
 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Viorica Dumbrăveanu,                                                      Nr. 44/08, din 05.08.2020                                        

Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Dlui  Nicolae Furtună, șeful Agenției de Sănătate Publică                           

 

Solicitare  

În temeiul Legii privind accesul la informaţie din 11.05.2000, Legii Presei, Legii cu privire la 

libertatea de exprimare, Legii privind protecția datelor cu caracter personal (art. 10), dar și a 

articolului 34 din Constituția Republicii Moldova, Centrul de Investigaţii Jurnalistice din 

Moldova solicită următoarele informații: 
 

1. Care e numărul cadrelor medicale care s-au infectat cu coronavirusul de tip nou la locul 

de muncă? Câți dintre ei au revenit la muncă?  

2. Câte cadre medicale au primit indemnizația unică, pentru că s-au înbolnăvit la locul de 

muncă?  

3. Câte indemnizații au fost oferite urmașilor personalului medical decedat în urma 

desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19? Vă rugăm să ne oferiți informația 

pe categorii de personal medical.  

4. În câte cazuri a fost aprobată oferirea indemnizației în cazul  soțul supraviețuitor pentru o 

perioadă de 5 ani de la data decesului întreținătorului, în cazul lucrătorilor medicali 

decedați?  

5. Câte cadre medicale au decedat din cauza complicațiilo provocate de coronavirusul de tip 

nou (medici, asistenți medicali, personal auxiliar, infirmieri)? 

6. Câte teste s-au efectuat lucrătorilor medicali de la începutul pandemiei până în prezent?  

7. Câte teste din totalul celor efectuate în cazul lucrătorilor medicali au fost efectuate din 

contul statului și câte - din contul propriu al lucrătorilor din sistemul medical. Dacă este 

posbil să ne oferiți informația pe categorii de personal medical.  

      

Vă rugăm să ne trimiteți informația pe următoarele adrese e-mail: irina.odobescu.3@gmail.com 

si investigatii.md@gmail.com   sau la adresa postală MD – 2012, Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 

52, biroul 509. 

Vă mulțumim anticipat pentru un răspuns operativ și complet. Vă vom fi recunoscători dacă ne 

veți oferi și altă informație relevantă la subiectul vizat.  

Cu respect, Cornelia Cozonac,    

președinta Centrului de Investigații Jurnalistice   

Persoana de contact: Irina Odobescu, 068647214          

mailto:irina.odobescu.3@gmail.com

