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Standarde de publicare proactivă a informației 
în perioada crizei generate de COVID-19

În contextul crizei generate de COVID-19, asigurarea informării depline, corecte și prompte 
a populației trebuie să constituie una dintre prioritățile statului. În acest sens, este necesar 
ca instituțiile și autoritățile publice să manifeste maximă transparența și responsabilitate 

în furnizarea informațiilor, permițând și încurajând prin aceasta participarea nemijlocită a 
cetățenilor la deciziile pe care le ia.

Informarea activă a cetățenilor rezultă dintr-o obligație legală prevăzută la art. 34 din 
Constituția Republicii Moldova, art. 11 alin. (1) pct. 1) și 9) al Legii nr. 982 din 11.05.200 

privind accesul la informație, precum și din practicile internaționale. 

Scopurile publicării proactive a 
informațiilor de interes public:

Condițiile de publicare proactivă a 
informațiilor de interes public:

	 creșterea nivelului de încredere în 
autoritățile statului;

	mobilizarea eforturilor colective 
pentru un management eficient al 
crizei pandemice;

	 combaterea și reducerea 
dezinformărilor;

	 prevenirea și identificarea 
abuzurilor;

	 prevenirea panicii colective.

	 să fie publicate din oficiu;

	 să fie publicate la timp și complete;

	 să fie accesibile și utilizabile; 

	 să fie actualizate.

Prezentul document stipulează tipurile de informații care trebuie publicate în mediul 
online de către autoritățile/instituțiile publice ale statului, pentru a facilita accesul 

jurnaliștilor, membrilor societății civile și a altor persoane interesate la informațiile de 
interes public, precum și a asigura că întreaga societate are o mai bună înțelegere cu privire 

la măsurile întreprinse în vederea soluționării provocărilor cauzate de actuala pandemie.
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1. Informații de referință

(1) Datele de contact ale instituției/autorității publice (adresa de e-mail, telefon, adresa pa-
ginii web); 

(2) Răspunsuri la cele mai frecvente posibile întrebări ale cetățenilor legate de activitatea 
instituției/autorității publice pe durata stării de pandemie.

2. Informații privind activitatea instituției/autorității publice

(1) Planul strategic de acțiuni pe durata perioadei de pandemie adoptat de către instituția/
autoritatea publică;

(2) Lista activităților/proiectelor (planificate sau în curs de implementare) suspendate pe 
durata perioadei de pandemie; 

(3) Rapoartele săptămânale privind activitățile desfășurate de către instituția/autoritatea 
publică în perioada de pandemie; 

(4) Regimul de lucru a instituției/autorității publice pe durata perioadei de pandemie.

3. Informații privind serviciile instituției/autorității publice

(1) Serviciile prestate de către instituția/autoritatea publică în perioada de pandemie, cu 
indicarea prevederilor și condițiilor de utilizare a acestora;

(2) Serviciile suspendate din cauza pandemiei;
(3) Taxele de prestare a serviciilor și orice modificări aduse acestora pe durata stării de 

pandemie.

4. Informații privind limitările aduse dreptului de acces la informație

(1) Restricțiile impuse dezvăluirii unor categorii de informații publice din cauza instituirii 
stării de urgență, cu trimiterea la actele normative relevante;

(2) Modificările legislative aduse procedurilor de înaintare, examinare și soluționare a ce-
rerilor de acces la informație, cu trimitere la actele normative relevante; 

5. Informații privind bugetul instituției/autorității publice  

(1) Modificările aduse bugetului anual al instituției/autorității publice în contextul situației 
de pandemie; 

(2) Ajutoarele financiare (inclusiv donații) naționale/internaționale, de care beneficiază 
instituția/autoritatea publică, cu indicarea valorii totale a acestora și a planului de 
cheltuieli;

(3) Fondurile de urgență alocate în contextul situației de pandemie, cu indicarea modalității 
de gestionare a acestora;

(4) Suma totală a plăților salariale, a suplimentelor salariale și premiilor (separat) acordate 
funcționarilor publici și altor salariați ai instituției/autorității publice pe durata perioa-
dei de pandemie;

(5) Cuantumul/reducerea plăților salariale pe durata perioadei de pandemie.
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6. Informații privind achizițiile publice

(1) Planul anual de achiziții publice și modificările aduse acestuia din cauza pandemiei de 
COVID-19;

(2) Normele care reglementează procesele de achiziții publice, inclusiv procedura de des-
fășurare a acestora pentru achiziționarea bunurilor destinate prevenirii și combaterii 
pandemiei;

(3) Textul complet al contractelor încheiate, anexele și orice modificări aduse acestora; 
(4) Rapoartele săptămânale privind achizițiile efectuate, rezultatele acestora și procesul de 

implementare; 
(5) Lista achizițiilor publice efectuate, cu indicarea instituției, furnizorului, obiectului achi-

zițiilor, sursa de finanțare, prețul și valoarea;
(6) Lista achizițiilor publice efectuate prin derogare de la prevederile legale în vigoare din 

cauza pandemiei de COVID – 19;
(7) Lista bunurilor, lucrărilor și serviciilor care pot fi achiziționate folosind proceduri de 

achiziții publice simplificate instituite ca urmare a instituirii stării de pandemie (util 
pentru evitarea utilizării necorespunzătoare a stării de urgență pentru achiziții urgente 
non-COVID-19);

(8) Informații privind rechizițiile de bunuri sau servicii din cadrul instituției/autorității 
publice efectuate în scopul luptei împotriva COVID-19.

7. Informații privind actele emise de către instituția/autoritatea publică

(1) Actele administrative cu caracter normativ, emise de către instituție/autoritate publică, 
pe perioada pandemiei;

(2) Actele administrative cu caracter individual care conțin informații de interes public, 
emise de către instituție/autoritatea publică, pe perioada stării de pandemie.

8. Informații privind efectivul de personal al instituției/autorității publice

(1) Modificările aduse statelor de personal ale unității în legătură cu perioada de pandemie; 
(2) Numărul salariaților în privința cărora a fost instituit un regim special de lucru, cu indi-

carea mecanismului juridic aplicat (concediu, șomaj tehnic, staționare, detașare, munca 
la domiciliu etc); 

(3) Numărul concedierilor, eliberărilor, demisiilor și transferurilor din funcție a salariaților 
instituției/autorității publice, intervenite pe parcursul stării de urgență;

(4) Actele administrative interne emise de către instituția/autoritatea publică în vederea 
impunerii unui regim special de lucru, pe durata perioadei de pandemie; 

(5) Informația cu privire la angajații infectați cu COVID-19 (numărul persoanelor infectate, 
rata procentuală, numărul însănătoșiților, numărul decedaților etc.);

(6) Informația privind suspendarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante, cu ane-
xarea actului administrativ emis în acest sens de către instituția/autoritatea publică. 
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