
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                            DECIZIE nr.  5/
                                                       din  18  septembrie  2019   
                                                                                                                        
Cu privire la aprobarea  Programului teritorial 
de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2019-2021

      În temeiul  art.  43,  art.  46 ale  Legii  nr.  436/2006 privind administraţia  publică locală,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  ocrotirii  sănătăţii  nr.  411/1995,  cu  modificările  și
completările ulterioare, Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10/2009, Hotărîrii
Guvernului nr. 342 din 26.05.2017 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de  combatere a
hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021”,  examinînd nota informativă, avînd în vedere
avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă:
-  Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2019-2021,
conform anexei nr.1;
- Planul de acțiuni privind implementarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor
virale B, C și D pentru anii 2019-2021, conform anexei nr.2; 
- Componența nominală a Comisiei raionale pentru coordonarea și monitorizarea realizării
Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2019-2021,
conform anexei nr.3.

     2. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor medicale din raion fondate de Consiliul raional,
în colaborare cu medicul şef al Centrului de Sănătate Publică Chişinău, filiala Străşeni: 

-  să  familiarizeze  lucrătorii  medicali  din  asistenţa  medicală  primară  specializată  de
ambulator şi spitalicească, populaţia raionului cu prevederile Programului nominalizat;
-  să  implementeze  şi  să  supravegheze  realizarea  Programului  teritorial  de  combatere  a
hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2019 – 2021.
-  să  informeze  anual,  pînă  la  data  de  20  februarie,  Consiliul  raional  despre  realizarea
Programului nominalizat.

3. Comisia  raională  pentru coordonarea și  monitorizarea  realizării  Programului  teritorial  de
combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2019-2021 să se întrunească în ședințe de lucru
pentru  examinarea  situației  în  raion  și  întreprinderea  acțiunilor  întru  diminuarea  morbidității  și
mortalității prin hepatite virale.

4. Se stabileşte ca în caz de eliberare a membrilor Comisiei nominalizate din funcţiile deţinute
atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou desemnate în aceste funcţii, fără adoptarea unei
decizii noi a Consiliul raional Străşeni.

5. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii preşedintele
raionului.

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                            
                                                              
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

Vizat:
Vicepreședinte al raionului                                                     Elena HARCENCO

Serviciul juridic                                                                      Ion MALIC



Anexa nr.1 
la Decizia Consiliului raional Strășeni

 nr. 5/   din 18 septembrie 2019

PROGRAMUL teritorial
de combatere a hepatitelor virale B, C şi D

pentru anii 2019-2021

1. Programul teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2019-2021
(în continuare – Program) reprezintă un document pe termen mediu, care include angajamentele
prioritare ale instituțiilor medicale raionale privind asigurarea măsurilor de control și răspuns la
hepatitele virale acute, cronice și cirozele hepatice de etiologie virală, îndreptate spre diminuarea
poverii medicale și socioeconomice determinate de aceste maladii.

2. Programul  este  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  ocrotirii  sănătăţii  nr.
411/1995,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  privind  supravegherea  de  stat  a
sănătăţii  publice  nr.  10/2009,  Hotărîrii  Guvernului  nr.  342  din  26.05.2017  „Cu  privire  la
aprobarea Programului naţional de  combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-
2021”

3. Necesitatea prezentului Program este dictată de faptul că hepatitele virale B, C şi D
constituie una dintre problemele majore de sănătate publică, atît din cauza răspîndirii globale,
endemicităţii, morbidităţii şi a mortalităţii crescute, cît şi a ratei înalte de invaliditate în urma
cronicizării infecţiei. 

I. IDENTIFICAREA PROBLEMEI
4. Povara hepatitelor virale parenterale este majoră la nivel mondial, regional şi naţional.

Estimările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii relevă că circa 2 miliarde de oameni au contactat
virusul  hepatitei  B  (VHB),  din  care  240  de  milioane  au  devenit  purtători  cronici,  fiind
susceptibili de a fi infectați cu virusul hepatitei D (VHD). Anual, în diferite regiuni geografice
sînt înregistrate peste 780 mii de decese din cauza hepatitei virale B şi 500 mii – a hepatitei
virale C. 

5. Este necesar de menţionat că prevalenţa prin hepatite cronice de origine virală rămâne a
fi destul de înaltă cu tendinţa de majorare.

6. O consecinţă negativă a hepatitelor virale cronice o reprezintă ciroza hepatică, însă în
ultimii  ani  numărul  acestor  cazuri  manifestă  o  tendinţă  de  reducere,  morbiditate  prin  ciroză
hepatică de etiologie virală B, a evoluat de la 10,65 până la 9,61 la 100 mii mpopulaţie în anul
2015 ciroza hepatică de etiologie virală C, de la 7,16 până la 7,36 la 100 mii populaţie şi cea
provocată de virusul hepatitei D de la 1,55 la 1,46 la 100 mii populaţie. Situaţia epidemiologică
este asemănătoare şi în raionul Străşeni, iar prevalenţa prin ciroze hepatice este la un nivel înalt.

7. În 2019 s-a mărit numărul de pacienţi cu hepatite virale supuşi tratamentului antiviral.
8. Morbiditatea populaţiei prin hepatitele acute şi cronice are consecinţe economice extrem

de  grave,  de  accea  este  necesar  un  program nou şi  măsuri  noi  care  necesită  a  fi  acoperite
financiar, rămâne sporit numărul de hepatite virale parenterale mai ales în rândul persoanelor din
grupurile de risc sporit de infecţie, printre lucrătorii medicali (ce constituie 1,8%). 

9. La alte grupuri specifice este o situaţie nefavorabilă, în rândul persoanelor utilizatoare de
droguri injectabile – prevalenţa contituie 6,6%. În 38.5% din cazuri infectarea bolnavilor a avut
loc pe cale sexuală 4,2%, în urma consumului de droguri injectabile. 

10. O altă problemă rămâne calea de transmitere nosocomială.  Insuficient se efectuează
măsurile  antiepidemice  în  marea  majoritate  a  focarelor  de  hepatita  virală,  insuficient  sunt
examinate  clinic  şi  paraclinic  persoanele  contactate  din focare  la  markerii  hepatitelor  virale,
deoarece unele dintre ele nu deţin nici poliţa de asigurare medicală şi nici resurse financiare
pentru acoperirea costului investigaţiilor.



11.  Astfel,  hepatitele  virale  reprezintă  o  problemă  majoră  pentru  raionul  Strășeni  care
impune elaborarea şi realizarea în continuare a Programului, acesta fiind incontestabil necesar
atît din punct de vedere medico-social, cît şi economic. 

II. OBIECTIVELE PROGRAMULUI
12. Obiectivul general al Programului rezidă în reducerea în continuare a morbidităţii prin

hepatitele  virale  B,  C  şi  D  acute,  cronice  și  ciroze,  inclusiv  minimizarea  consecințelor
socioeconomice.

13. Obiectivele specifice ale Programului: 
1) dezvoltarea serviciilor de diagnostic de laborator şi de screening al  hepatitelor virale B,

C şi D, cu majorarea, pînă în anul 2021, a  ratei de depistare precoce a persoanelor infectate cu
virusurile nominalizate; 

2) reducerea cu  50%, pînă în anul 2021, a incidenţei şi prevalenţei hepatitelor virale B, C
şi D acute în scopul reducerii morbidității prin hepatite cronice şi a cirozelor hepatice cauzate de
virusurile nominalizate;  

3) asigurarea, pînă în anul 2021, a accesului a cel puţin 50% din pacienţii cu hepatite virale
B, C şi D din raion la servicii calitative de tratament şi îngrijire continuă în baza implementării
protocoalelor clinice naţionale, a ghidurilor clinice internaționale; 

4)  informarea  continuă,  pînă  în  anul  2021,  cu  ridicarea  gradului  de  alertă  a  fiecărei
persoane,  îndeosebi  în  rîndul  grupurilor  cu  risc  sporit  de  infectare,  şi  a  comunităţii  privind
hepatitele virale B, C şi D. 

III. ACŢIUNILE CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE
14. Programul stabileşte următoarele direcţii de acţiuni pentru realizarea obiectivelor

identificate.
15. Obiectivul  Dezvoltarea serviciilor de diagnostic de laborator şi de screening al

hepatitelor virale B, C şi D, cu majorarea, pînă în  anul 2021, a ratei de depistare precoce a
persoanelor infectate cu virusurile nominalizate va fi realizat prin următoarele acțiuni:

1) stabilirea algoritmului de determinare a markerilor virusurilor hepatitelor virale B, C şi
D conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și Centrului pentru Prevenirea și
Controlul Bolilor (SUA); 

2) asigurarea laboratoarelor  naționale,  zonale și  teritoriale  cu echipament,  consumabile,
personal  calificat  și  instruit,  precum  şi  cu  reactivi  de  ultimă  generaţie  pentru  investigarea
markerilor hepatitelor virale (prin metodele ELISA, PCR);

3)  efectuarea  diagnosticului  etiologic  de  laborator  al  hepatitelor  virale  B,  C  şi  D   în
laboratoarele specializate din instituţiile medico-sanitare prin metoda imunoenzimatică (ELISA),
în strictă conformitate cu algoritmul de diagnostic şi definiţiile de caz standard în vigoare;

4) asigurarea accesului la metode moderne şi neinvazive de investigaţii pentru aprecierea
gradului de fibroză la bolnavii cu hepatite virale B, C şi D cronice şi ciroze hepatice virale;

5)  asigurarea  managementului  calităţii  interne  la  etapele  preexaminare/examinare  ale
investigaţiilor  de laborator  la  nivelul  asistenţei  medicale  spitalicești  și  asistenței  medicale  de
ambulator, precum și a managementului calităţii externe;

6)  testarea  markerilor   hepatitelor  virale  AgHBs  şi  Anti-HCV pentru  diagnosticul  de
laborator precoce a prupurilor de risc de risc:

16. Obiectivul Reducerea, pînă în anul 2021, cu 50% a incidenţei şi prevalenţei hepatitelor
virale B, C şi D acute în scopul reducerii morbidității prin hepatite cronice şi ciroze hepatice
cauzate de virusurile nominalizate va fi realizat prin 2 subacțiuni:  

1. Măsurile  profiactice  implementate  la  nivelul  Centrului  de  sănătate  publică
Chișinău,  subdiviziunea  Strășeni,  Instituția  medico-sanitară  publică  Spitalul  raional  Strășeni,
Instituțiile medico-sanitare publice Centre de sănătate fondate de către Consiliul raional Strășeni.



- Procurarea tehnicii moderne de sterilizare a instrumentarului medical pentru instituțiile
medico-sanitare publice și CSP teritorial.

-  Fortificarea  instituțiilor  medico-sanitare  publice  și  a  serviciului  stmatologic  cu
echipament de unică folosință.

2)  profilaxia specifică a hepatitei virale B prin imunizarea persoanelor din grupul de risc
sporit de infectare.

17. Obiectivul Asigurarea, pînă în anul 2021, a accesului a cel puţin 50% din pacienţii cu
hepatite virale B, C şi D din raion la servicii calitative de tratament şi îngrijire continuă în baza
implementării protocoalelor clinice naţionale, a ghidurilor clinice internaționale va fi realizat
prin următoarele acțiuni:

1) organizarea şi asigurarea tratamentului bolnavilor cu hepatite virale B, C şi D acute şi
cronice, ciroze hepatice virale inclusiv cu coinfecții HVC/HIV și HBV/HIV;

2) monitorizarea tratamentului și dispensarizarea convalescenţilor după hepatite virale B, C
şi D acute și cronice și ciroze hepatice; 

3)  crearea  unui  registrului  de evidenţă  a  bolnavilor  cu hepatite  virale  acute,  cronice  şi
ciroze hepatice de etiologie virală.

18. Obiectivul  Informarea continuă, pînă în anul 2021, cu ridicarea gradului de alertă a
fiecărei persoane, îndeosebi în rîndul grupurilor cu risc sporit  de infectare,  şi a comunităţii
privind hepatitele virale B, C şi D va fi realizat prin următoarele acțiuni: 

1) promovarea modului sănătos de viaţă pentru a exclude transmiterea hepatitelor  virale B,
C şi D pe cale sexuală (promovarea utilizării corecte şi coerente a prezervativului), habituală şi
prin utilizarea de droguri injectable;

2) informarea populaţiei cu privire la evitarea folosirii în comun a obiectelor individuale
(aparate de bărbierit, periuţe de dinţi etc.); 

3)  informarea  populaţiei  despre  consecinţele  grave  ale  coinfecţiei  cu  virusul  HIV  şi
promovarea profilaxiei specifice şi nespecifice a hepatitelor virale printre persoanele infectate cu
HIV;

4) marcarea în fiecare an, la data de 28 iulie, a Zilei Mondiale a Hepatitei, cu implicarea
mass-mediei, comunităţilor și a  societăţii  civile etc.;

5)  instruirea  personalului  medical  privind  riscul  infectării  profesionale,  interpretarea
semnificaţiei  markerilor serologici  ai hepatitelor virale B, C şi D şi măsurile de combatere a
acestora;

IV. ETAPELE ȘI TERMENELE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI
19. Prezentul Program va fi implementat pe parcursul anilor 2019-2021, în conformitate cu

Planul de acţiuni (anexa nr. 2 la Decizia Consiliului raional nr. 5/ din 18 septembrie 2019).

V. RESPONSABILII DE IMPLEMENTAREA
PROGRAMULUI ŞI ATRIBUŢIILE LOR

20. Autoritatea responsabilă de implementarea prezentului Program este Instituția medico-
sanitară  publică  Spitalul  raional  Strășeni  în  parteneriat  cu  autoritățile  publice  locale,  în
colaborare cu Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea Strășeni, centrele de sănătate
publică  fondate  de  Consiliul  raional.  Instituțiile  enumerate  vor  aplica  întocmai  prevederile
prezentului Program, în special vor asigura:

a) organizarea depistării active a bolnavilor cu hepatite virale B, C şi D acute şi cronice,
efectuarea diagnosticului specific şi trimiterea lor în spitalele şi secţiile specializate;

b) organizarea  supravegherii  medicale  a  contacţilor  din focarele  cu bolnavi  de hepatită
virală B, C şi D acută şi cronică şi a persoanelor cu risc sporit de infectare, precum și realizarea
măsurilor profilactice; 

c) organizarea şi asigurarea tratamentului bolnavilor cu hepatite virale B, C şi D acute şi
cronice  în  secţiile  şi  instituţiile  medico-sanitare  specializate,  conform  protocoalelor  clinice
naţionale;



d)  organizarea  şi  efectuarea  dispensarizării  bolnavilor  în  convalescenţă  şi  a  celor  cu
hepatite cronice, ciroze hepatice virale şi cancer hepatic;

e) consilierea persoanelor cu hepatita B, C și D;
f) procurarea tehnicii  moderne pentru asigurarea sterilizării  garantate  a instrumentarului

medical;
g) monitorizarea sistematică a măsurilor prevăzute în prezentul Program.

VI. REZULTATELE SCONTATE
21. Prezentul Program urmează să fie implementat pentru îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei

raionului prin reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii provocate de hepatitele virale B,
C  şi  D  acute  şi  cronice  şi  cirozele  hepatice.  Acest  obiectiv  urmează  să  fie  realizat  prin
consolidarea măsurilor de control şi răspuns la hepatitele virale B, C şi D şi cirozele hepatice pe
toate  dimensiunile:  prevenirea  factorilor  de  risc,  depistarea  precoce,  asigurarea  accesului  la
servicii  calitative de diagnostic  şi  tratament,  cu utilizarea unui sistem modern de evaluare şi
monitorizare în baza datelor statistice de calitate.   

22. Rezultatele aşteptate în urma implementării prezentului Program:
1) reducerea cu 50%, pînă în anul 2021, a incidenţei şi prevalenţei hepatitelor virale B, C şi

D acute şi cronice şi ale cirozelor hepatice  virale; 
2) sporirea nivelului de cunoștințe privind hepatitele virale B, C și D acute și cronice și

cirozele  hepatice  virale  în  rîndul  populației  generale,  dar  și  al  grupurilor  cu  risc  sporit  de
infectare; 

3) tratarea, pînă în anul 2021, a cel puţin 50% din pacienţii cu hepatite virale B, C şi D și
asigurarea dispensarizării acestora.

23. Monitorizarea realizării prezentului Program va fi efectuată de către Comisia raională
pentru coordonarea și monitorizarea realizării Programului teritorial de combatere a hepatitelor
virale B, C și D pentru anii 2019-2021 În acest scop:



Anexa nr.2
la Decizia Consiliului raional 
nr. 5/  din 18 septembrie 2019

Planul de acțiuni al Programului teritorial de combatere
a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2019-2021

Obiectivul general al Programului: Reducerea în continuare a morbidităţii prin hepatitele virale B, C şi D acute, cronice și cirozelor,
inclusiv cu minimizarea consecințelor socioeconomice



Nr.
crt.

Obiectivele
acţiunii specifice

Termeni de realizare Responsabili pentru
implementare

Indicatori de monitorizare

1 2 3 4 5

Obiectivul specific 1. Dezvoltarea serviciilor de diagnostic de laborator şi de screening al hepatitelor virale B, C şi D, cu majorarea,  pînă 
în anul 2021, a ratei de depistare precoce a persoanelor infectate cu virusurile nominalizate
1.1. Implementarea algoritmului de determinare a markerilor 

virusurilor hepatitelor virale B, C şi D conform protocolelor 
naționale, elaborat în baza recomandărilor ECDC, CDC, 
Organizației Mondiale a Sănătății

2019
IMSP Spitalul raional Strășeni, 
IMSP Centre de sănătate, în 
colaborare cu CSP Chișinău 
subdiviziunea Strășeni

Algoritm implementat prin protocoalele 
clinice naționale

1.2. Asigurarea laboratoarelor IMSP SR Strășeni, IMSP Centre 
de sănătate cu echipament, consumabile pentru recoltarea, 
păstrarea și transportarea mostrelor de sânge în laboratoarele
specializate pentru investigarea la markerii hepatitelor virale
(prin metodele ELISA, PCR).

2019-2021
IMSP Spitalul raional Strășeni, 
IMSP Centre de sănătate

Pondere a asigurării laboratoarelor cu teste 
de diagnostic pentru determinarea 
markerilor hepatitelor virale - %

1.3. Efectuarea diagnosticului etiologic de laborator al 
hepatitelor virale B, C şi D în laboratoarele IMSP Spitalul 
raional Strășeni, IMSP Centrul de sănătate Strășeni prin 
metoda imunoenzimatică, în strictă conformitate cu 
algoritmul de diagnostic şi definiţiile de caz standard în 
vigoare

2019-2021
Numărul de examinări efectuate

1.4. Trimiterea pacienților la metode moderne şi neinvazive de 
investigaţii pentru aprecierea gradului de fibroză la bolnavii 
cu hepatite virale B, C şi D cronice şi ciroze hepatice virale

2019-2021
IMSP Spitalul raional Strășeni, 
IMSP Centre de sănătate, în 
colaborare cu CSP Chișinău 
subdiviziunea Strășeni

Numărul de examinări (Fibroscan) 
efectuate

1.5. Efectuarea managementului calităţii interne la etapele de 
preexaminare/examinare ale investigaţiilor de laborator la 
toate nivelurile de asistenţă medicală și a managementului 
calității externe

2019-2021
IMSP Spitalul raional Strășeni, 
IMSP Centre de sănătate, în 
colaborare cu CSP Chișinău, 
subdiviziunea Strășeni

Numărul de laboratoare acreditate

1.6. Testarea markerilor hepatitelor virale AgHBs Anti-HCV 
pentru diagnosticul de laborator precoce în grupurilor de risc

2019-2021 IMSP Spitalul raional Strășeni, 
IMSP Centre de sănătate, în 
colaborare cu CSP Chișinău 
subdiviziunea Strășeni

Nivel de decelare a markerilor HBsAg şi 
anti-HCV la persoanele din grupurile cu 
risc testat  – %

Obiectivul specific 2. Reducerea cu 50%, pînă în anul 2021, a incidenței și prevalenței hepatitelor virale B, C și D acute în scopul reducerii 
morbidității prin hepatite cronice și ciroze hepatice cauzate de virusurile nominalizate
2.1. Măsurile profiactice implementate la nivelul  CSP Chișinău, 

IMSP SR Strășeni, IMSP CS Strășeni, CS Autonome
-Procurarea tehnicii moderne de sterilizare a 
instrumentarului medical pentru  IMSP și CSP teritorial.
-Fortificarea IMSP cu echipament de unică folosință și a 
serviciului stomatologic.

2019-2021
IMSP Spitalul raional Strășeni, 
IMSP Centre de sănătate, ÎM 
Centrul Stomatologic în 
colaborare cu Compania 
Națională de Asigurări în 
Medicină

Incidenţa prin hepatite virale B, C şi D 
acute, la 100 mii persoane (copii/maturi; 
rural/urban);

Incidenţă și prevalență prin hepatite virale 
B, C şi D cronice, ciroze hepatice virale la 
100 mii persoane (copii/maturi);
Ponderea cazurilor de hepatite virale B, C 
şi D cu calea de transmitere nosocomială – 
%

2.2. Vaccinarea contra hepatitei virale B a persoanelor din
grupurile cu risc sporit de infectare

2019-2021 IMSP Spitalul raional Strășeni, 
IMSP Centre de sănătate, în 
colaborare cu CSP Chișinău 

Ponderea persoanelor din grupurile cu risc
sporit  de  infectare  vaccinate  contra
hepatitei virale B - %



Anexa nr.3
 la Decizia Consiliului raional 
nr. 5/   din 18 septembrie 2019

Componenţa nominală a Comisiei raionale 
pentru coordonarea și monitorizarea implementării 

Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi D 
pentru anii 2019 – 2021

Harcenco Elena - vicepreşedinte al raionului Străşeni, președinte al Comisiei;

Sandu Mihail     - şef secţie consultativă IMSP Spitalul raional Străşeni, 
                             secretarul Comisiei;

Granaci Boris    - coordonator Centrul de Sănătate Publică Chişinău, 
                             subdiviziunea Străşeni; 

Bahnaru Victor  - șef al IMSP Centrul de sănătate Străşeni;

Costru Tudor     - director al IMSP Spitalul raional Străşeni;

Bulgac Victoria - medic infecţionist IMSP Spitalul raional Străşeni.



 

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Programului teritorial 

de combatere a Hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2019-2021”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Vicepreședintele raionului în colaborare cu IMSP Spitalul raional Strășeni.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006  privind

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr.
411/ 1995, cu modificările și completările ulterioare, Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice  nr.  10/2009,  Hotărîrii  Guvernului  nr.  342  din  26.05.2017  „Cu  privire  la  aprobarea
Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021”

Proiectul  de  decizie  a  fost  elaborat  în  scopul  protecției  sănătății  populației  raionului,
reducerii morbidității și mortalității prin hepatite virale.

3. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

4. Impactul proiectului
 Proiectul  va  avea  un  impact  semnificativ  în  prestarea  serviciilor  medicale  calitative  și
sporirea sănătății populației raionului.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100 /2017 cu privire

la  actele  normative,  proiectul  de  decizie  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  secretarul
Consiliului raional.

Totodată  în  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  în
procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a consiliului raional  www.crstraseni.md la
directoriul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice ale proiectelor.

7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din

Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. Proiectul
de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.

8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația

publică locală, Deciziei Consiliului raional nr. 4/22 din 23 noiembrie 2018 ”Cu privire la aprobarea
Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru anul 2019”. Structura și conținutul
actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul  deciziei  se  prezintă  Comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Vicepreşedinte al raionului                                               Elena HARCENCO


