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Nr._11/873_ din _29.06.2022__ 

La nr._260/2022_ din _ 14.06.2022 

 

                                                                            Asociația obștească „Juriștii pentru  
Drepturile Omului” 

mun.Chișinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 2, of.13 
 
 

Ministerul Apărării a examinat  solicitarea nr.260/2022 din 14.06.2022 
referitor la informații oficial/de interes public și în limita competenței funcționale 
comunică următoarele. 

1. Numele persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul Ministerului 
Apărării constituie informație publică și poate fi accesată pe pagina web oficială a 
instituției. 

Cuantumul salariilor nu se supune divulgării fiind considerat confidențial în 
condițiile art.128 alin.(3) al Codului muncii, iar mărimea acestuia poate fi dedus cu 
aproximație apelând la prevederile Legii privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar nr.270/2018.  

Este de menționat faptul că, conform solicitării nu este justificat scopul și 
necesitatea furnizării datelor menționate.  

În aceste condiții, menționăm că fiecare caz de dezvăluire a datelor, inclusiv 
celor cu caracter personal urmează a fi analizat pentru identificarea: 

a) scopului concret pentru care se solicită dezvăluirea acestor date;  
b) volumului, categoriilor şi structurii concrete a datelor cu caracter personal 

la care se solicită accesul; 
c) cadrului normativ care întemeiază cererea de acces a solicitantului la aceste 

informaţii; 
d) garanţiile asigurării regimului de securitate şi confidenţialitate a prelucrării 

datelor, inclusiv cu caracter personal solicitate; 
e) modului şi scopului utilizării ulterioare a acestor date; 
f) prezenţei temeiurilor prevăzute de art.5 al Legii nr.133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, care motivează punerea la dispoziţie terţilor a 
informaţiei cu caracter confidenţial, în absenţa consimțământului subiectului datelor 
cu caracter personal; 



g) posibilitatea aplicării prevederilor art.31 al Legii prenotate privind 
depersonalizarea datelor cu caracter personal puse la dispoziţia terţilor (după analiza 
detaliată a scopurilor pentru care se solicită accesul la aceste date). 

Mai mult ca atât, prin solicitarea formulată nu ați demonstrat executarea 
preventivă a obligațiilor legale în partea ce ține de asigurarea regimului de 
confidențialitate și securitate a prevederilor datelor cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile art.29 și 30 ale Legii privind protecţia datelor cu 
caracter personal. 

În temeiul celor menționate și întru evitarea încălcării legislației privind 
protecția datelor cu caracter personal, cât și prevenirea unor ingerințe nefondate în 
viața privată a unor persoane fizice, pornind de la dreptul fundamental al omului la 
respectarea vieții private și de familie, considerăm inadmisibilă dezvăluirea prin 
transmitere „la pachet” a informației integrale de la punctele 1 din solicitare. 
 

2. Informația referitor la dările de seamă/rapoartele cu privire la achiziții 
publice de bunuri, lucrări sau servicii, întocmită/publicată în conformitate cu 
prevederile HG nr.665/2016, HG nr.1419/2016, HG nr.10/2021 poate fi accesată pe 
site-ul Ministerului Apărării, www.army.md, rubrica Infocentru→Achiziții Publice. 

 
3. Pe parcursul anilor 2020-2021, subsidii/granturi/ donaţii nu au fost 

acordate persoanelor juridice.  
 
 

Ministru                                                     Anatolie NOSATÎI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ex. Mariana Leahu 

tel. (022) 252-148 

e-mail: mariana.leahu@army.md 
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