
 
 

Agenția Servicii Publice 

 

 

MOȚIUNE PUBLICĂ 

 

Subiectul abordat: Reclamarea ca fiind nefondate și eronate acțiunile de reziliere unilaterală 

a contractelor de prestări servicii și blocare nejustificată a accesului la datele publice din 

„Registrul de stat al persoanelor juridice” de către Agenția Servicii Publice. 

 

Pe parcursul ultimelor 2 luni, Agenția Servicii Publice pe bandă rulantă a inițiat 

unilateral în raport cu mass-media și a unor ONG-uri rezilierea contractelor de prestări servicii 

privind acordarea accesului la informațiile stocate în Registrul de stat al persoanelor juridice, 

fiind invocat pretinsul motiv de ,,administrare optimă a sistemelor informaționale și a 

eficientizării prestării serviciilor aferente SIC,,WebInfo” prin SIC,,Acces-Web”, Sistemul 

informațional ,,WEBInfo” urmează a fi retras din exploatare începând cu data de 05.08.2019, 

cu rezilierea unilaterală a contractului dat.” Totodată, Agenția a condiționat semnarea unui 

nou contract prin completarea cererii tipizate de acordare a informațiilor din registru. 

Cererea tipizată care nu este clar prin ce a fost aprobată și dacă este obligatorie pentru 

participanții la circuitul civil, consemnează mai multe rubrici care necesită a fi completate, 

unele din ele fiind obiective și necesare, altele eronate și neadecvate, în special vom reclama 

cele ce se referă la:  

I. RECHIZITELE BANCARE – contravine art. 341 din Legea nr. 220/2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, potrivit 

căruia, vizualizarea și accesarea datelor din  Registrul de stat al persoanelor 

juridice se efectuează GRATUIT; 

II. SCOPUL SOLICITĂRII INFORMAȚIILOR – contravine art. 10 alin. (3) din Legea 

privind accesul la informație, care stabilește că orice persoană care solicită acces 

la informații în conformitate cu legea enunțată este absolvită de obligația de a-și 

justifica interesul pentru informațiile solicitate; 

III. ACCES LA BCD (ABONAMENT LUNAR 200, 400, 600, 1000 ACCESĂRI, 

ACCESĂRI NELIMITATE)  - contravine art. 10 alin. (2) din Legea privind accesul 

la informație, potrivit căruia, Dreptul persoanei de a avea acces la informații, 

inclusiv la informațiile cu caracter personal, nu poate fi îngrădit decât în 

condițiile legii. 

IV. DATE CU CARACTER PERSOANL DIN CATEGORIA DATELOR SPECIALE 

SOLICITATE – argument nefondat, care contravine normelor legale care obligă 

publicarea anumitor categorii de date (altor date decât categoria specială), inclusiv 

celor cu caracter personal și care rezultă din următoarele norme:  

1) Constituția Republicii Moldova 

Art. 34 alin. (1), Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes 

public nu poate fi îngrădit. 



 
 

 

2) Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali 

 

- Articolul 34 alin. (1), Datele din Registrul de stat și din actele de constituire sunt 

publice și accesibile tuturor în condițiile și în limitele prevăzute de legislația cu 

privire la accesul la informație, privind schimbul de date și interoperabilitatea, 

privind secretul de stat, secretul comercial, protecția datelor personale, cu privire la 

registre, precum și de tratatele internaționale din domeniu la care Republica 

Moldova este parte. 

- Articolul 341, 

alin. (1), Organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a 

informației din Registrul de stat pe pagina sa web oficială.  

alin. (2), Informația publică prevăzută la alin. (1) conține date privind 

denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de 

identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele 

administratorului, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor 

(asociaților) și mărimea cotelor de participare ale acestora în capitalul social, 

starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau 

radiere, suspendare a activității), precum și numele, prenumele, data 

înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului 

individual și date privind radierea acestuia.  

alin. (3), Informațiile prevăzute la alin. (2) sunt actualizate în fiecare zi lucrătoare.  

alin. (4), Datele indicate la alin. (2) sunt disponibile pentru stabilire și vizualizare 

la orice dată calendaristică din momentul înregistrării și până la radierea persoanei 

juridice sau a întreprinzătorului individual. 

3) Legea nr. 305/2012 cu privire la reutilizarea informațiilor publice  

- Articolul 9: 

alin. (1), Autoritățile și instituțiile publice permit reutilizarea documentelor în baza 

unei autorizații. 

alin. (2), Condițiile din autorizație trebuie să fie formulate astfel încât să nu 

restricționeze, în mod inutil, posibilitățile de reutilizare. 

alin. (3) Autorizația se va baza pe următoarele criterii: 

a) documentele vor fi plasate pe platforma de interoperabilitate în formatele 

disponibile, conform art. 6; 

b) persoanele fizice și juridice sunt libere să copieze, să publice, să distribuie și să 

transmită documentele destinate reutilizării; 

c) persoanele fizice și juridice sunt libere să utilizeze documentele în scop 

comercial, inclusiv prin combinarea cu alte documente, prin includerea în propriul 

produs ori prin utilizarea documentelor pasibile reutilizării; 

 

V. MODUL ÎN CARE PERSOANELE, DATELE CĂRORA SUNT PROCESATE, SUNT 

INFORMATE ASUPRA DREPTURILOR LOR CU PRIVIRE LA PROTECȚIA  

 

 

 



 
 

 

CONFIDENȚIALITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – conform art. 12 

alin. (3) lit. d) din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, 

persoanele nu se informează despre drepturile la protecția datelor pe motiv că 

datele nu sunt colectate direct de la subiect dar din Registrul de stat al  

 

 

persoanelor juridice care este public și accesibil oricărui, iar publicarea datelor 

este prevăzută expres de lege. 

VI. GARTANȚII PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂȚII DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL – contrar prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 

1069/2000 cu privire la informatică, persoanele care activează în cadrul sistemelor 

și rețelelor informatice sunt obligate să asigure protecția și confidențialitatea 

datelor, cu excepția celor care sînt  determinate ca date  publice. 

VII. ÎNREGISTRAREA ÎN CALITATE DE OPERATOR DE DATE CU CARACTER 

PERSONAL – contravine prevederilor art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2011 

privind protecția datelor cu caracter personal, înregistrarea și autorizarea în calitate 

de operator de date cu caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor 

cu Caracter Personal NU este necesară atunci când se referă la ținerea unui 

registru destinat informării publicului larg și deschis spre consultare 

publicului. 

Menționăm că în contextul legislației actuale care este în vigoare, cerințele legale 

privind protecția datelor cu caracter personal se interpretează excesiv și neadecvat în cazul 

restricționării accesului la informațiile din Registrul de stat al persoanelor juridice care vizează: 

denumirea persoanei juridice, numele prenumele fondatorilor, mărimea cotelor de participare 

și alte informații de interes public, care trebuie să fie publice.  

Legea spune foarte clar că informațiile enunțate supra sunt publice și accesibile oricărei 

persoane, nefiind identificate alte motive legale care ar exclude această obligație de a oferi acces 

public la aceste informații. 

De menționat că informațiile vizate sunt expuse la adresa 

http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/11736-date-din-registrul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-

privind-intreprinderile-inregistrate-in-repu GRATUIT - însă din careva motive neînțelese, ASP 

în primul rând blochează accesul prin prisma unor norme inaplicabile care vizează domeniul 

protecției datelor cu caracter personal și suplimentar solicită taxă pentru aceste accesări.   

În concluzia celor menționate, solicităm respectuos remedierea inadvertențelor 

crase admise și oferirea accesului gratuit la Registrul de stat al persoanelor juridice. 

 

Cu respect, 

 

 

Cornelia COZONAC                   Sergiu BOZIANU 

              Președinte                           Președinte 
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