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Prezenta nota analitică cercetează în detaliu 

cadrul instituțional creat în baza legislației 

existente cu privire la starea de urgență, instituită 

drept răspuns la pandemia COVID-19. Analiza se 

expune, în special, cu privire la competențele 

actorilor publici implicați în gestionarea stării de 

urgență, vine să dea un răspuns dacă resursele 

administrative disponibile și instrumentele 

atribuite prin lege sunt valorificate eficient și în 

final oferă un set de recomandări pentru viitor. Dat 

fiind caracterul rapid de evoluție a situației, analiza 

s-a concentrat pe cele mai esențiale măsuri și 

acțiuni întreprinse de autorități până la data de 10 

aprilie 2020. Astfel, întâi de toate nota va prezenta 

în retrospectivă acțiunile întreprinse de autorități 

în calitate de răspuns la pandemie, după care va 

analiza, în baza legislației în vigoare, cadrul de 

competențe și cât de eficient acestea au fost 

utilizate. 

Prezenta  Analiză  a  fost  elaborată  în  

cadrul  proiectului  IPRE  „Analize  

Tematice  a  politicilor  publice”,  realizat  

cu  susținerea  Fundației  Konrad  

Adenauer  (KAS)  în  Republica  

Moldova.  Opiniile reflectate în prezenta publicație aparțin autorilor și 

nu reflectă neapărat opinia KAS. 

 

 

NOTĂ ANALITICĂ IPRE nr. 2/2020 

 

 

Cadrul instituțional și 

competențele actorilor publici în 

perioada stării de urgență  

 

Autor: Iulian RUSU 

Chișinău, 10 aprilie 2020 

CONCLUZII 

1. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică 
nu a făcut uz de toate competențele disponibile, cum ar 
fi declararea timpurie a stării de urgență în sănătatea 
publică, impunerea și controlul asupra implementării 
unor reguli riguroase de control al circulației 
persoanelor, echiparea în timp util a actorilor din prima 
linie și pregătirea infrastructurii necesare pentru 
recepționarea pacienților. 

2. Cadrul instituțional în perioada gestionării stării de 
urgență, este dispersat, iar unele competențe ale 
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) sunt dublate 
sau chiar înlocuite.   

3. Comunicarea publică are loc nestructurat, cu plasarea 
unor informații contradictorii și din partea mai multor 
actori în același timp – Președintele țării pe de o parte 
și Prim-ministrul, ministrul sănătății, muncii și protecției 
sociale pe de altă parte. 

4. Ultimele acțiuni ale CSE, inclusiv de creare a IMSP 
COVID-19 Chișinău și a Centrului de coordonare a 
asistenței externe pentru eliminarea consecințelor 
pandemiei CODIV-19 sunt exemple pozitive care se 
înscriu în tacticile de coordonare și concentrare a 
eforturilor pentru a gestiona eficient pacienții infectați și 
direcționarea asistenței externe. 

5. Unele acțiuni ale Președintelui Republicii Moldova nu 
corespund în totalitate competențelor acestuia 
prevăzute de Constituție și alte legi. 

RECOMANDĂRI 

1. Respectarea de către Președintele Republicii Moldova 
a prevederilor Constituționale, în special articolele 84-
88, 93 și 94, care stabilesc expres competențele 
acestuia. 

2. Neadmiterea și stoparea imediată a ingerinței 
Președintelui Republicii Moldova și a altor actori în 
activitatea Curții Constituționale, a Guvernul și CSE, 
care dispun de funcții distincte stabilite prin lege. 

3. Respectarea cadrului legal existent, oferind Comisiei 
pentru Situații Excepționale a poziției centrale de 
gestionare a crizei provocate de pandemia COVID-19. 

4. Asigurarea unei comunicări strategice coordonate, 
complete, timpurii și coerente cu privire la informațiile 
deținute, acțiunile întreprinse și deciziile adoptate de 
către CSE pe perioada stării de urgență.  

5. Echiparea adecvată cu consumabile de protecție și 
testarea prioritară a personalului medical și altor 
angajați din sectorul public din prima linie. 
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I. CONTEXT 

(1) La data de 2 Februarie 2020 Comisia 

Națională Extraordinară de Sănătate Publică 

(CNESP) adoptă prima sa Hotărâre în contextul 

pandemiei COVID-19. Acțiunile includeau 

echiparea personalului responsabil de controlul 

de la hotare în partea de intrare, monitorizarea 

continuă a situației, completarea stocurilor 

instituțiilor medicale, luarea de măsuri de 

pregătire pentru instituțiile medicale de profil. 

(2) Între 2 și 23 februarie 2020 și CNESP nu a 

întreprins careva acțiuni, stabilind prin intermediul 

Hotărârii nr. 2 din 24 februarie 2020 codul galben 

de alertă, conducându-se de Hotărârea 

Guvernului nr. 1431/2016, prin care a fost instituit 

mecanismul de alertă timpurie. Prin intermediul 

acesteia s-a stabilit completarea fișei 

epidemiologice pentru pasageri și călători. 

(3) Din 8 martie 2020 CNESP a stabilit codul 

portocaliu de alertă, acțiunile stabilite în Hotărârea 

CNESP fiind de prevenție și monitorizare. 

(4) Deși încă din 24 Februarie CNESP menționa 

obligațiunea de a completa fișa epidemiologică, 

abia pe 9 martie 2020 CNESP a probat conținutul 

acesteia. Din 24 februarie până în 9 martie 

cetățenii care au intrat în țară au utilizat un format 

neajustat stării. Către 9 martie CNESP a stabilit 

gradul ridicat de risc dat fiind datele alarmante ce 

țin de infectare, parvenite din Italia și România. 

Astfel, către data de 9 martie 2020 în Italia se 

înregistrau 7985 cazuri și 463 decese1. În același 

timp, deja către 9 martie 2020 Italia stabilise 

extinderea carantinei din regiunea Lombardia 

către întreaga țară. La data de 9 aprilie 2020 în 

Italia se înregistrau în jur de 140 mii de cazuri de 

infectare, dintre care 17.669 decedați și 26.491 

recuperați. 

Printre alte prevederi ale Hotărârii nr. 4 din 9 

martie 2020 se numără cerințe generale de 

                                                
1 Date preluate de pe: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/  

asigurare cu „condiții, echipament și 

consumabile”.  

(5) Deși către data de 9 martie 2020 erau toate 

condițiile de a considera pericolul de pandemie 

eminent în Republica Moldova, dat fiind legăturile 

strânse pe care le au cetățenii Republicii Moldova 

cu state precum Italia și România, dar și alte state 

inclusiv Franța, Marea Britanie, Germania, 

Spania, Portugalia, unde un număr impunător de 

cetățeni moldoveni sunt fie în regim de muncă 

sezonieră sau temporară sau sunt chiar stabiliți cu 

traiul, la aeroportul internațional Chișinău nu 

existau decât doua termo-scanere pentru a 

verifica temperatura călătorilor. Mai mult, modul 

de transportare a călătorilor reveniți avea loc pe 

căi obișnuite – transportul personal sau public, 

fără obligațiunea de a purta mască și mănuși.  

(6) În același timp, CNESP nu a utilizat 

instrumentul disponibil pentru a declanșa starea 

de urgență de sănătate publică, prevăzută de 

articolul 58 din Legea nr. 10/2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice. Acest 

instrument permitea mobilizarea resurselor 

adiționale disponibile precum și instituirea unor 

reguli adiționale de circulație pentru cetățeni și 

bunuri. 

(7) Codul Roșu de alertă, care este o etapă 

anterioară declarării stării de urgență de sănătate 

publică, a fost instituit abia pe 13 martie 2020. Prin 

decizii anterioare din 10 martie 2020, CNESP a 

interzis zborurile din Italia, precum și a interzis 

intrarea pe teritoriul țării a călătorilor care vin din 

Italia, China, Iran și Corea de Sud. Mecanismul 

practic de asigurare a controlului asupra 

călătorilor nu există, unicul instrument fiind 

declarația pe proprie răspundere. 

(8) Între timp, la data de 11 martie 2020 este 

convocată ședința Consiliului Suprem de 

Securitate (în continuare CSS), unde, din 

informațiile prezentate în presă, sunt aprobate 10 

decizii ale CSS, printre care: 

https://gov.md/sites/default/files/hot_cnesp_nr.1.pdf
https://gov.md/sites/default/files/hot_cnesp_nr.2.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102615&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102615&lang=ro
https://gov.md/sites/default/files/hot_cnesp_nr.3.pdf
https://gov.md/sites/default/files/hot_cnesp_nr.4_0.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120903&lang=ro
https://gov.md/sites/default/files/hot_cnesp_nr.7_anexa.pdf
https://diez.md/2020/03/11/10-decizii-luate-la-consiliul-suprem-de-securitate-am-examinat-patru-scenarii-a-evolutiei-situatiei/
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a) crearea Centrului Unic de Comandă (în 

continuare CUC)  în cadrul Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență (în 

continuare IGSU); 

b) stabilirea a patru scenarii de evoluție a situației; 

c) Ministerul Apărării să sprijine logistic instituțiile 

spitalicești; 

d) Ministerul Afacerilor Interne să intensifice 

controlul și să pună în carantină persoanele 

care vin din zonele de risc; 

e) Anchetarea obligatorie în toate instituțiile de 

stat privind intrarea în contact cu persoanele 

infectate cu COVID-19; 

f) Verificarea tuturor instituțiilor privind 

respectarea măsurilor de igienă; 

g) Urmărirea și combaterea speculațiilor de preț; 

h) MAEIE să coordoneze cu ambasadele privind 

cetățenii care se află în zonele de risc; 

i) aplicarea avertizărilor și amenzilor pentru 

cazuri de promovare a panicii, dar și pentru cei 

infectați care nu se autoizolează; 

j) O comunicare mai eficientă între autorități și 

cetățeni. 

În context, menționăm că CSS se conduce în 

activitatea sa de câteva acte normative, printre 

care Legea nr. 618/1995 securității statului, Legea 

nr. 345/2003 cu privire la apărarea națională și 

Regulamentul CSS. 

(9) Având Codul Roșu de alertă activ din 13 martie 

2020, care s-a materializat și prin mesaje către 

cetățeni prin intermediul operatorilor de telefonie 

mobilă cu textul „STAȚI ACASĂ, preveniți 

răspândirea COVID-19!”, dar și prevederile 

disponibile ale Legii nr. 212/2004 privind regimul 

stării de urgență, de asediu și de război, care 

permit instituirea stării de urgență, Guvernul, 

Parlamentul sau Președintele nu instituie starea 

de urgență și permite organizarea alegerilor noi 

din circumscripția nr. 13 Hâncești. Raionul 

                                                
2 Pentru mai multe detalii, a se vedea Opinia IPRE și CRJM privind 
caracterul proporțional și legalitatea măsurilor întreprinse de Guvern pe 
perioada stării de urgență, din 30 martie 2020, disponibil aici 

Hâncești înregistra către 24 martie 2020 un număr 

de 17 persoane infectate cu COVID-19. 

(10) La data de 16 martie 2020 PSRM și PDM 

semnează acordul de formare a majorității 

parlamentare și la câteva ore după aceasta, au loc 

remanieri guvernamentale și sunt incluși 5 

membri noi in Guvern, cu emiterea a 10 decrete 

ale Președintelui (DP1501-1510 din 16 martie 

2020).   

(11) La data de 17 martie Parlamentul instituie 

starea de urgență prin intermediul Hotărârii nr. 

55/2020, ceea ce presupune intrarea în vigoare a 

prevederilor ce țin de funcționarea Comisiei 

pentru Situații Excepționale (CSE) și preluarea 

funcțiilor de gestionare a crizei de la CNESP. 

(12) În perioada 18 martie – 9 aprilie 2020 CSE 

emite 15 Dispoziții, prin intermediul cărora aplică 

multiple derogări de la prevederile cadrului 

normativ ce ține de accesul la justiție2, dar și 

stabilește măsuri importante prin care sunt 

mobilizate instituțiile medicale pentru a trata 

persoanele infectate cu COVID-19. Printre 

acestea se numără crearea Instituției Medico-

Sanitare Publice COVID-19 Chișinău (IMSP 

COVID-19 Chișinău), crearea Centrului de 

coordonare a asistenței externe pentru eliminarea 

consecințelor pandemiei COVID-19, extinderea 

valabilității mai multor acte emise de autorități 

publice pe timpul stării de urgență, reducerea 

deplasării cetățenilor prin măsuri de restricționare 

a circulației persoanelor de peste 63 ani, aplicarea 

zilelor libere în perioada 28 martie – 19 aprilie 

2020, cu regim redus de muncă în perioadele 

anterioare, restricționarea pentru o perioadă a 

comerțului cu amănuntul, aplicarea unor măsuri 

de stimulare a economiei naționale, dar și 

stabilirea unor obligații de achitare în avans a 

poliței de asigurare medicală obligatorie, ulterior 

modificate prin stabilirea unui termen de 72 ore de 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115238&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28292&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28292&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=9269&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120832&lang=ro
http://ipre.md/2020/03/30/opinion-on-the-proportionality-and-legality-of-the-measures-taken-by-the-government-during-the-state-of-emergency/
https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_nr.10.pdf
https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_nr.10.pdf
https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_15_08.04.2020_0.pdf
https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_15_08.04.2020_0.pdf
https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_15_08.04.2020_0.pdf
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la intrarea în țară, autorizarea mai multor curse 

aeriene de tip charter etc. 

(13) La data de 1 aprilie 2020 Guvernul și-a 

asumat răspunderea în fața Parlamentului în 

contextul adoptării Legii nr. 56/2020 privind 

instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor 

și a activității de întreprinzător în perioada stării de 

urgență și modificarea unor acte normative. 

Legea a fost adoptată în contextul în care în 

Parlament nu a fost înaintată o moțiune de 

cenzură, dar care a fost contestată la Curtea 

Constituțională. 

(14) La data de 7 aprilie 2020, CSS a avut o nouă 

ședință, prin care s-au prezentat o serie de 

constatări pe starea curentă, printre care faptul că 

Republica Moldova v-a intra în scenariul 4, au fost 

prezentate date cu privire la nivelul de echipare al 

spitalelor cu consumabile și echipament, s-au 

prezentat date generale ce țin de stabilitatea 

monetară, rezervele de produse alimentare etc. 

(15) În tot acest răstimp principalii actori care au 

prezentat informații actualizate publicului cu 

privire la regimul gestionare a alertei de sănătate 

publică, iar ulterior a stării de urgență au fost prim-

ministrul, care este și președintele CNESP și al 

CSE, Președintele țării, care prezidează CSS dar 

și CUC din cadrul IGSU, precum și Ministrul 

sănătății și Directorul Agenției Naționale pentru 

Sănătate Publică (ANSP). 

(16) La data de 9 aprilie 2020 Curtea 

Constituțională a admis sesizarea prin care se 

contestă constituționalitatea Legii nr. 56/2020 și a 

suspendat acțiunea legii până la examinarea 

acesteia în fond, programată pentru 13 aprilie 

2020. 

(17) În seara zilei de 9 aprilie 2020 Președintele 

Republicii Moldova a apelat Președintele Curții 

Constituționale pentru a afla care este stadiul de 

examinare al sesizării privind constituționalitatea 

Legii nr. 56/2020, asupra fondului căreia Curtea 

Constituțională urmează să se expună pe data de 

13 aprilie 2020. 

(18) În prima jumătate a zilei de 10 aprilie 2020 

CSE a aprobat prin dispoziție unele măsuri care 

au fost incluse în Legea nr. 56/2020, care este în 

proces de examinare la Curtea Constituțională.     

II. Actorii și competențele acestora în perioada 

stării de urgență de sănătate publică 

Următoarele structuri s-au implicat în procesul de 

luare a deciziilor pe perioada stării de urgență de 

sănătate publică: 

1. CNESP, în baza Hotărârii Guvernului nr. 

1431/2016 și a Legii nr. 10/2009 

2. CSE, în baza Legii nr. 212/2004 

3. CSS, în baza Legii nr. 618/1995 

4. CUC al IGSU în baza deciziei CSS, făcută 

publică în presă la data de 11 martie 2020. 

Ulterior, pentru a gestiona fluxul de pacienți IMSP 

COVID-19 Chișinău a fost creat și operaționalizat. 

De asemenea, pentru a gestiona asistența 

externă, Centrul de coordonare a asistenței 

externe pentru eliminarea consecințelor 

pandemiei COVID-19 a fost creat recent în cadrul 

Cancelariei de Stat 

II.1. Competențele și acțiunile CNESP 

În baza articolului 58 al Legii nr. 10/2009 CNESP 

dispune de următoarele competențe: 

a) Declararea stării de urgență în sănătate 

publică; 

b) mobilizarea forțelor și resurselor necesare 

pentru realizarea măsurilor de răspuns; 

c) distribuirea și utilizarea oricăror bunuri, 

echipamente și materiale stocate sau 

disponibile în acest scop; 

d) crearea condițiilor speciale de activitate, de 

viață și deplasare pentru persoanele fizice și 

juridice; 

e) utilizarea tuturor resurselor și mijloacelor 

disponibile pentru organizarea măsurilor de 

răspuns; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121129&lang=ro
http://www.constcourt.md/download.php?file=cHVibGljL2NjZG9jL3Nlc2l6YXJpLzUyYV8yMDIwLjA0LjA3LnBkZg%3D%3D
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=decizii&docid=783
https://tv8.md/2020/04/10/dodon-recunoaste-ca-l-a-sunat-ieri-pe-presedintele-curtii-constitutionale-opozitia-sa-si-retraga-sesizarile/
https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_16_din_10.04.2020_a_cse_a_rm.pdf
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f) solicitarea ajutorului autorităților centrale sau al 

autorităților locale. 

CNESP nu a declarat stare de urgență în sănătate 

publică și s-a limitat la unele măsuri de 

restricționare a circulației persoanelor și bunurilor 

și de activitate economică, în special prin 

intermediul Hotărârilor nr. 7-9 ale CNESP.  

Legea nr. 10/2009 conferă CNESP aceste 

prerogative doar în cazul în care CNESP 

declară starea de urgență în sănătate publică, 

lucru pe care CNESP nu a făcut-o, limitându-se 

doar la declararea pe data de 13 martie 2020 a 

codului roșu de alertă. Tărăgănarea declarării 

stării de urgență în sănătate publică a avut loc 

până în data de 17 martie 2020, când Parlamentul 

a declarat starea de urgență. În termeni de 

pandemie, 5 zile sunt esențiale pentru a mobiliza 

și a valorifica resurse disponibile. 

Declararea stării de urgență în sănătate publică 

nu presupunea și declararea stării de urgență în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2004, 

ceea ce ar fi permis în continuare remanieri 

guvernamentale, ce au avut loc pe data de 16 

martie 2020. Este neclar de ce acest instrument 

nu a fost utilizat de CNESP deja către 11 martie 

2020, când devenea clar că sunt necesare măsuri 

mult mai drastice de prevenire și de echipare a 

personalului din prima linie (medici, polițiști, 

inclusiv polițiști de frontieră, angajați din serviciul 

vamal). 

II.2. Competențele și acțiunile CSE 

În baza articolului 22 din Legea nr. 212/2004 CSE 

poate întreprinde următoarele acțiuni: 

a) emite dispoziții privind aplicarea măsurilor de 

protecție a populației și bunurilor, de localizare 

şi lichidare a consecințelor situațiilor 

excepționale, de apărare a statului de drept și 

de menținere sau restabilire a stării de 

legalitate; 

b) controlează activitatea comisiilor pentru situații 

excepționale ale autorităților administrației 

publice locale și analizează modul de 

desfășurare a operațiunilor de salvare și de 

intervenție, adoptă măsuri pentru asigurarea 

oportună a acestor comisii cu forțele și 

mijloacele necesare; 

c) exercită dreptul exclusiv de a interzice 

desfășurarea adunărilor, manifestațiilor publice 

și a altor acțiuni de masă; 

d) coordonează activitatea mijloacelor de 

informare în masă privind informarea populației 

despre cauzele și proporțiile situației 

excepționale, despre măsurile întreprinse de 

Guvern pentru prevenirea pericolului, 

lichidarea urmărilor acestei situații și protecția 

populației, precum și privind familiarizarea 

populației cu regulile de comportare în timpul 

situației excepționale; 

e) dispune, în caz de necesitate, sistarea 

temporară a livrării gazelor, energiei electrice 

și apei potabile; 

f) limitează sau interzice comercializarea 

băuturilor alcoolice; 

g) stabilește procedura de numire în funcție și de 

destituire a conducătorilor agenților economici 

și 

a) ai instituțiilor publice, cazurile când este 

permisă demisia lucrătorilor; 

h) stabilește regimul special de folosire a spațiului 

aerian; 

i) exercită alte atribuții necesare. 

https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus
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Astfel, prin intermediul Dispozițiilor nr. 1-15 emise 

în perioada 18 martie – aprilie 2020, CSE a 

întreprins o serie de măsuri de prevenție și 

gestionare a pandemiei COVID-19 în Moldova. 

CSE, prin intermediul autorităților specializate, 

inclusiv ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Apărării au reușit să implementeze o 

serie de măsuri, inclusiv aplicarea amenzilor, 

restricționarea circulației și implementarea stărilor 

de carantină în localitățile identificate astfel de 

către CSE. 

Acțiunile de echipare a personalului din prima linie 

sunt insuficient de rapide, fiind depistate cazuri de 

neutilizare a fondurilor disponibile, inclusiv din 

donații.  

În același timp, numărul mare de persoane din 

sistemul medical infectate (peste 30% din 

numărul total de persoane), dar și multiple cazuri 

de infectare pentru pacienții care se aflau în 

instituții medicale internate cu alte maladii, indică 

asupra riscurilor mari de contaminare. 

II.3. Competențele și acțiunile CSS 

În baza articolului 12 din Legea 618/1995 CSS 

prezintă recomandări Președintelui Republicii 

Moldova în probleme de politică externă și internă, 

iar Președintele Republicii Moldova este 

Președintele CSS.  

Membrii CSS nu au împuterniciri suplimentare 

de factori de decizie și nu au dreptul de a emite 

dispoziții care să depășească limitele 

competențelor conferite de funcția pe care o 

dețin. În acest context, convocarea CSS din 11 

martie 2020 a avut printre decizii enunțate de 

Președintele țării și crearea centrului unic de 

comandă în cadrul Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență.  

Activitatea IGSU este reglementată de pe de altă 

parte de Legea nr. 93/2007 Inspectoratului 

General pentru Situații de Urgență, care este o 

                                                
3 Articolul 9 alin. 2 din Legea nr. 93/2007 

structură distinctă din cadrul organelor 

subordinate Ministerului Afacerilor Interne, unde 

Șeful IGSU este și vicepreședintele CSE3. 

Din declarațiile făcute publice, fie CSS sau 

Președintele țării a luat decizia de a crea centrul 

unic de comandă în cadrul IGSU, acțiune care, în 

virtutea Legii nr. 93/2007 este de prerogativa 

Șefului IGSU, sau, odată ce suntem în situație 

de urgență - de prerogativa CSE. 

II.4. Competențele și acțiunile Președintelui 

Republicii Moldova 

Președintele Republicii Moldova dispune de 

competențe clar definite în Constituție, în special 

articolele 84-88, 93 și 94, printre care nu se 

regăsesc și competențe de creare din inițiativă 

proprie sau împreună cu alte autorități a 

structurilor și substructurilor din cadrul 

Guvernului, cum a fost, spre exemplu cazul CUC 

din cadrul IGSU. Articolul 88 din Constituție 

prevede și exercitarea altor atribuții dacă aceste 

sunt prevăzute în legi. Parlamentul a stabilit 

aceste atribuții, însă printre ele nu se regăsesc 

acele competențe care au dus la întreprinderea 

acțiunilor de către Președinte în această 

perioadă. 

Președintele Republicii Moldova a recunoscut că 

a apelat Președintele Curții Constituționale cu 

referire la o cauză în curs de examinare – 

controlul constituționalității Legii nr. 56/2020, ceea 

ce este inadmisibil și constituie un act de ingerință 

în independența Curții Constituționale, garantată 

de articolul 134 alin. 2 din Constituție.  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120660&lang=ro
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CONCLUZII 

1. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate 

Publică nu a făcut uz de toate competențele 

disponibile, cum ar fi declararea timpurie a 

stării de urgență în sănătatea publică, 

impunerea și controlul asupra implementării 

unor reguli riguroase de control al circulației 

persoanelor, echiparea în timp util a actorilor 

din prima linie și pregătirea infrastructurii 

necesare pentru recepționarea pacienților.  

2. Cadrul instituțional este dispersat pe parcursul 

gestionării stării de urgență, prin lipsa unei 

concentrări a procesului de luare a deciziilor 

către Comisia pentru Situații Excepționale așa 

după că e prevăzut de lege. Astfel, Consiliul 

Suprem de Securitate condus de Președintele 

țării, practic înlocuind CSE în competențele 

sale atribuite prin lege, a decis crearea 

Centrului Unic de Comandă. 

3. Comunicarea publică are loc nestructurat, cu 

plasarea unor informații contradictorii și din 

partea mai multor actori în același timp – 

Președintele țării pe de o parte și Prim-

ministrul, ministrul sănătății, muncii și protecției 

sociale pe de altă parte. 

4. Ultimele acțiuni ale CSE, inclusiv de creare a 

IMSP COVID-19 Chișinău și a Centrului de 

coordonare a asistenței externe pentru 

eliminarea consecințelor pandemiei CODIV-19 

sunt exemple pozitive care se înscriu în 

tacticile de coordonare și concentrare a 

eforturilor pentru a gestiona eficient pacienții 

infectați și direcționarea asistenței externe. 

5. Unele acțiuni ale Președintelui Republicii 

Moldova nu corespund în totalitate 

competențelor acestuia prevăzute de 

Constituție și de alte legi. 

 

 

 

RECOMANDĂRI 

1. Respectarea de către Președintele Republicii 

Moldova a prevederilor Constituționale, în 

special articolele 84-88, 93 și 94, care stabilesc 

expres competențele acestuia. 

2. Neadmiterea și stoparea imediată a ingerinței 

Președintelui Republicii Moldova și a altor 

actori în activitatea Curții Constituționale, a 

Guvernului și CSE, care dispun de funcții 

distincte stabilite prin lege. 

3. Respectarea cadrului legal existent, oferind 

Comisiei pentru Situații Excepționale a poziției 

centrale de gestionare a crizei provocate de 

pandemia COVID-19. 

4. Asigurarea unei comunicări strategice 

coordonate, complete, timpurii și coerente cu 

privire la informațiile deținute, acțiunile 

întreprinse și decizii adoptate de către CSE pe 

perioada stării de urgență.  

5. Echiparea adecvată cu consumabile de 

protecție și testarea prioritară a personalului 

medical și altor angajați din sectorul public din 

prima linie. 

 

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a fost 

înființat în martie 2015 în calitate de centru de analiză și 

cercetare (eng.: think-tank) independent, non-profit și apolitic. 

Este creat de o echipă de experți naționali și internaționali, foști 

oficiali guvernamentali și diplomați de carieră. IPRE este membru 

al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a 

Parteneriatului Estic (www.eap-csf.eu), co-inițiator al Forumului 

Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP Think-Tank 

Forum) lansat în anul 2017 la Chișinău. Misiunea IPRE este de 

a accelera integrarea europeană a Republicii Moldova prin 

promovarea reformelor sistemice, sporirea democrației 

participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele 

decizionale la nivel național și local. 
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str. București 90, of. 20, mun. 
Chișinău, MD-2001, Republica 

Moldova  

Tel.: + 373 22 788 989 

E-mail: info@ipre.md   
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