Scurt ghid de accesare
a datelor guvernamentale deschise
SCURT
GHID

Ce sunt datele deschise?
Datele deschise sunt informații de interes general care pot fi folosite
în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine – fie gratuit,
fie contra unui cost marginal.

Ce valoare au datele deschise?
Cercetare

Aplicaţii sociale
Inovaţii

DATE

Lansarea sau dezvoltarea unei afaceri

Optimizarea procesului decisional în sectorul public
Accesul publicului la volum mai mare de informaţii publice
Jurnalism de date

CARE NU SUNT
DESCHISE

DESCHISE

Acces la informaţie
Cetățenii pot solicita oricând informații publice, iar acestea le vor fi puse la dispoziţie
în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Date cu caracter personal, secret comercial,
secret de stat
Documentele a căror elaborare a fost
finanţată din bugetul public sau din
donaţii externe
Documentele cu caracter public
Documentele în formate deschise şi
procesabile automat

a) cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită selectarea lor;
Date a căror punere la dispoziţie constituie o
activitate ce excede din sfera serviciului public

b) sunt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea.

Date asupra cărora un terţ deţine dreptul de
proprietate intelectuală şi/sau reglementate de
dreptul de proprietate industrială

În cazul necesității prelungirii termenului,
solicitantul va fi informat cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial.

Documentele cu acces limitat în conformitate
cu legislaţia privind accesul la informaţie

Reutilizarea informaţiilor

Unde pot fi accesate informaţiile publice
1. Pe paginile web ale instituţiilor publice
2.

Termenul poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare dacă:

În cazul solicitării unor date reutilizabile, acestea vor fi deschise şi publicate pe portal
în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Dacă acestea nu
necesită o studiere şi examinare suplimentară, datele vor fi puse la dispozitie în termen
de 15 zile calendaristice.

date.gov.md – platforma care are ca scop oferirea unui punct de acces
unic la documentele destinate reutilizării

Condiţiile de accesare şi reutilizare
Documentele pot fi accesate conform
Condiţiilor de accesare şi reutilizare a informaţiilor publice

date.gov.md/ro/termeni-si-conditii

Cum poți solicita informațiile de interes?
Datele solicitate nu se regăsesc pe site-urile guvernamentale.
Accesul poate fi solicitat conform:
1. Legii cu privire la acces la informaţie
2. Legii cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public

lex.justice.md

