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l/Dlui Mihail Cotorobai 
Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul) 
Dnei Liliana Iaconi 

Secretar general al Guvernului

Stimate domnul Avocat al Poporului,

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică a examinat la indicaţia Cancelariei de 
Stat a Republicii Moldova (nr.08-05-5444 din 27.06.2020), în limita competenţei, 
demersul Dumneavoastră nr. 12-4/40 din 22.06.2020 si vă comunică:9

La data de 24 februarie 2020, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică a 
declarat gradul de alertă Cod galben la nivel naţional privind situaţia epidemiologică prin 
infecţia cu COVID-19, existând risc posibil de declanşare a urgenţei de sănătate publică în 
conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1431 din 29.12.2016. Fiind 
implementate măsuri adecvate situaţiei epidemiologice.

La data 7 martie 2020, a fost confirmat primul caz de infecţie cu Coronavirus de tip 
nou (COVID-19) în Republica Moldova, de import din Italia. La data de 8 martie 2020 în 
cadrul şedinţei Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 3 este declarat9 9  9

risc înalt pentru populaţia Republicii Moldova, cu privire la importul şi răspândirea 
infecţiei COVID-19.

La data de 10 martie 2020 în cadrul şedinţei nr. 5 se sistează transportul aerian cu 
Italia. Operatorii aerieni au obligaţia de a nu permite îmbarcarea călătorilor, care vin către 
Republica Moldova, cu escală, din Italia, China, Iran şi Coreea de Sud. în cadrul şedinţei 
nr.6 a CNESP, se interzice, organizarea şi desfăşurarea 
manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă cu participarea unui număr mai mare de 50 de 
persoane; are loc suspendarea procesului educaţional în cadrul instituţiilor de învăţământ 
general, profesional şi universitar,

Prin Hotărâre nr. 7 din 13 martie 2020 a Comisiei naţională extraordinară de sănătate 
publică se constată gradul de alertă Cod roşu la nivel naţional existând pericol confirmat
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de declanşare a urgenţei de sănătate publică în conformitate cu prevederile Hotărîrii 
Guvernului nr.1431 din 29.12.2016. Se aprobă Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu 
Coronavirus de tip nou (COVID-19).

La 17 martie, Parlamentul Republicii Moldova, a instituit stare de urgenţă pentru 60 
de zile. în această perioadă, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a întreprins 
si acţiuni de limitare a riscului de infecţie cu noul coronavirus, adecvate situaţiei9 9 9  ' 9

epidemiologice.
A

In perioada stării de urgenţă, până la date de 15 mai Comisia Situaţii Excepţionale s- 
a convocat, a elaborat, aprobat şi a monitorizat 30 de dispoziţii reieşind din situaţia 
epidemiologică.

La 15 mai a fost declarat stare de urgenţă în sănătate publică de către Comisia 
Naţională Extraordinară de Sănătate Publică. Până în prezent, au fost aprobate 17 Hotărâri 
CNESP.

Starea de urgenţă în sănătate publică a fost extinsă până la data de 15.07.2020 conform 
hotărârii nr. 15 a CNSEP din 23.06.2020, reieşind din evoluţia procesului epidemic.

în condiţiile evoluţiei procesului epidemic al infecţiei cu COVID-19 autorităţile prin 
hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică şi Comisiei Situaţii 
Excepţionale au decis interzicerea unor activităţi sociale, medicale, economice şi 
relansarea lor la diferite etape a evoluţiei şi tendinţelor procesului epidemic a infecţiei cu 
COVID-19, care au avut şi au scopul de protejare a sănătăţii populaţiei şi minimizarea 
consecinţelor acestei epidemii. La elaborarea şi aprobarea deciziilor şi hotărârilor s-a ţinut 
cont de drepturile universale a omului şi reieşind din legitimităţile dezvoltării pandemiei 
COVID-19 şi impactul asupra diferitor categorii de vârste, profesii, culte, divertismente 
pentru maturi, copii, de familiei, ceremonii ( botezuri, înmormântări etc.), sociale (măsuri 
în masa, demonstraţii etc.), sportive (competiţii, antrenamente, meciuri etc.). Stabilirea 
pentru diferite evenimente a numărului de persoane cărora li se permit anumite activităţi 
sunt argumentate de riscul de îmbolnăvire şi măsurile posibile de prevenire atât în spaţii 
(încăperi) închise, cât şi aer liber. Cerinţele enunţate privind evitarea aflării persoanelor cu 
vârsta mai mare de 63 de ani în spaţii publice sunt determinate de riscul major de infectare 
a acestor categorii de vârstă şi dezvoltarea formelor grave, atenuate cu comorbidităţile 
existente (diabet zaharat, bolile aparatului respirator, cardio-vascular etc.) şi nivelul sporit 
de decese.

La instalarea măsurilor restrictive şi relaxarea lor s-a ţinut cont şi de practicile altor 
state şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii si altora.9

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică este disponibilă pentru conlucrare cu 
Avocatul Poporului (Ombudsmanul).
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