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Doamnei Georgiana Gheorghe,
director executiv APADOR-CH

Ca urmare a solicitării dvs. din data de 23 martie a.c., transmisă pe adresa de
e-mail a Direcției Informare și Relații Publice din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, vă comunicăm următoarele:
Grupul de Comunicare Strategică a fost înființat prin Hotărârea nr.
2/24.02.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în vederea
gestionării mediatizării subiectelor legate de noul Coronavirus. Grupul de
Comunicare Strategică este coordonat de domnul Andi Manciu, consilier de stat în
Guvernul României, având în componență experți în comunicare ai următoarelor
instituții: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății,
Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Transporturilor, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și
Serviciul de Telecomunicații Speciale. În funcție de situațiile apărute, Grupul de
Comunicare Strategică poate fi suplimentat cu specialiști de la alte instituții.
Grupul de Comunicare Strategică transmite zilnic informări periodice în care
prezintă evoluția situației la nivel național cu privire la răspândirea infecției cu noul
coronavirus, acestea fiind disponibile pe site-ul Guvernului și al Ministerului
Afacerilor Interne. Totodată, se transmit informări punctuale în funcție de dinamica
situației.
Decizia de a raporta cazurile confirmate cu noul coronavirus (COVID-19)
doar la nivel național este motivată de faptul că situația pe județe nu indica prezența
persoanelor respective în comunități, așa cum induce o astfel de raportare care se
realizează în funcție de adresa de domiciliu. Potrivit protocolului medical,
persoanele confirmate pozitiv la testul pentru noul coronavirus sunt internate în
spitalele special destinate unor astfel de cazuri pozitive, într-un regim strict de
izolare. De asemenea, și în privința unei raportări care ar indica situația internărilor

în funcție de unitățile spitalicești, în urma analizei grupului de comunicare strategică
s-a constatat riscul de a genera confuzie pentru comunitățile respective și de a induce
o percepție distorsionată față de situația de fapt. Astfel, prin prezentarea unei
centralizări la nivel național s-a urmărit prevenirea stigmatizării persoanelor și a
oricăror situații care, la nivel local, ar genera comportamente sociale nejustificate.
Potrivit informării din data de 23 martie a.c., la nivel național au fost efectuate
11.223 de teste la nivel național, fiind depistate pozitiv 576 de persoane. La ATI
sunt internați 15 pacienți, din care 7 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți
pacienți este bună, staționară. De asemenea, au fost declarate vindecate 73 de
persoane.
Până în prezent, în România, au fost înregistrate opt decese ca urmare a
infectării cu noul coronavirus (COVID-19).
Totodată, precizăm că raportările zilnice realizate cuprind informațiile
referitoare la categoriile de vârstă și sex ale persoanelor confirmate pozitiv cu noul
coronavirus.
Menționăm faptul că Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația
autorităților/instituțiilor publice de a pune la dispoziție informațiile existente, în
materialitatea lor, și nu aceea de a prelucra anumite date pentru a obține ca produs
final informațiile în forma solicitată.
În acest sens amintim Decizia nr. 2495/2009 a Curții de Apel București, prin
care s-a reținut că: „Legea nr. 544/2001 nu impune nici unei instituții să prelucreze
informațiile deținute pentru a furniza celor interesați un fel de statistici ‹‹ a la carte ››
ci se referă doar la furnizarea informațiilor în forma în care sunt deținute de
instituție. Interpretarea contrară ar face ca activitatea de furnizare de informații să
devină mult prea împovărătoare pentru instituția publică, fără nicio justificare în
scopul pentru care a fost reglementat liberul acces al cetățenilor la informațiile de
interes public întrucât s-ar ajunge ca orice persoană să poată solicita instituțiilor
publice efectuarea de studii mai mult sau mai puțin complexe cu privire la
informațiile pe care acestea le dețin într-o formă brută”.
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