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Nr.  114 din 25 iunie 2020 

Dlui Ion Chicu 

Prim Ministru al Republicii Moldova, 

 

       Copie: Dnei Viorica Dumbrăveanu 

    Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale   

 

 

ADRESARE 

  

  

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) constată cu tristețe că 

autoritățile publice locale de nivelul I nu se regăsesc în lista beneficiarilor de indemnizații 

unice pentru angajații infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.  

CALM consideră că în cadrul activității lor zilnice, primarii și funcționarii din 

cadrul APL se expun nu mai puțin decât angajații Serviciului Protecție și Pază de Stat 

(SPPS); Serviciului de Informații și Securitate (SIS); Centrului Național Anticorupție 

(CNA), Ministerului Afacerilor Interne (MAI), etc. Dimpotrivă, primarii și funcționarii din 

cadrul APL intră cel mai des în contact cu cetățenii din comunitățile noastre, ei sunt cei 

care atenționează, nu de la televizor, populația despre necesitatea respectării distanței 

sociale și a izolării în cazul în care revin de peste hotare sau au intrat în contact cu persoane 

infectate; cei care au grijă de persoanele vulnerabile, de bătrânii singuratici, dar și în 

responsabilitatea cărora sunt funeraliile celor care decedează de COVID-19.  

Cetățenii merg la primărie pentru a achita taxe și impozite (digitizarea serviciilor 

ne-ar fi ajutat foarte mult în această perioadă), în cazul care consideră că statul le-a făcut o 

nedreptate, în această perioadă când au nevoie de susținere, deoarece multora le-au fost 

inundate terenurile sau chiar casele, dacă apare violența în familie etc, etc. Tocmai din 

aceste motive, mai multe primării au fost sau sunt în carantină (exemplu fiind municipiile 

Bălți și Comrat, orașul Sângerei, satele Săiți, raionul Căușeni, Putinești, raionul Florești, 

etc.)  
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Potrivit datelor CALM, până la ora actuală, avem circa 20 primari infectați cu 

COVID-19 și alte zeci de funcționari publici din cadrul APL. Avem certitudinea că 

majoritatea dintre ei s-au infectat exercitându-și atribuțiile de serviciu. În afară de aceasta, 

cele mai multe autorități locale infectate și-au expus riscului și membrii familiilor lor, în 

multe cazuri de la primarul sau funcționarul bolnav de COVID s-au molipsit soțiile, soții, 

copiii, nepoții, etc. CALM consideră că statul trebuie să-și onoreze obligațiile față de acești 

Oameni care nu se ascund în case, nu își iau concediu, dar zilnic se expun pericolului în 

încercarea de a soluționa problemele cetățenilor din comunitățile lor.  

De asemenea, CALM amintește că APL au făcut tot ce au putut pentru a ajuta la 

dotarea instituțiilor medicale  (care nu sunt în subordinea acestor autorități) din localitățile 

lor cu echipament necesar, au asigurat condiții de cazare și hrană pentru carabinierii care 

au venit în localitățile ce au trecut prin carantină, au asigurat persoanele vulnerabile cu 

produse și medicamente, au avut și alte cheltuieli de suportat, dar și venituri ratate. Oferirea 

indemnizației unice pentru primari și ceilalți angajați din domeniul APL infectați cu 

COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu ar fi o recunoaștere a efortului depus 

de aceste autorități la nivel local în contracararea pandemiei, dar și acordării serviciilor 

pentru cetățeni în această perioadă de criză și ar motiva acești Oameni să nu plece din 

sistem, să lucreze cu dăruire și în continuare, chiar dacă există riscuri să-și afecteze 

sănătatea. 

Cu respect,  

Viorel Furdui 

Directorul executiv al CALM   

 


