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“Atunci când dreptul publicului de a cunoaște este amenințat, și când drepturile de liberă exprimare și libertatea presei sunt 

supuse la risc, toate celelalte libertăți la care ținem sunt puse în pericol.” (Cristopher Dodd) 
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Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti este 

sărbătorită la data de 28 septembrie a 

fiecărui an, la nivel mondial. Ea este o 

sărbătoare relativ recentă, fiind înfiinţată la 

data de 28 septembrie 2002, în cadrul unei 

întâlniri a susţinătorilor accesului la in-

formaţii ţinută la Sofia în Bulgaria. Anul 

acesta are loc cea de-a zecea celebrare in-

ternaţională a acesteia. 

 Scopul Zilei Internaţionale a Drep-

tului de a Şti este de a promova şi de a at-

rage atenţia asupra dreptului fiecărui in-

divid de a avea acces la informaţiile de in-

teres public. Ea are la bază o serie de princi-

pii. Astfel, primul principiu e că accesul liber 

la informaţie este considerat a fi un drept al 

fiecărui individ. Al doilea principiu este că 

regula este existenţa accesului la in-

formaţie, iar ţinerea secretă a informaţiilor 

este excepţia. Al treilea principiu este că 

dreptul la acces la informaţie se aplică tu-

turor instituțiilor publice. Al patrulea prin-

cipiu este că depunerea cererilor de infor-

mare trebuie să fie uşoară, rapidă şi gratui-

tă. Al cincilea principiu este că funcționarii 

au datoria de a-i ajuta pe cei ce depun cere-

ri de informare, iar refuzurile trebuie să fie 

motivate. Al şaselea principiu este că in-

teresul public este mai important decât 

ţinerea secretă a informaţiilor. Al şaptelea 

principiu este că oricine are dreptul de a 

contesta o decizie adversă. Al optulea prin-

cipiu este că toate instituţiile publice 

trebuie să publice informaţiile importante 

de interes public. Al nouălea principiu spu-

ne că dreptul de acces la informaţiile de 

interes public trebuie să fie asigurat de 

către o entitate independentă. 

 Ziua Internaţională a Dreptului de 

a Şti este marcată de obicei de diverse 

dezbateri, mese rotunde şi alte asemenea 

evenimente, fie pe tema accesului la in-

formaţiile de interes public, fie pe alte teme 

similare, la care participă oficiali guverna-

mentali, reprezentanţi ai ONG-urilor, pre-

cum si mulţi alţii. Tot cu această ocazie se 

mai şi lansează diverse studii şi rapoarte pe 

tema informaţiilor de interes public şi se 

acordă premii indivizilor şi organizaţiilor ce 

depun eforturi în acest domeniu. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


