultimele luni de mandat, acea perioadă rămâne neacoperită.
Un exemplu relevant în acest sens este Ministerul Economiei din Rep. Moldova, care a publicat
rapoartele de activitate pe anii calendaristici 2010 până în 2014 inclusiv (cu galben în figură) şi alte
rapoarte pentru perioada septembrie 2009-septembrie 2010 sau septembrie 2009-septembrie 2012.
Cazul nu este singular şi relevă nu numai deficienţe în legislaţie (care nu specifică dacă rapoartele se
referă la ani calendaristici sau intervale de 12 luni din momentul instalării pe funcţie) dar şi probleme în
construcţia şi funcţionarea instituţiilor, care fie nu vor să prezinte activitatea conducerii precedente (mai
ales dacă în lunile dinaintea alegerilor aceasta a luat măsuri care să atragă voturi), fie nu cunosc ce a
făcut instituţia în acea perioadă.

Legendă: Rapoartele de activitate prezente pe site-ul Ministerului Economiei din Rep. Moldova în iulie 2015, cu evidenţierea
celor care acoperă perioada corectă de timp (cu galben)

În asemenea condiţii, cu greu se poate vorbi de bună guvernare sau de continuitate. În construirea bazei
noastre de date am ţinut cont numai de rapoartele de activitate întocmite pentru perioada unui an
calendaristic întreg, deci rapoartele pe mai mulţi ani sau pe intervale de numai câteva luni nu au fost
incluse, întrucât am considerat că acestea nu sunt în ton cu spiritul legii, iar prezenţa lor relevă probleme
la nivelul instituţiei.
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Topuri
Top instituţii transparente (cel puţin 10 rapoarte publicate pe site)
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Legendă: Situaţie generală a instituţiilor care au publicat cel puţin 10 rapoarte de activitate pe site

Primăria Ploieşti este singura instituţie, din ambele ţări, care a publicat toate rapoartele de activitate pe
site, urmată de primăria Târgu Jiu. Singura instituţie din Rep. Moldova care a publicat cel puţin 10
rapoarte de activitate este Ministerul Finanţelor, deşi legea care introduce obligativitatea de a face acest
lucru este în vigoare din anul 2000.
Deşi primăria Ploieşti merită laude pentru transparenţă, aceasta nu este fruntaşă dacă ne uităm şi peste
conţinutul rapoartelor. Numai 11 dintre cele 14 rapoarte ale sale sunt conforme cu legea în ceea ce
priveşte conţinutul (79%), în timp ce toate cele 12 rapoarte ale primăriei Târgu Jiu se încadrează în
cerinţele legii. Primăria Târgu Jiu poate fi, deci, considerată fruntaşă în ceea ce priveşte respectarea legii
544/2001 în materie de rapoarte de activitate.
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Top respectare a legii privind conţinutul rapoartelor de activitate
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Continut conform cu legea

Legendă: Situaţie generală a instituţiilor care au publicat cel puţin 10 rapoarte de activitate pe site

Doar 6 instituţii (3,2%) au cel puţin 10 rapoarte de activitate care respectă prevederile legale în ceea ce
priveşte conţinutul. Se observă, însă, că instituţiile care publică rapoarte pe site în general respectă
legea până la capăt şi în ceea ce priveşte conţinutul.
La polul opus se situează instituţiile care au publicat peste 10 rapoarte de activitate dintre care niciunul
nu are conţinutul conform prevederilor legale.
Top nerespectare a legii privind conţinutul rapoartelor de activitate
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Legendă: Situaţie generală a instituţiilor care au publicat cel puţin 10 rapoarte de activitate pe site dar al căror conţinut nu
respectă normele legale
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De cele mai multe ori, instituţiile nu comunică în rapoartele lor nerealizările şi planurile pentru a le
remedia. Date fiind problemele semnalate la orice nivel, pare greu de crezut că instituţiile îşi ating toate
obiectivele trasate pentru anul respectiv, mai ales în contextul în care o asemenea realizare ar fi motiv
de laudă şi ar merita specificată în raport. Acest lucru înseamnă fie că autorităţile îşi stabilesc nişte ţinte
destul de joase, fie că se folosesc de rapoartele de activitate pentru a-şi lăuda realizările.
Pe lângă nerealizări, lipsesc adesea indicatorii de performanţă şi estimări privind gradul lor de realizare,
precum şi obiective clare pentru viitor. În unele cazuri, precum MApN, lipsesc sumele cheltuite pe
programele menţionate în rapoarte. Ţinând cont că 2 din 10 rapoarte publicate sunt conforme cu legea,
argumentul secretului de stat nu se aplică, mai ales având în vedere că sumele provin din bani publici şi
că nu se cere o situaţie detaliată a cheltuielilor ci numai totalul alocat fiecărui proiect. În acest fel,
devine deosebit de greu ca activitatea instituţiilor să fie evaluată iar autorităţile să fie trase la
răspundere şi se îngreunează inclusiv participarea societăţii civile sau a cetăţenilor în actul de guvernare,
din lipsă de informaţii cu privire la priorităţi, obstacole, deficienţe sau planuri viitoare.
De menţionat este că unele instituţii (CJ
Călăraşi, CJ Buzău, CJ Bihor, CJ Neamţ sau
Primăria Piteşti) nu au publicat rapoarte pe
site dar le-au trimis la cerere către SAR.
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0
manifestă totuşi un grad de transparenţă
Primaria CJ Bihor CJ Calarasi CJ Neamt CJ Buzau
mai mare decât cele care par să nici nu
Pitesti
aibă asemenea rapoarte sau să nu le publie
Rapoarte trimise la cerere Continut conform cu legea
nici când sunt cerute în mod expres. Cu
toate acestea, legea este clară în acest
sens şi cere publicarea pe site a rapoartelor şi altor informaţii de interes public. De remarcat este cazul
primăriei Piteşti, care nu a publicat niciun raport pe site la data verificării, dar ne-a trimis 7 rapoarte de
activitate la cerere (50% din numărul total pe care trebuia legal să îl publice), toate având conţinutul
conform prevederilor legale. Dintre rapoartele primite de la celelalte instituţii, niciunul nu a respectat
întocmai normele în materie de conţinut.

Rapoarte care nu sunt pe site dar au fost
trimise la cerere

Topul conformităţii cu legile privind liberul acces al informaţii de interes public
Pentru a evalua în ansamblu conformitatea cu legea, am construit un indicator care măsoară procentul
rapoartelor al căror conţinut respectă prevederile legale din numărul total al rapoartelor pe care fiecare
instituţie trebuia prin lege să le publice de la intrarea legilor în vigoare. Astfel, am calculat numărul
maxim de rapoarte care trebuiau publicate, adică 14 pentru fiecare instituţie dintre cele monitorizate
din România, respectiv 12 pentru cele din Rep. Moldova şi ne-am uitat cât reprezintă, ca procent din
total, rapoartele publicate de instituţii al căror conţinut respectă prevederile legale.
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Conformitate cu legea in ansamblu - top 10
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Legendă: Topul instituţiilor din România şi Republica Moldova în funcţie de numărul de rapoarte anuale al căror conţinut
respectă normele legale, raportat la numărul total de rapoarte care trebuiau publicate. Sursă: calculele proprii

Astfel, instituţia care se apropie cel mai mult de ideal (100% rapoarte publicate şi 100% conforme cu
legea) este Primăria Târgu Jiu, urmată, la egalitate, de Primăria Ploieşti, Primăria Deva şi Primăria
Timişoara.

Conformitate cu legea in ansamblu - comparatie
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Legendă: Comparaţie pe ani a conformităţii cu legea în România şi Rep. Moldova în funcţie de numărul de rapoarte anuale al
căror conţinut respectă normele legale, raportat la numărul total de rapoarte care trebuiau publicate. Sursă: calculele proprii
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La nivel naţional, se vede că tendinţa de conformitate cu legea este în general pozitivă. Chiar şi aşa,
gradul de conformitate rămâne departe de ideal. În Moldova, mai puţin de un sfert (24%) dintre
instituţiile studiate au publicat, la apogeu (2013) rapoarte de activitate conforme cu legea, în timp ce în
România proporţia nu a atins o treime, maximul fiind de 31% la apogeu (tot 2013).
Topurile complete pentru fiecare ţară sunt redate în Anexe.

Perspectivă comparată – analiză cantitativă
România
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Legendă: Situaţie pe an a numărului de instituţii din totalul de 106 care au publicat rapoartele de activitate pe site-urile proprii şi
conformitatea acestor rapoarte cu legea

În România, numărul de instituţii care şi-au publicat rapoartele de activitate pe site a crescut în mod
aproape constant de la intrarea legii în vigoare, scăderi venind în anii pre-electorali 2007 şi 2011.
Scăderea din 2014 se poate explica prin faptul că multe instituţii publică târziu rapoartele pentru anul
anterior. Astfel, de la data colectării acestor informaţii, se poate ca multe instituţii să fi publicat
rapoartele de activitate pe anul 2014 pe site. Însă, faptul că această monitorizare a avut loc în a doua
jumătate a anului 2015, iar rapoartele încă nu erau postate nu face decât să evidenţieze încă o
problemă, anume că transparenţa şi răspunderea în faţa publicului alegător nu se numără printre
priorităţile autorităţilor. Faptul de a publica un raport anual de activitate după aproape un an de zile
este o cale sigură de a te asigura că o bună parte a activităţii a fost uitată, nu mai poate fi verificată sau
nu mai este relevantă.
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Evolutia in timp a procentelor - Romania
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Legendă: Situaţie pe an a procentului de instituţii din totalul de 106 care au publicat rapoartele de activitate pe site-urile proprii
şi conformitatea acestor rapoarte cu legea

Referitor la procente, se observă că aproape 67% dintre instituţiile monitorizate din România (71 din
106) au publicat, la apogeu, rapoartele pe site. În total, cele 106 instituţii monitorizate din România ar fi
trebuit să publice, în decurs de 14 ani, 1484 de rapoarte în total, însă monitorizarea noastră a
contabilizat numai 449, adică puţin peste 30%. Dintre acestea, numai 227 (50,6% din totalul celor
publicate şi 15,3% din totalul care ar fi trebuit publicat) au respectat prevederile legale şi în materie de
conţinut.

Republica Moldova
Evolutie rapoarte de activitate Moldova
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Legendă: Situaţie pe an a numărului de instituţii din totalul de 83 care au publicat rapoartele de activitate pe site-urile proprii şi
conformitatea acestor rapoarte cu legea
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În Republica Moldova se observă acelaşi trend ascendent şi, din nou, un declin în anul pre-electoral
2008, dar nu şi în anii următori, deşi au mai fost noi runde de alegeri. Cu foarte puţine excepţii,
rapoartele de activitate din Rep. Moldova respectă legea în ceea ce priveşte conţinutul. În România, în
medie, 50,6% dintre rapoartele de activitate publicate respectă legea, însă, în Moldova, acest procent
este de 95%.

Evolutia in timp a procentelor - Moldova
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Legendă: Situaţie pe an a procentului de instituţii din totalul de 83 care au publicat rapoartele de activitate pe site-urile proprii şi
conformitatea acestor rapoarte cu legea

Explicaţia pentru acest lucru stă în prevederile legale care explică ce anume ar trebui să conţină
rapoartele respective. Legea 982/2000 prevede că rapoartele instituţiilor trebuie să listeze toate
documentele emise de instituţia respectivă, precum şi domeniile despre care poate furniza informaţii.
Astfel, legislaţia nu obligă instituţiile să publice informaţii referitoare la realizările şi nerealizările lor, la
cheltuielile efectuate sau referitoare la indici de performanţă asumaţi. Cu alte cuvinte, legea 982/2000
este destul de ‚indulgentă’ şi permite instituţiilor să aleagă ce informaţii vor să pună la dispoziţia
cetăţenilor. Legea 544/2001 din România stă ceva mai bine în sensul că se specifică nişte documente
care trebuie publicate din oficiu, iar normele metodologice aduc îmbunătăţiri prin specificarea unor
criterii mai explicite referitoare la conţinutul rapoartelor de activitate. Se poate ca aceasta să fie cauza
ratei mai mici de conformitate, întrucât exigenţa sporită a legii obligă la publicarea unor informaţii care
pot fi incomode pentru autorităţi, mai ales dacă există riscul unor repercusiuni electorale.
Din anul 2003, cele 83 de instituţii monitorizate ar fi trebuit să publice 996 de rapoarte de activitate
conforme cu legea, însă noi am găsit numai 99, ceea ce înseamnă că gradul general de conformitate cu
legea este de 9,9% pe durata celor 12 ani de când Moldova a fost reorganizată administrativ în 32 de
raioane.
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Comparaţie pe categorii de instituţii
Nivelul central
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Legendă: Comparaţie pe an a procentului de ministere din România şi Rep. Moldova care au publicat rapoartele de activitate pe
site-urile proprii

La nivel central, situaţia respectării legislaţiei privind accesul la informaţii de interes public este mult mai
bună în Moldova. În medie, s-au publicat 39% dintre rapoartele care ar fi trebuit publicate în intervalul
2003-2014, faţă de 27% dintre cele pe care ministerele române trebuiau să le publice de la promulgarea
legii 544 în 2001 (presupunând numărul de ministere constant). Începând cu anul 2010, ministerele in
Moldova au fost în mod constant mai conştiincioase în a-şi raporta activitatea. La apogeu, în 2013,
aproape toate ministerele din Moldova (94% sau 15 din 16) şi-au publicat rapoartele, spre deosebire de
67% (sau 12 din 18) în România la apogeu (anul 2012).
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Rapoarte de activitate la nivel central - Romania
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Legendă: Situaţie a numărului de rapoarte de activitate publicate pe site de către ministerele din România care au cel puţin un
raport şi conformitatea acestora cu legea

77% dintre rapoartele publicate de ministerele din România respectă legea, faţă de 100% din Republica
Moldova.
Conformitate cu legea in ansamblu - ministerele din Romania
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Legendă: Topul ministerelor din România în funcţie de numărul de rapoarte anuale al căror conţinut respectă normele legale,
raportat la numărul total de rapoarte care trebuiau publicate. Sursă: calculele proprii
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De remarcat este MApN, care a publicat mai multe rapoarte decât oricare alt minister din România (10)
însă, cum s-a menţionat şi anterior, numai 14% dintre acestea (2 – cel din 2011 şi cel din 2006)
menţionează toate informaţiile cerute prin lege, anume cheltuielile pe programele desfăşurate de
minister. Din această cauză, ministerele care se conformează cel mai bine Legii 544/2001 în materie de
publicarea rapoartelor de activitate sunt Ministerul Justiţiei şi MDRAP.
Lista ruşinii din România cuprinde 4 ministere: Ministerul Culturii, Ministerul Economiei, Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, care
nu aveau publicat niciun raport de activitate la data colectării datelor.

Rapoarte de activitate la nivel central - Moldova
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Legendă: Situaţie a numărului de rapoarte de activitate publicate pe site de către ministerele din Rep. Moldova care au cel puţin
un raport şi conformitatea acestora cu legea

În graficul de mai sus se observă că rapoartele de activitate publicate în Republica Moldova la nivel de
minister respectă în fiecare caz prevederile Legii 982/2000. Dat fiind gradul de conformitate,
clasamentul anterior se regăseşte şi dacă evaluăm respectarea legii în ansamblu la nivel de minister.
Astfel, media de conformitate cu legea pentru ministerele din Rep. Moldova este de 31%, cu 10 puncte
procentuale peste cea din România.
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Conformitate cu legea in ansamblu - ministerele din Rep. Moldova
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Conformitate cu legea in ansamblu - ministerele din Rep. Moldova
Legendă: Topul ministerelor din Rep. Moldova în funcţie de numărul de rapoarte anuale al căror conţinut respectă normele
legale, raportat la numărul total de rapoarte care trebuiau publicate. Sursă: calculele proprii

Singurul minister din Moldova care nu a publicat niciun raport de activitate este Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrarii Europene.
Un alt lucru de lăudat la ministerele Republicii Moldova este că multe site-uri au un format asemănător
şi o structurare similară a informaţiilor, inclusiv o rubrică la vedere dedicată transparenţei decizionale,
ceea ce face uşor pentru vizitatori să găsească materialele de interes. Site-urile ministerelor din România
sunt, pe de altă parte, foarte diferite între ele şi nu au neapărat o rubrică la vedere dedicată
transparenţei. Astfel, poate fi dificil pentru monitori să găsească rapoartele căutate, semn că
diseminarea unor informaţii de interes public nu reprezintă neapărat o prioritate pentru guvern.
Rapoartele de activitate ale instituţiilor contopite sau desfiinţate

Un număr de ministere au fost înfiinţate şi desfiinţate sau absorbite de-a lungul anilor iar altele au fost
reformate, motiv pentru care rapoartele pentru anumite domenii de activitate sunt greu de găsit sau
imposibil. Spre exemplu, în România, rapoartele care conţin informaţii despre turism au fost emise de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (devenit între timp Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice), de Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului (devenit între timp Ministerul
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri) şi de Departamentul pentru IMM, Mediu de
Afaceri şi Turism. O arhivă care să centralizeze rapoartele pe fiecare an, pentru fiecare minister, inclusiv
cele care între timp s-au desfiinţat sau reorganizat, nu există, deci cetăţeanul trebuie să cunoască sau să
afle singur istoricul reorganizărilor pentru a afla informaţiile de interes. De asemenea, nu se ştie ce se
întâmplă cu rapoartele de activitate în cazul contopirii unor ministere sau în cazul desfiinţării (şi
reînfiinţării) unor instituţii, mai ales dacă între timp s-a realizat şi trecerea la un nou site.
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Nivelul regional
La nivel regional se observă cea mai mare diferenţă între cele două state. Spre deosebire de ministerele
din Moldova, care au devenit destul de conştiincioase când vine vorba de publicarea rapoartelor de
activitate, consiliile raionale nu au manifestat aproape niciun interes faţă de subiect.

Procent autoritati regionale care au raportul public
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Legendă: Comparaţie pe an a procentului de consilii judeţene şi raionare din România şi Rep. Moldova care au publicat
rapoartele de activitate pe site-urile proprii

În grafic se observă că doar două consilii raionare au publicat măcar un raport de activitate pe site: CR
Cahul şi CR Ialoveni, care şi-au publicat fiecare raportul pe anul 2014. Pentru a complica şi mai mult
lucrurile, unele CR-uri (CR Floreşti sau CR Teleneşti) nici măcar nu aveau un site funcţional la data
colectării informaţiilor sau la data realizării acestei analize. De menţionat sunt CR Criuleni, CR Sangerei şi
CR Soroca, care aveau pe site publicat un raport de activitate pe o perioadă de mai mulţi ani, deşi legea
le cere publicarea acestora „cel puţin o dată pe an”. De asemenea CR Causeni avea la data verificării tot
un raport publicat pe site şi tot pe o perioadă de mai mulţi ani, dar cazul s-a remarcat pentru că este
singurul exemplu care a oferit raportul sub formă de postare pe site şi nu ca document descărcabil.
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Rapoarte de activitate la nivel regional - top 10 Romania
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Continut conform cu legea

Legendă: Top 10 al consiliilor judeţene din România după numărul de rapoarte de activitate publicate pe site şi conformitatea
acestora cu legea

În România, şapte consilii judeţene nu au publicat niciun raport de activitate pe site (CJ Bacău, CJ Brăila,
CJ Braşov, CJ Constanţa, CJ Covasna, CJ Neamţ şi CJ Vrancea) iar şase instituţii au publicat cel puţin 10.
Deşi aceste cifre par să semnaleze că, la nivel regional, autorităţile pun preţ pe transparenţă şi sunt
responsabile faţă de cetăţeni, dacă ne uităm şi la conţinutul rapoartelor de activitate, vedem că
rapoartele a cinci din şase dintre instituţiile cu cel puţin zece rapoarte pe site nu respectă prevederile
legale. Excepţia şi instituţia fruntaşă la respectarea legii este CJ Olt, care a publucat 10 rapoarte de
activitate, toate conforme cu legea.
Per total, numai 21% dintre rapoartele de activitate ale consiliilor judeţene respectă legea în materie de
conţinut şi numai 8 consilii judeţene au publicat măcar un raport de activitate conform cu legea, motiv
pentru care numai acelea au fost incluse în top. Toate celelalte CJ-uri au o rată de conformitate de 0%
fie pentru că nu publică rapoarte de activitate, fie pentru că rapoartele publicate nu respectă
prevederile legale.
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Conformitate cu legea in ansamblu - consiliile judetene din Romania
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Legendă: Top al consiliilor judeţene din România în funcţie de numărul de rapoarte anuale al căror conţinut respectă normele
legale, raportat la numărul total de rapoarte care trebuiau publicate. Sursă: calculele proprii

Astfel, media de conformitate cu legea pentru consiliile judeţene din România este de 7%, în timp ce
media consiliilor raionale din Rep. Moldova este de aproape 0%, din cauza numărului mic de rapoarte
publicate, chiar dacă acestea sunt conforme cu prevederile legii în materie de conţinut.
Nivelul local

Procent autoritati locale care au raportul public
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Legendă: Comparaţie pe an a procentului de primării ale oraşelor reşedinţă de judeţ/raion din România şi Rep. Moldova care au
publicat rapoartele de activitate pe site-urile proprii

La nivel local se observă un trend similar celui de la nivel regional, în sensul că numărul autorităţilor
publice care au publicat raportul de activitate a crescut de-a lungul anilor în ambele ţări. Din păcate, şi în
acest caz se observă o discrepanţă mare între România şi Moldova.
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A fost nevoie de 4 ani după reorganizarea administrativ-teritorială până s-au publicat primele rapoarte
de activitate, al Primăriei Chişinău şi al Primăriei Călăraşi. Deşi a fost printre primele instituţii locale care
au publicat rapoarte de activitate, primăria Călăraşi a încetat această practică după anul 2011, semn că
există întotdeauna riscul ca bunele practici să fie compromise, motiv pentru care acestea trebuie păzite
în permanenţă şi încurajate să se dezvolte.

Rapoarte de activitate la nivel local - top 10 Romania
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Legendă: Top 10 al primăriilor din România după numărul de rapoarte de activitate publicate pe site şi conformitatea acestora
cu legea

Un număr de primării din România nu au publicat pe site niciun raport: Primaria Pitesti, Primaria AlbaIulia, Primaria Bucuresti Sector 2, Primaria Bucuresti Sector 5, Primaria Constanta, Primaria DrobetaTurnu Severin, Primaria Miercurea Ciuc, Primaria Sfantu Gheorghe, Primaria Slatina, Primaria
Targoviste, Primaria Tulcea şi Primaria Vaslui, însă Primăria Piteşti a respectat oarecum legea întrucât
ne-a trimis rapoartele sale la cerere, iar conţinutul acestora a fost conform prevederilor legale.

Rapoarte de activitate la nivel local - top 10 Moldova
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Legendă: Top 10 al primăriilor din Rep. Moldova după numărul de rapoarte de activitate publicate pe site şi conformitatea
acestora cu legea
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Cu excepţia instituţiilor din top, nicio altă primărie din Moldova nu a publicat vreun raport de activitate
pe site în perioada monitorizată.

Conformitate cu legea in ansamblu - top 10 primarii din Romania
100%
90%
80%

86%
79%

79%

79%

70%
60%
50%

50%

50%

50%

50%
43%

43%

43%

43%

40%
30%
20%
10%
0%
Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria
Targu Jiu Ploiesti
Deva Timisoara Alexandria Buzau Slobozia Pitesti
Giurgiu
Resita Satu Mare Sibiu

Legendă: Top al primăriilor din România în funcţie de numărul de rapoarte anuale al căror conţinut respectă normele legale,
raportat la numărul total de rapoarte care trebuiau publicate. Sursă: calculele proprii

Per total, 62% dintre rapoartele de activitate ale primăriilor din România respectă prevederile legale în
materie de conţinut, ducând media de conformitate în ansamblu la 21%. Comparativ, 93% din
rapoartele de activitate ale primăriilor din Moldova respectă prevederile legale în materie de conţinut
însă media de conformitate cu legea este de numai 5% din simplul motiv că numărul primăriilor care
publică orice situaţie anuală este încă foarte mic. Spre exemplu, unele primării nici măcar nu aveau un
site (Primăria Râşcani), unele rapoarte erau ascunse ori la grămadă cu alte anunţuri (Primăria Sibiu) sau
prezintă numai activitatea primarului în funcţie (Primăria Botoşani). Pe site-ul Primăriei Braşov am
descoperit numai raportul de activitate din anul precedent, celelalte fiind disponibile numai schimbând
manual anul din link-ul de trimitere. Asemenea probleme au afectat ritmul de culegere a informaţiilor şi
intră toate în categoria relelor practici în ceea ce priveşte transparenţa instituţiilor publice.
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Conformitate cu legea in ansamblu - top primarii din Moldova
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Legendă: Top al primăriilor din Rep. Moldova în funcţie de numărul de rapoarte anuale al căror conţinut respectă normele
legale, raportat la numărul total de rapoarte care trebuiau publicate. Sursă: calculele proprii

La fel ca în cazul consiliilor raionale, nicio altă primărie din afara celor prezente în top nu publicase pe
site vreun raport de activitate la data colectării datelor.

Legile privind liberul acces la informaţii de interes public în instanţă –
analiză calitativă
România
Din punct de vedere legal, instituţia care nu oferă la termen informaţiile solicitate în temeiul L544/2001
poate fi acţionată în judecată şi obligată să furnizeze răspunsul cerut. Societatea Academică din România
a câştigat în repetate rânduri astfel de procese, care durează de regulă 2-3 ani, cu precizarea că există 2
cicluri procesuale: unul pentru obţinerea unei hotărâri judecătoreşti definitive care să oblige la
comunicarea informaţiilor şi altul pentru obligarea la executarea hotărârii definitive, dacă autoritatea nu
vrea să execute de bună voie. Expertul contactat de SAR pe acest subiect a precizat că furnizarea de
informaţii numai după ce au fost acţionate în judecată reprezintă unul dintre cele mai răspândite
exemple de rea practică a instituţiilor în acest domeniu. În materie de bune practici nu am descoperit
niciun exemplu. Cazul instituţiilor care comunică date de interes public la cerere nu reprezintă un
exemplu întrucât asemenea informaţii trebuie să fie publice din start, iar respectarea legii reprezintă o
situaţie de normalitate, nu un exemplu de bune practici.
Dincolo de obligaţia de a furniza informaţiile solicitate, instituţiile au mai fost obligate, în unele cazuri, la
plata unor daune morale de valoare mai mult simbolică. Acestea nu sunt sancţiuni propriu-zise însă, în
practică, au un efect asemănător. În plus, pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti definitive care
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obligă la comunicarea informaţiilor, s-au aplicat unor conducători de autorităţi/instituţii publice amenzi
pentru zilele de întârziere a comunicării. Asemenea decizii sunt, însă, la discreţia judecătorilor, iar
impactul lor asupra instituţiei este greu de măsurat în lipsa unei situaţii centralizate a tuturor proceselor
intentate. Nu ştim, deci, dacă printre instituţiile acţionate în judecată de mai multe ori pentru refuzul de
a comunica informaţii de interes public se numără şi cele care au primit sancţiuni dincolo de obligaţia de
a furniza datele cerute. Astfel, nu putem evalua efectul pe care asemenea măsuri le au asupra politicii
instituţionale. Ceea ce ştim, însă, este că deciziile judecătorilor nu depind de numărul de acţionări în
judecată, ci de temeinicia pretenţiilor formulate în fiecare caz în parte.
Cunoscând acestea, este posibil să ne facem o idee cu privire la cultura instituţională pe care o găsim în
România. Pe parcursul mai multor runde de monitorizări am constatat că instituţiile adesea îşi schimbă
site-urile şi, în unele cazuri, schimbarea de formă sau mutarea pe alt site duce şi la schimbarea tipului de
conţinut. Faptul că unele instituţii cum ar fi Primăria Iaşi, Primăria Satu Mare, CJ Dolj, CJ Botoşani sau
Primăria Călăraşi din Rep. Moldova încep de la un moment să publice rapoartele de activitate, după care
se opresc ne arată că încă nu există sau nu este consolidată o cultură instituţională bazată pe
respectarea legii. Aceste instituţii nu au mai publicat rapoarte de activitate începând cu anul 2011
(Primăria Iaşi, Primăria Satu Mare, CJ Dolj) sau 2012 (CJ Botoşani, Primăria Călăraşi), deşi le publicaseră
în mai mulţi ani anteriori.
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice sau
Primăria Oradea din România şi Primăria Ştefan Vodă din Rep. Moldova nu au mai publicat rapoarte
începând cu anul 2013, dar, tot din experienţele noastre, este posibil ca acestea să fie publicate pe
parcurs, dat fiind că de obicei apar mari întârzieri. Din păcate, nu există informaţii referitoare la cât
durează de obicei pentru o instituţie să întocmească şi să publice un raport de activitate, însă, din faptul
că sunt instituţii care au publicat după luna iunie rapoarte pe anul precedent, ne dăm seama că
autorităţile nu consideră transparenţa şi informarea cetăţenilor o prioritate.
Din păcate, nu avem informaţii referitoare la motivele pentru care instituţiile se opresc subit din a mai
publica rapoarte de activitate pe site chiar şi după mai bine de doi ani. Dat fiind faptul că unii
conducători folosesc rapoartele pentru a-şi prezenta numai realizările şi a-şi îmbunătăţi, astfel,
imaginea, există posibilitatea şi ca rapoartele predecesorilor să dispară, mai ales dacă se produce şi
mutarea pe un nou site. Relevant în acest sens este formatul pe care unele site-uri îl au şi locul în care
apar pe site rapoartele de activitate. De exemplu, unele rapoarte sunt denumite „Raportul primarului” şi
apar în rubrica cu informaţii despre acesta (cum ar fi în cazul primăriei Cluj-Napoca), semn că instituţia a
fost personalizată, că instituţia în sine nu se mai poate deosebi de persoana primarului. Conform
expertului SAR, relaţia este şi inversă. Cultura instituţională nu depinde neapărat de ocupanţii funcţiilor
iar schimbările din conducere nu au dus neapărat şi la o schimbare de atitudine a acestora faţă de legile
privind liberul acces la informaţii de interes public. Concret, regula este că ocupanţii de funcţii care erau
bine intenţionaţi au fost convinşi de sistemul în care au intrat că trebuie să fie de partea sistemului.
Această solidaritate se manifestă prin lipsă de transparenţă. Astfel, schimbările din fruntea instituţiilor
nu aduc garanţia unor îmbunătăţiri a culturii instituţionale, această măsură trebuind complementată cu
schimbări de substanţă a funcţionării instituţiilor şi cu reproiectarea acestora în jurul principiului
transparenţei.
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Republica Moldova
Conform unor estimări ale experţilor din Republica Moldova cu care SAR a colaborat, către sfârşitul
anului 2015 erau în jur de 700 de procese în domeniul accesului la informație, o creştere spectaculoasă
faţă de începutul anului 2005, când exista un lingur litigiu în acest domeniu. Numărul exact nu se
cunoaşte, întrucât nu există o statistică oficială în acest sens. La un număr atât de mare de spețe, putem
presupune că au fost intentate dosare în raport cu toate instituțiile statului, conform opiniei expertului
nostru, însă absenţa unei statistici oficiale face imposibil de aflat care au fost cazurile exacte şi soluţiile.
De asemenea, nu se cunoaşte nici dacă cele mai multe cazuri au fost intentate de organizaţii ale
societăţii civile ori de simpli cetăţeni, deşi experţii au indicat al doilea caz ca fiind mai probabil.
Durata unui proces în baza legii 982/2000 este de peste 12 luni, putând ajunge şi la 2-3 ani dacă este un
caz complicat. În acest sens, se poate da ca exemplu de bună practică faptul că, în absenţa unor norme
de aplicare clare a legii, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova e emis Hotărârea nr. 1 din
02.04.20071, pentru a clarifica anumite aspecte legate de examinarea cauzelor privind accesul la
informaţiile oficiale.
Pentru a adresa neajunsurile legii, dar şi pentru a clarifica anumite aspecte care ţin de implementarea
acesteia, Centrul pentru Jurnalism Independent a publicat un ghid pentru acces la informaţii de interes
public2, dedicat jurnaliştilor şi funcţionarilor publici. Acesta explică prevederile legii 982/2000 şi
beneficiile acesteia, dar şi ce se poate face pentru a obţine răspunsuri la cereri de informaţii de interes
public şi oferă o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea legii optimizarea cadrului legal privind
accesul la informație. Acestea includ înregistrarea cererilor altfel decât petiţiile, pentru a fi soluţionate în
termenul de timp legal, micşorarea perioadei pentru răspuns de la 15 zile lucrătoare la 10 zile
calendaristice, sancţiuni mai dure pentru nerespectarea legii privind accesul la informație, definirea clară
a principiilor de secret comercial şi secret de stat şi aplicarea corectă şi uniformă a legii, în special la
nivel local.
La nivelul autorităţilor publice, cultura instituţională depinde în mod teoretic de calitatea ocupanţilor
funcţiilor. În practică însă, este dificil de estimat impactul schimbării de cadre asupra transparenţei în
Moldova, inclusiv din cauza lipsei unor date concrete. Deşi trendul publicării de rapoarte de activitate
este ascendent, mai ales în rândul ministerelor, acesta nu a depăşit încă 15% din totalul instituţiilor la
nivel regional şi local.

Concluzii
Cele mai multe instituţii din România şi Republica Moldova încă au mari dificultăţi în respectarea legilor
privind liberul acces la informaţii de interes public, deşi aceste prevederi legale existentă de peste 15
ani. În ambele ţări, rapoartele de activitate au început să apară după câţiva ani, iar numărul lor a
continuat, cu inconsistenţe, să crească, chiar dacă progresul în materie de conformitate deplină cu
prevederile legale a fost mai lent.
1
2

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=92
Accesibil la: http://media-azi.md/ro/publicatii/accesul-la-informa%C8%9Bie-f%C4%83r%C4%83-baricade
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Per total, nivelul de conformitate este mai bun în Rep. Moldova, principalul motiv putând fi cerinţele
mai relaxate din legea 982/2000 şi exemplul pozitiv dat de ministere. Dincolo de nivelul central, însă,
transparenţa instituţională este aproape o necunoscută. În ambele ţări lipsesc mecanisme eficiente care
să integreze transparenţa în funcţionarea de zi cu zi a instituţiilor. Rapoartele, deci, se publică rar, cu
întârziere sau întreruperi şi adesea servesc la a pune şeful instituţiei într-o lumină favorabilă. Cazurile de
conformitate cu legea sunt, astfel, mai curând excepţii decât norma.
La final, merită precizat că situaţia prezentată în acest studiu se referă la acele instituţii importante, care
se află mai des în atenţia presei, a societăţii civile şi a cetăţenilor. Dacă respectarea legii este opţională
în aceste cazuri, ne putem imagina ce lipsă de transparenţă există în cazul unor instituţii mai mici, care
nu primesc întrebări, nu sunt monitorizate şi, în unele cazuri, nici nu au auzit poate că există o lege care
le obligă să să-şi comunice activitatea.

Recomandări
Pornind de la convingerea că prioritatea în domeniul liberului acces la informaţii de interes public
trebuie să fie prevenirea lipsei de transparenţă, propunem următoarele recomandări:
-

-

-

-

Stabilirea unor termene clare până la care să fie publicate rapoartele de activitate pe anul
precedent
Lărgirea spectrului de informaţii care trebuie publicate din oficiu, sub sancţiunea nulităţii, pentru a
sista practica publicării numai a datelor pe care instituţiile sunt obligate prin lege să le afişeze.
Obligativitatea publicării trebuie extinsă şi pentru proiecte aflate în lucru la comisiile organelor
deliberative, pentru circuitul intern urmat de acestea, pentru contractele de achiziţii publice şi
anexele acestora şi, în general, pentru orice informaţie care nu are, conform legii, carcter secret sau
confidenţial. În acest sens, grosul activităţii instituţiilor publice trebuie mutat, din mediul fizic (pe
hârtie) închis, în mediul virtual deschis.
Stabilirea unui format standard pentru site-urile instituţiilor publice, care să includă anumite rubrici
obligatorii. De asemenea, în prezent, fiecare UAT în parte este responsabil de găzduirea şi
administrarea propriului site, ceea ce înseamnă că fiecare îşi negociază contracte separate, folosind
servere distincte. Aceasta atribuţie s-ar putea muta către autorităţi regionale, care ar putea negocia
un pachet comun de servicii de găzduire şi administrare a site-urilor fiecărui UAT din judeţul sau
raionul respectiv, pe un server comun, ceea ce ar include şi localităţile care, în prezent, nu au site,
ar duce la scăderea cheltuielilor fiecărei primării şi ar permite un schimb mai rapid şi mai uşor de
informaţii între UAT-uri şi un proces mai uşor de verificare a publicării documentelor din oficiu
Clarificarea denumirii exacte pe care să o aibă rapoartele de activitate pentru fiecare categorie de
instituţie şi stabilirea unor rubrici şi norme clare şi obligatorii (cum ar fi un cuprins şi pagini
numerotate)
Publicarea informaţiilor de interes public în format editabil, pentru a permite efectuarea de studii şi
cercetări fără a fi nevoie de prelucrarea sau transcrierea de mână a datelor
Stabilirea perioadei de timp pe care un raport anual trebuie să o acopere la intervalul ianuariedecembrie inclusiv. Raportul este, în fond, asupra activităţii instituţiei, nu a conducerii sale, deci nu
trebuie să prezinte realizări dintr-un anume mandat şi nici să omită vreun interval de timp.
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-

-

-

Şi în România şi în Republica Moldova trebuie să existe statistici disponibile public despre aplicarea
legilor privind liberul acces la informaţii de interes public şi norme clare care să detalieze exact ce,
cum şi când trebuie publicat
Trebuie să existe o evidenţă şi o arhivă a tuturor rapoartelor de activitate publicate, inclusiv cele ale
instituţiilor desfiinţate sau reorganizate şi un istoric al acestor restructurări în format accesibil
publicului larg
Integrarea propunerilor anterioare într-un program mai amplu de reformă administrativă. Design-ul
instituţional trebuie regândit astfel încât transparenţa să fie o parte a funcţionării de zi cu zi a
instituţiilor publice, nu o componentă separată, complementară funcţionării normale dar, adesea,
trecută pe plan secund sau ignorată cu totul

Anexe
Anexa 1 - Top România (Instituţii care au publicat cel puţin un raport de activitate pe
site)
Primaria Ploiesti
Primaria Targu Jiu
CJ Dambovita
CJ Giurgiu
CJ Gorj
Primaria Deva
Primaria Timisoara
CJ Olt
CJ Alba
CJ Caras-Severin
Ministerul Apararii Nationale
Primaria Bistrita
CJ Ialomita
CJ Prahova
Ministerul Justitiei
Primaria Bucuresti
CJ Mures
CJ Vaslui
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice
CJ Maramures
CJ Arges
CJ Bacău
Primaria Alexandria
Primaria Braila
Primaria Buzau

14
12
11

10

9

8

7
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Primaria Piatra Neamt
Primaria Slobozia
CJ Salaj
CJ Botosani
CJ Tulcea
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Finantelor Publice
Primaria Giurgiu
Primaria Resita
Primaria Satu Mare
Primaria Sibiu
CJ Ilfov
CJ Teleorman
CJ Timis
Primaria Bucuresti Sector 6
Primaria Cluj-Napoca
Primaria Focsani
Primaria Iasi
Primaria Oradea
CJ Dolj
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice
Ministerul Sanatatii
Primaria Bacau
Primaria Brasov
Primaria Bucuresti Sector 1
Primaria Calarasi
Primaria Targu Mures
Primaria Zalau
CJ Suceava
CJ Sibiu
CJ Arad
CJ Galati
CJ Harghita
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Ministerul pentru Societatea Informationala
Ministerul Transporturilor
Primaria Botosani
Primaria Craiova
CJ Satu Mare
CJ Hunedoara

6

5

4

3

2
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CJ Iasi
CJ Mehedinti
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Tineretului si Sportului
Primaria Baia Mare
Primaria Bucuresti Sector 3
Primaria Galati
Primaria Suceava
CJ Bistrita-Nasaud
CJ Cluj
CJ Valcea
Ministerul Afacerilor Externe
Primaria Arad
Primaria Bucuresti Sector 4
Primaria Ramnicu Valcea

1

Anexa 2 - Top Rep. Moldova (Instituţii care au publicat cel puţin un raport de
activitate pe site)
Ministerul Finantelor
Ministerul Sanatatii
Ministerul Tineretului si Sportului
Primaria Chisinau
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor
Primaria Soroca
Ministerul Culturii
Ministerul Economiei
Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei
Ministerul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor
Primaria Calarasi
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
Ministerul Educatiei
Ministerul Justitiei
Ministerul Mediului
Primaria Floresti
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor
Primaria Orhei
CR Cahul
CR Ialoveni
Ministerul Apararii
Primaria Cimislia

10
8

6
5

4
3

2
1
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Primaria Leova
Primaria Stefan Voda

Anexa 3 - Top respectare în ansamblu a legilor privind liberul acces la
informaţii de interes public în ceea ce priveşte rapoartele de activitate
Nume institutie
Primaria Targu Jiu
Primaria Ploiesti
Primaria Deva
Primaria Timisoara
CJ Olt
Ministerul Finantelor
Ministerul Justitiei
CJ Mures
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Ministerul Sanatatii
Ministerul Tineretului si Sportului
Primaria Chisinau
CJ Vaslui
Primaria Alexandria
Primaria Buzau
Primaria Piatra Neamt
Primaria Slobozia
Primaria Pitesti
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Finantelor Publice
Primaria Giurgiu
Primaria Resita
Primaria Satu Mare
Primaria Sibiu
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor
Primaria Soroca
CJ Salaj
Primaria Focsani
Primaria Iasi
Primaria Oradea
Ministerul Culturii
Ministerul Economiei
Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei
Ministerul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor

Procent rapoarte care respectă
legea din totalul care trebuia
publicat
86%
79%

71%
67%
57%

53%

50%

43%

40%
36%

33%
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Ministerul Afacerilor Interne
Primaria Bucuresti Sector 6
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice
Ministerul Sanatatii
Primaria Calarasi
Primaria Targu Mures
Primaria Zalau
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
Ministerul Educatiei
Ministerul Justitiei
Primaria Cluj-Napoca
CJ Suceava
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Ministerul pentru Societatea Informationala
Ministerul Transporturilor
Primaria Craiova
Ministerul Mediului
Primaria Floresti
Ministerul Apararii Nationale
CJ Maramures
CJ Sibiu
CJ Satu Mare
Primaria Calarasi
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor
Primaria Orhei
Ministerul Afacerilor Externe
Primaria Arad
Primaria Ramnicu Valcea
CR Cahul
CR Ialoveni
Ministerul Apararii
Primaria Cimislia
Primaria Leova
Primaria Stefan Voda
CJ Dambovita
CJ Giurgiu
CJ Gorj
CJ Alba
CJ Caras-Severin

29%

27%

21%

20%
14%

13%

7%

0%
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Primaria Bistrita
CJ Ialomita
CJ Prahova
Primaria Bucuresti
CJ Arges
Primaria Braila
CJ Botosani
CJ Tulcea
CJ Ilfov
CJ Teleorman
CJ Timis
CJ Dolj
Primaria Bacau
Primaria Brasov
Primaria Bucuresti Sector 1
CJ Arad
CJ Galati
CJ Harghita
Primaria Botosani
CJ Hunedoara
CJ Iasi
CJ Mehedinti
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Tineretului si Sportului
Primaria Baia Mare
Primaria Bucuresti Sector 3
Primaria Galati
Primaria Suceava
CJ Bistrita-Nasaud
CJ Cluj
CJ Valcea
Primaria Bucuresti Sector 4
CJ Bihor
CJ Calarasi
CJ Buzau
CJ Bacau
CJ Braila
CJ Brasov
CJ Constanta
CJ Covasna
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CJ Neamt
CJ Vrancea
CR Anenii Noi
CR Basarabeasca
CR Briceni
CR Cahul
CR Calarasi
CR Cantemir
CR Causeni
CR Cimislia
CR Criuleni
CR Donduseni
CR Drochia
CR Dubasari
CR Falesti
CR Floresti
CR Glodeni
CR Ialoveni
CR Leova
CR Nisporeni
CR Ocnita
CR Orhei
CR Rascani
CR Rezina
CR Sangerei
CR soldanesti
CR Soroca
CR stefan Voda
CR Straseni
CR Taraclia
CR Telenesti
CR Ungheni
Ministerul Culturii, Romania
Ministerul Economiei, Romania
Ministerul Educatiei Nationale
Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de
Afaceri
Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene
Primaria Alba-Iulia
Primaria Anenii Noi
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Primaria Balti
Primaria Basarabeasca
Primaria Briceni
Primaria Bucuresti Sector 2
Primaria Bucuresti Sector 5
Primaria Cahul
Primaria Cantemir
Primaria Causeni
Primaria Comrat
Primaria Constanta
Primaria Criuleni
Primaria Donduseni
Primaria Drobeta-Turnu Severin
Primaria Drochia
Primaria Dubasari
Primaria Edinet
Primaria Falesti
Primaria Glodeni
Primaria Hincesti
Primaria Ialoveni
Primaria Miercurea Ciuc
Primaria Nisporeni
Primaria Ocnita
Primaria Rascani
Primaria Rezina
Primaria Sangerei
Primaria Sfantu Gheorghe
Primaria Slatina
Primaria Soldanesti
Primaria Straseni
Primaria Taraclia
Primaria Targoviste
Primaria Telenesti
Primaria Tulcea
Primaria Ungheni
Primaria Vaslui
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