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instituţie publică = 1. oricare autoritate a administraţiei publice centrale sau locale; 2. oricare instituţie publică, de interes general sau local, autonomă ori 
aflată în subordinea sau sub controlul unei autorităţi publice; 3. oricare persoană juridică, alta decât cele prevăzute la pct. 1 sau 2, care a fost înfiinţată pen-
tru a desfăşura activităţi de interes public fără caracter comercial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: este finanţată din fonduri publice, 
se află în subordinea sau sub controlul unei autorităţi ori instituţii publice sau în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere ori de 
supervizare, mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate sau o instituţie publică; 

document = orice conţinut informaţional sau orice parte a unui asemenea conţinut, indiferent de forma de stocare a datelor, pe suport hârtie, în format 
electronic, audio, video sau audiovizual; 

reutilizare = folosirea de către persoane fizice sau juridice, în scop comercial sau necomercial, a documentelor deţinute de instituţiile publice. Nu constituie 
reutilizare folosirea documentelor pentru informarea proprie a persoanelor fizice şi juridice şi nici utilizarea informaţiilor în activitatea jurnalistică; schimbul 
de documente între instituţiile publice ca urmare a îndeplinirii sarcinilor publice nu constituie reutilizare; 

scop comercial = urmărirea obţinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. Nu constituie reutilizare în scop comercial folosirea in-
formaţiilor de către entităţile nonprofit;   
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 Reutilizarea informaţiilor de in-
teres public în diverse scopuri comerci-
ale şi non-comerciale este o temă des-
tul de controversată. Fiecare ţară pri-
veşte cu alţi ochi această practică şi are 
propria sa legislaţie cu privire la aceas-
ta. Într-o încercare de a înlătura obsta-
colele ce stau în calea reutilizării infor-
maţiilor de interes public în cadrul Uniu-
nii Europene, aceasta a dat Directiva 
2003/98/EC, directivă ce încurajează 
statele membre să ofere cât de multe 
informaţii de interes public este posibil 
spre a fi reutilizate. 

 În România, reutilizarea infor-
maţiilor de interes public este reglemen-
tată prin Legea 109/2007 privind reutili-
zarea informaţiilor din instituţiile publice, 
al cărei scop este reglementarea reutili-
zării informaţiilor din instituţiile publice în 
vederea creării unor noi produse şi ser-
vicii informaţionale. Conform acesteia, 
documentele care pot fi reutilizate sunt 
doar cele pe care instituţiile în cauză le-
au creat în urma activităţii publice pro-
prii. Reutilizarea acestor documente în 
scop necomercial este liberă, dar pentru 
a le putea folosi în scop comercial tre-
buie adresată o cerere către instituţia 
care le deţine. Dacă entitatea care vrea 

să reutilizeze aceste informaţii este tot o 
instituţie publică, iar scopul reutilizării nu 
intră în sfera atribuţiilor sale publice, 
acesteia i se aplică aceleaşi condiţii ca 
oricui altcuiva. Dacă instituţiile decid să 
perceapă taxe pentru reutilizarea în 
scop comercial a informaţiilor deţinute 
de ele, aceste taxe nu au voie să depă-
şească costurile producerii şi pregătirii 
documentelor şi furnizării acestora. In-
formaţiile trebuie să fie accesibile tutu-
ror utilizatorilor interesaţi, fără a se per-
mite discriminarea, iar instituţiile sunt 
obligate să asigure condiţii pentru facili-
tarea accesului la documente. 

 Este interesant de notat că pre-
vederile legii 109/2007 sunt identice cu 
cele ale Directivei 2003/98/EC, ea fiind 
de fapt o traducere a acesteia. De altfel, 
Comisia Europeană a trimis în iulie 
2007 o atenţionare în acest sens, în 
cadrul căreia atrăgea şi atenţia asupra 
unei deficienţe grave a acesteia, anume 
că prin prevederile sale se instituia un 
regim discriminatoriu de acces la infor-
maţiile din instituţiile publice, ceea ce 
contravine nu doar drepturilor europene, 
ci şi Legii 544/2001, care prevede acce-
sul liber la informaţiile de interes public 
pentru toţi cetăţenii.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


