
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 
                  DECIZIE nr. 2/ 

  din  18  mai  2018 

               

                                         PROIECT                                                                 

Cu privire la coordonarea instituirii Centrului  

de suport al tratamentului pacienților 

cu tuberculoză în condiții de ambulator 

 

 În conformitate cu prevederile art. 43,  46  ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii 

ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Legii nr. 

153-XVI din 04.07.2008 cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei, Legii asistenței 

sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, 

Politicii Naționale de Sănătate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 

06.08.2007, Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1160 din 20.10.2016, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 320 

din 28 aprilie 2017 „Cu privire la Centrul de suport al tratamentului pacienților cu TB în 

condiții de ambulator”, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 100 din 10 martie 2008 „Cu 

privire la normativele de personal medical”, cu modificările ulterioare, Deciziei 

Consiliului raional nr. 1/24 din 24 februarie 2017 ”Cu privire la aprobarea Programului 

raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020”, în conformitate cu 

Regulamentul de organizare și funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul 

raional Străşeni, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.3/27 din 25 august 2017, 

examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

       1.  Se coordonează instituirea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu 

tuberculoză în  condiții de ambulator, în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice 

Spitalul raional Strășeni, atașat cabinetului de ftiziopneumologie a secției consultative. 

       2.  Centrul își va desfășura activitatea în conformitate cu Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu 

tuberculoză, aprobat prin ordinul  directorului interimar al IMSP Spitalul raional Strășeni 

și legislației în vigoare. 

       3.   Se pune în sarcina directorului interimar al Instituţiei Medico - Sanitare Publice 

Spitalul raional Strășeni (I. Topor) executarea prezentei decizii. 

       4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco). 
 

Preşedinte al  şedinţei,                                                  
 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                      Nina RUSU 

Avizat: 

 

VIZAT: 

Vicepreşedinte al raionului      Elena HARCENCO 

Serviciul juridic                        Ion MALIC 
 



Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la coordonarea instituirii Centrului 

de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulator” 

  

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 300 din 

28 aprilie 2017 „Cu privire la Centrul de suport al tratamentului pacienților cu TB 

în condiții de ambulator”, Deciziei Consiliului raional nr. 1/24 din 24 februarie 

2017 ”Cu privire la aprobarea Programului raional de control al tuberculozei 

pentru anii 2017-2020”. 

Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul sporirii accesibilității la 

serviciile de calitate medico-sociale pentru pacienții cu tuberculoză, aderenței la 

tratament pentru pacienții cu tuberculoză și realizarea măsurilor de prevenire a 

răspîndirii epidemiei de tuberculoză 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Proiectul propune spre coordonare instituirea Centrului de suport al 

tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator atașat serviciului 

(cabinetului de ftiziopneumologie) a secției consultative a IMSP Spitalul raional 

Strășeni. 

În cadrul Centrului de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în 

condiții de ambulator vor activa patru specialiști: un coordonator, un psiholog, un 

asistent social și un asistent medical DOT (pentru tratamentul direct observat al 

tuberculozei). 

Personalul Centrului își va desfășura activitatea în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare și a Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză, 

aprobat de către directorul IMSP Spitalul raional Strășeni. 

      

III. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile necesare pentru implementarea prezentului proiect vor fi 

efectuate din sursele financiare ale IMSP Spitalul raional Strășeni, în limita 

mijloacelor planificate pentru anul 2018. 

 

IV. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

Consiliului raional Strășeni www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa 

decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 

avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

  

 

E. Harcenco, 

Vicepreşedinte al raionului 


