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 Domnule director general,  

Având în vedere referinţele la informaţiile şi unele suspiciuni lansate de către directorul general 

Î.S. CRIS Registru din articolul publicat pe 14 aprilie 2017 pe portalul de ştiri 

www.deschide.md, precum şi preluările manipulatorii, tendenţioase şi cu falsuri în privinţa 

numelui meu, care au urmat în aceiaşi zi,  

Având în vedere şi decizia CSJ din 21 noiembrie 2012 privind procesul de selectare şi 

respectarea procedurilor legale în cazul paşapoartelor biometrice 

(https://vnegruta.files.wordpress.com/2017/04/3l-1-l1t-p1-t3-d3-3r-1882-2012-005-garsu-vs-

ministerul-finantelor-si-ministerul-tehnologiei-si-informatiilor.pdf) , 

Bazându-mă pe Legea privind accesul la informaţie, nr. 982 din 11.05.2000,  

Şi urmărind informarea corectă şi echidistantă a opiniei publice, precum şi în eventualitatea unor 

procese judiciare contra falsurilor enunţate şi insinuate împotriva mea,   

intervin cu următoarele solicitări:   

1. Să mi se ofere acces la întregul pachet de documente, prezentat de către directorul Î.S. 

CRIS Registru portalului de ştiri www.deschide, aşa cum este specificat în articolul cu 

pricina („Notă: reporterii Deschide.MD au luat cunoștință de întreaga corespondență”). 

 

2. Să fie făcute publice contractele negociate şi semnate de către Î.S. CRIS Registru în 

2012 şi 2017, pentru a stabili clar şi în baza detaliilor contractuale caracterul avantajos 

sau dezavantajos al acestor două contractate negociate şi semnate de către conducerea ÎS 

CRIS Registru, precum şi comparabilitatea acestor două contracte aflate în competenţa şi 

gestiunea exclusivă a Î.S. CRIS Registru.   
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3. Să mi se prezinte informaţie despre cantităţile de blanchete fabricate, stoc disponibil 

şi prevederile contractuale vechi şi noi, după cum urmează în tabelul anexat: 

Contractul 2012-2017 (5 ani) total Primul 

an, 2012 

Anul 

doi, 

2013 

Anul 

trei, 

2014 

Anul 

patru, 

2015 

Anul 

cinci,  

-> 04.2017 

Numărul de blanchete 

paşapoarte biometrice, 

prevăzute în contract 

      

Numărul de blanchete 

furnizate de facto, în baza 

contractului 

      

Achitat de facto companiei 

contractate pentru fabricarea 

blanchetelor, mil. lei/mil. euro 

/9,0      

Numărul de paşapoarte 

biometrice eliberate 

cetăţenilor RM 

      

Stoc blanchete disponibile în 

ziua finalizării contractului 

precedent, aprilie 2017 

      

Costul per blanchetă paşaport 

biometric achitat furnizorului, 

lei/euro 

      

Costul achitat de cetăţean la 

ridicarea unui paşaport 

biometric, lei/euro 

      

       

Contractul 2017-2020 (3 ani) total Primul 

an, 2017 

Anul 

doi, 

2018 

Anul 

trei, -> 

04.2020 

Stoc blanchete la început de 

contract, aprilie 2017 

    

Numărul de blanchete 

paşapoarte biometrice, 

prevăzute în contract 

    

Numărul de blanchete ce 

urmează a fi furnizate pe ani, 

în baza contractului 

    

Achitarea prevăzută pe ani, 

mil. lei/mil. euro 

/5,4    

Numărul de paşapoarte 

prevăzute a fi eliberate 

cetăţenilor RM 

    

Stoc de blanchete disponibile 

în ziua finalizării contractului, 

aprilie 2020 

    

Costul per blanchetă achitat 

furnizorului, lei/euro 

    

Costul achitat de cetăţean la 

ridicarea unui paşaport, 

lei/euro 

    



4. Să mi se prezinte informaţie despre creditele contractate de către Î.S. CRIS Registru, 

conform tabelului anexat: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

31.03 

Suma creditelor 

contractate, mil. lei 

        

Efectiv sume trase 

din credite 
contractate, mil. lei 

        

dobânda medie 
ponderată la 

resursele creditare 

atrase, % 

        

Suma rambursată, 

principal+dobanda, 

mil. lei 

        

Stocul datoriei pe 

credite contractate, 

la sfârşit de an, mil. 

lei  

        

Costuri de 

producere a 

paşapoartelor 

biometrice, mil. lei 

X X       

    Inclusiv, costuri 

achitate 

furnizorului de 

blanchete paşaport 

biometric 

        

Încasări efective 

din eliberarea 

paşapoartelor 

biometrice, mil. lei 

X X       

         

 

5. Rog să-mi prezentaţi informaţie despre contracte şi sume achitate pentru promovare şi 

publicitate plasată în spaţiul media de către ÎS CRIS Registru, sume la total şi cu 

descifrarea pentru ultimii 3 ani, precum şi valoarea contractelor pentru 2017 (adică 

perioada 2014-2017), inclusiv pentru următoarele mijloace media: www.today.md, 

www.mesaj.md, www.prime.md, publika.md şi la posturile tv Prime, Publika, Canal3, 

direct sau prin case de publicitate media specializate (în acest caz – e posibil suma 

contractului per total cu casa de publicitate media specializată). 

 

 

 

Domn director general, 

Conform art. 5 al Legii privind accesul la informaţie, nr. 982 din 11.05.2000, subiecţi ai 

prevederilor legii, printre alţii, sunt şi „c) persoanele fizice şi juridice care, în baza legii sau 

a contractului cu autoritatea publică ori instituţia publică, sînt abilitate cu gestionarea unor 

servicii publice şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii oficiale.” 

 

http://www.prime.md/


Rog informaţia solicitată să fie expediată la adresele (inclusiv cea electronică) indicate în 

prima pagină a acestei solicitări, în conformitate cu termenii stabiliţi în art. 16 din Legea 

privind accesul la informaţie. 

 

Domn director, rog să acceptaţi consideraţiunile şi urările mele de baftă şi succes în tot ce 

faceţi! 

 

 

 

 

Cu respect, 

Veaceslav Negruţa 

18.04.2017 

 


