
Solicitare de Informație: Care e strategia 
autorităților în lupta cu pandemia 

 

 

 

Nr. 24/20 din 20 august 2020 

 
Domnului Ion Chicu, Prim-ministru și președinte al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 
Publică 
 
Doamnei Viorica Dumbărveanu, Ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și vicepreședintă a 
Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică 
 

Solicitare de informații 
 

În baza Legii privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000 și a articolului 34 din Constituție – dreptul                   
la informare, CPR Moldova solicită următoarele informații oficiale și de interes public:  

 
 
1. De câte teste dispune Republica Moldova la moment în stocuri (la data redactării și expedierii               

răspunsului)?  
 
2. Câte teste au fost cumpărate de către instituțiile publice din ianuarie și până acum (la data redactării și                   

expedierii răspunsului)? Rugăm să specificați separat loturile, indicând data, cantitatea și prețul.  
 
3. Câte teste au fost donate Republicii Moldova? Rugăm să specificați țara/instituția donatoare și numărul              

de teste.  
 
4. Când urmează a fi achiziționate noi teste și în ce cantitate?  
 



5. Câte teste au fost efectuate în total până acum (la data redactării și expedierii răspunsului), câte din ele                  
primare și câte repetate?  

 
6. Câte din totalul de teste efectuate au fost gratuite, efectuate la instituțiile de profil publice și câte au fost                   

efectuate la instituțiile de profil private?  
 
 
7. Vă rugăm să prezentați detaliat loturile de echipamente de protecție recomandate de OMS (mănuși,              

măști medicale, costume de protecție, măști de protecție) cumpărate la nivel centralizat, național și              
ulterior redistribuite instituțiilor medicale. Specificați data de lansare a licitației, data semnării            
contractelor, termenele de execuție conform acestora și data livrării de către antreprenor a             
echipamentelor. Vă rugăm să specificați pentru fiecare lot/contract în mod detaliat tipul, cantitatea și              
prețul pentru fiecare tip de produs.  

 
8. Vă rugăm să specificați dacă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale deține informații             

centralizate despre achizițiile efectuate pe cont propriu de către instituțiile medicale, în legătură cu              
garantarea nivelului de protecție contra noului tip de coronavirus.  

 
9. Câte persoane sunt oficial în carantină/autoizolare? Cum sunt identificate persoanele care au contactat cu              

o persoană infectată? Cum sunt informate persoanele despre statutul lor de „contact”? Ce obligații li se                
impută în momentul comunicării acestui statut? Ce instituție se ocupă de această comunicare? Regimul              
de carantină/autoizolare devine obligatoriu? Ce măsuri sunt întreprinse pentru monitorizarea respectării           
regimului de carantină/autoizolare în cazul celor ce au contactat cu persoane infectate? Ce riscă              
persoanele care nu respectă regimul de carantină/autoizolare, în legătură cu statutul de „contact”?  

10. Ce produse de igienă/dezinfecție sau echipamente de protecție au fost distribuite instituțiilor școlare?  

11. Au fost analizate scenarii și strategii de gestionare a crizei epidemiologice în cazul creșterii              
numărului infectărilor în toamnă? Există documente aprobate în acest sens? 

  
12. Este preconizată distribuirea păturilor sociale vulnerabile de produse de igienă, dezinfectanți și măști             

de protecție? 

  

Informațiile solicitate rugăm să fie remise în termenii legali prevăzuți în art. 16 al Legii privind                
accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000, la următoarea adresă electronică:           



cprmoldova@gmail.com. Pentru precizări, ne puteți contacta la numărul de telefon (+373)           
79060060. 

 

Cu respect, 
CPR Moldova - Centrul de Politici și Reforme 
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