
NOTA  informativă 
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea  

Programului raional de prevenire şi control al bolilor cardiovasculare pentru anii 
pentru anii 2018-2020” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

 Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Programului raional de prevenire şi 
control al bolilor cardiovasculare pentru anii pentru anii 2018-2020” a fost elaborat În 
temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 300 din 24 aprilie 2014  „Cu privire la 
aprobarea Programul naţional de prevenire şi control al bolilor cardiovasculare pentru anii 
2014-2020”. 
 Scopul proiectului este de prevenire și control al bolilor întrucît acestea se plasează 
constant pe primul loc printre cauzele de deces ale populaţiei la nivel național, constituind 
o problemă stringentă atît medicală, cît şi socio-economică. 
 
I. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţa elementelor noi 

Obiectivul general al Programului raional de prevenire şi control al bolilor 
cardiovasculare pentru anii 2018-2020: majorarea duratei vieţii populaţiei şi reducerea 
mortalităţii cardiovasculare cu 10% pînă în anul 2020. 

Obiectivele specifice: 
1) reducerea riscului de apariţie a bolilor cardiovasculare şi sporirea ratei de 

depistare precoce a acestora; 
2) modernizarea metodelor de diagnostic specializat şi tratament; 
3) dezvoltarea cardiologiei intervenţionale vasculare şi valvulare, parte componentă 

a asistenţei medicale înalt specializate; 
4) optimizarea diagnosticului şi tratamentului aritmiilor cardiace; 
5) crearea serviciului de reabilitare cardiovasculară la nivel spitalicesc, ambulatoriu 

şi la domiciliu, de prevenţie secundară, terţiară şi îngrijiri paliative. 
 
III. Fundamentarea economico-financiară 
  Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul raional de prevenire şi control al 
bolilor cardiovasculare pentru anii 2018-2020 se va efectua din contul şi în limitele 
mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.  
 
IV. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare şi 
actelor administrative a autorităţii 

Acest proiect de decizie nu implică alte modificări ale cadrului normativ ale 
Consiliului raional.  

 
V. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a consiliului 
raional www.crstraseni.md, la directoriul „Transparenţa decizională”, secţiunea 
„Consultări publice ale proiectelor”. 

 
Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  

propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
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