
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

                                                     DECIZIE nr. 3/ 

                                           din    17  august    2018    

                                                                                                                PROIECT         

Cu privire la implementarea  Programului raional  

de promovare a sănătății pentru anii 2017-2020 

și a Programului raional de imunizări  pentru anii 

2017-2020 

 

În temeiul art. 43 și art. 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 și completările ulterioare, 

Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, cu 

modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 4/40 

din 25 noiembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea Programului raional de promovare a 

sănătății pentru anii 2017-2020”, Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 4/39 din 25 

noiembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 

2017-2020”, în conformitate cu Programul de activitate al Consiliului raional Străşeni 

pentru  anul 2018, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 4/23 din 24 noiembrie 

2017, examinînd nota informativă elaborată în temeiul informațiilor prezentate de 

către Centrul de Sănătate Publică  Străşeni şi de către instituțiile medico-sanitare 

publice centre de sănătate, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se ia act de informaţia cu privire la implementarea Programului raional de 

promovare a sănătății pentru anii 2017-2020 și a Programului raional de imunizări 

pentru anii 2017-2020, se anexează. 

2. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor medicale din raion fondate de 

Consiliul raional, asigurarea implementării integrale a Programului raional de 

promovare a sănătății pentru anii 2017-2020 și a Programului raional de imunizări 

pentru anii 2017-2020, cu prezentarea rapoartelor anuale, pînă la data de 01 februarie, 

Consiliului raional despre executarea programelor nominalizate.  

    3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei 

decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu). 

 

Preşedinte al şedinţei,                                             

                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                               Nina  RUSU 

 

   

VIZAT: 

Serviciul juridic                                 I. Malic 

Vicepreşedinte al raionului               I. Ursu 



Informaţie 

privind implementarea Programului raional de promovare a sănătății pentru 

anii 2017-2020 și a Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020 

 

Implementarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017-20 

     Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017-2020  a fost aprobat prin 

Decizia consiliului raional Strășeni nr. 4/39 din 25 noiembrie 2016 și prevede următoarele 

obiective : 

1) creşterea nivelului mediu de cunoştinţe în domeniul promovării sănătăţii la populaţia 

adultă cu 30% şi la tineri până la 50%; 

2) reducerea prevalenţei inactivităţii fizice cu 5% la populaţia adultă; 

3) implementarea iniţiativelor OMS cu privire la „oraşe/comunităţi sănătoase”, „şcoli şi 

spitale care promovează sănătatea”; 

4) consolidarea capacităţilor specialiştilor din diferite domenii în promovarea sănătăţii şi 

accesul îmbunătăţit la informaţii privind promovarea sănătăţii şi profilaxia bolilor; 

5) îmbunătăţirea programelor de instruire în promovarea sănătăţii la nivel preşcolar, şi 

preuniversitar. 

6) crearea condiţiilor optime pentru promovarea şi practicarea activităţii fizice pentru toţi. 

    Instituțiile medicale din raion în perioada anului 2017 și semestrul întîi 2018 au întreprins 

anumite acțiuni întru implementare obiectivelor stabilite.  

     Modul sănătos de viață încă nu a devenit o normă pentru majoritatea populației din raionul 

nostru, fapt care denotă evoluția nefavorabilă  a maladiilor cronice la populația matură.  

      În total la evidența dispanserică se află 19000 de populație, sau 22,6% (CS Strășeni -19,5%, CS 

Vorniceni  -25%, CS Lozova -25%, CS Pănășești -22,5% ). Fumatul și folosirea abuzivă de alcool 

este un factor de risc major pentru sănătate ce cauzează bolile grave precum cancerul, boli de inimă. 

Numai pe 6 luni anul 2018 la evidența dispanserică s-au luat oficial peste 100 de persoane bolnave 

de cancer, peste 12000 pacienți cu HTA și 3500 bolnavi de diabet zaharat. Numărul crește din an în 

an. Scopul promovării sănătății este de a îmbunătăți standardele generale de sănătate în comunitate, 

la locurile de muncă, pentru fiecare familie prin îmbunătățirea cunoștințelor despre factorii de risc și 

încurajarea populației  să practice  comportamentul și stilul de viață  sănătos. Aceasta se realizează 

prin măsuri de informare, educație și pregătire profesională în domeniile: alimentației, consumul de 

alcool, tutun și droguri, exercițiul fizic, sănătatea mintala, comportamentul sexual și folosirea 

medicamentelor. Pe perioada anului 2017 s-au desfășurat mai mult de 20 evenimente de sănătate 

publice. În acest context au fost organizate 88 de seminare cu participarea a 2143 persoane, cu 

folosirea a 226 materiale metodice și informaționale, 3 emisiuni televizate  și 16 publicații în presă.  

Au fost desfășurate 2316 prelegeri și 26221 convorbiri. Direcțiile principale ale acestor prelegeri și 

convorbiri au fost: prevenirea TBC, sănătatea adolescenților,  alimentația  sănătoasă, consumul de 

alcool și tutun - dauna lui, traumatismul, mediul ambiant și sănătatea, infecțiile cu transmitere 

sexuală, promovarea imunizărilor, bolile cronice și altele. În semestru întîi anul  2018  în domeniul 

promovării sănătății și educației pentru sănătate au fost desfășurate  15 seminare cu folosirea  a 90 

materiale metodice și informaționale și participarea 179 persoane, 6 publicații în presă, peste 2000 

prelegeri și 13000 convorbiri. Sensibilizarea publicului s-a făcut și prin intermediul paginilor web a 

instituțiilor medicale. Au fost desfășurate activități de comunicare continua privind modul sănătos 

de viață în cadrul companiilor de comunicare. 

      La CS Strășeni activează  Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor “PRO – SALVA” ce 

deservește persoanele între  10 – 24 ani. Numărul populației de această vîrstă  deservită de  CSPT 

este de 17824 persoane. În anul 2017 au beneficiat de servicii consultative IEC și activități 

organizatorico–metodice -2133 persoane, din ei fete  -1780, băieți -353, din mediul rural -929, 

urban -1204. 



     Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor în perioada 01.01.2017-31.12.2017 a oferit 743 

consultații, pentru persoane din mediul rural – 224, ceea ce reprezintă circa 30% din totalul de 

consultații şi  din mediul urban – 519. Majoritatea beneficiarilor au fost persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 15 - 19 ani – 358,  circa 50%  dintre beneficiari.  

     Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor pe parcursul perioadei de raport a promovat modul de 

viață sănătos tinerilor în conlucrare cu unele  servicii: Direcția învățământ, Secția cultură, turism, 

tineret și sport, Direcția asistența socială și protecție a familiei; Biblioteca publică raională, 

Serviciul de asistenţă psihopedagogică, Consiliul raional Strășeni (partenerii cărora am fost în 

organizarea festivalului ”Eminesciana” și sărbătorii Ziua familie), dar şi cu Inspectoratului de 

Poliție și Biroul de probaţiune  

   Implementarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017 – 2020 eate 

prezentată în anexa  la prezenta informație (se anexează). 

 

 

        Implementarea Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020 
 

      Implementarea Programului național de imunizări este o prioritate pentru instituțiile de sănătate 

publică din republică și din raionul nostru. În conformitate cu acest program a fost elaborat   

Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020 și  aprobat prin Decizia consiliului Raional 

Strășeni nr. 4/40 din 25 noiembrie 2016. 

      Centrul de Sănătate Publică Chișinău, subdiviziunea Strășeni vă informează că instituţiile 

medicale din raion au fost  suficient aprovizionate cu preparate vaccinale. Asigurarea cu condiții 

pentru respectarea Lanțului Frig în păstrarea și transportarea preparatelor vaccinale este 

satisfăcătoare. În anul curent au primit frigidere noi următoarele instituții: C.S. Strășeni, OMF 

Romanești și OMF Micleușeni. Iar OMF Drăgușeni și OMF Scoreni au fost dotate cu frigidere 

reparate. 

       În anul 2018 în imunizarea copiilor a fost introdusă o nouă vaccină contra infecției 

Poliomielitei, care s-a planificat pentru efectuarea imunizării copiilor de la 2 ani din luna martie. 

      Cuprinderea vaccinală primară BCG şi contra  hepatitei virale B, care se petrece în secţia de 

maternitate, la finele anului 2017 constituie 96,2% și 97,3%. La sfîrșitul trimestrului II anul 2018 

cuprinderea vaccinală a copiilor  în primul ani de viață constituie 96,6% și 97%, conform 

raportului F5. Printre copii născuți în a. 2017 au rămas fără vaccin  BCG 20 copii, dintre care 6 

copii n-au primit vaccinarea din motivul refuzului la vaccinare și 14 copii au avut contraindicații. 

Un indice nesatisfăcător în cuprinderea vaccinală cu BCG a copiilor primului an de viață se 

constată în s. Huzum 75%, s. Chirianca 85,7% , Micleușeni 91%, s. Recea 92%, s. Sireți 94%, s. 

Vorniceni 94,4%. 

Cuprinderea vaccinală la finele lunii iunie anul 2018 în vaccinarea 

VPO1+DTP1+HVB1+HIB1 este de 91.1%, la VPO2 corespunzător 94,9%, la VPO3 este de 

96,5%. Acești indici la finele anului 2017 au constituit 94,7%, 95,9% și 95,9%, normativul fiind 

de 95%. Odată cu creșterea nivelului de vîrstă a copiilor cuprinderea vaccinală cu vaccina VPO1, 

DTP+HVB+HIB1 și pneumococ crește și constituie începînd cu vîrsta de 2-15 ani 96-98%. 

 Îndeplinirea vaccinărilor la ROR1 în  trimestru II constituie 93,9%. La finele anului 2017 a 

constituit 95,6%. La vîrstele de 2 ani și mai mari indicele este de 89,3%. Revaccinarea ROR2 este 

planificată pentru luna septembrie însă reieșind din situația epidemică din țările vecine, pînă în 

luna iunie anul curent s-au efectuat la 177 persoane din 1075 și constituie 66%, iar la ROR3-

97,3%.  

Revaccinarea DTP4 și VPO4 în  trimestrul II anul 2018 este îndeplinită la 89,3%. În s. 

Gornoe 0%, s. Chirianca 25%, s. Tătărești 40%, s. Roșcani 70%, s. Pănășești 85,7%, s. Sireți 

80,09%, s. Codreanca și s. Negrești în 85,7%. În revaccinarea VPO5, DT5 este îndeplinită la 

92,6%, revaccinarea TD 15 ani și adulți este îndeplinită corespunzător la 97,3% și 77,4%. 

Vaccinările HepB gr. de risc în toate 4 prize în anul 2018 nu au fost planificate, însă s-au 

efectuat la unii lucrători medicali. 



La finele anului 2017 au fost rămase nevaccinați 166 de persoane contra Papiloma virusul 

uman. N-au efectuat vaccinările cu vaccinul HPV lucrătorii medicali de la CS Pănășești -24 fete, 

CS Sireți -30fete, OMF Roșcani -2 fete, OMF Țigănești -3 fete. În anul 2018 s-au planificat 400 de 

vaccinări și s-a efectuat pînă în trimestrul II anul 2018 în 90,5%. Nu au îndeplinit vaccinările 

planificate în volum deplin următoarele localități: mun. Strășeni, s. Căpriana, s. Pănășești și s. 

Sireți. 

În anul 2018 au fost înregistrate 4 cazuri de HVA în 2 focare pe satele Pănășești și 

Căpriana, reieșind din situația creată au fost vaccinați cu vaccin HepA-104 elevi instituționalizați 

în s. Pănășești.  

Situația privind îndeplinirea vaccinărilor în diferite localități este următoarea: 

OMF Chirianca - îndeplinirea vaccinărilor în repriza de vaccinare VPO1, pentoxil și 

pneumococ este de 33,3%, VPO2 este 100%, VPO3- 80%. Cuprinderea vaccinală la pneumococ 3-

75% și ROR1 constituie 80%. Revaccinarea VPO4 și DTP4- 25% iar VPI-0% și revaccinarea Td-

adulți-79,3%. 

        CS Sireți - cuprinderea vaccinală la BCG ți HepB este 0% și respectiv 16,6%. În 

repriza de vaccinare VPO1, pentoxil și pneumococ este de 86,9%, 85% și 86,3%. Revaccinarea 

VPO2- 93,4%, VPO3- 89,1%. Revaccinare la VPO4-88,09%, DTP4 87,8% și VPI-82,7%.  

Îndeplinirea revaccinărilor la VPO5VPO5 și DT5 este de 85,5%, Td-15 ani și ROR3-86,6% și Td-

adulți-70,14%.  Iar cuprinderea vaccinală cu Papiloma virus constituie doar 8,1% 

    OMF Țigănești–cuprinderea revaccinării cu VPO3 este de 66,6%, Pneumococ3- 50%, 

ROR1- 71,4% și revaccinarea Td-adulți-80,3%, restul vaccinurilor au fost efectuate în 100% 

conform planului de vaccinare. 

 CS Zubrești la capitolul primovaccinării acoperirea cu vaccin este sub 60% și anume 

VPO1 52,9%,  pentoxil- 52,94% și pneumococ-60%. Revaccinarea VPO4 și DTP4- 93,3% și VIP-

88,8%. 

CS Micăuți îndeplinirea vaccinărilor în repriza de vaccinare VPO1, pentoxil și pneumococ 

este de 68,7%, VPO3- 91,6%. Revaccinarea VPO4 și DTP4- 94,1% iar VPI-87,5% și revaccinarea 

Td-adulți-82,3%. 

CS Strășeni - cuprinderea vaccinală la VPO1, pentoxil și pneumococ este de 92,5% și 

respectiv cîte 100% . Revaccinarea VPO2- 92,5%, VPO3- 99,3%. Revaccinare la VPO4-88,5%, 

DTP4 89,1% și VPI-80,8%.  Îndeplinirea revaccinărilor la VPO5și DT5 este de 83%, Td-15 ani și 

ROR3-95,2% și Td-adulți - 73,7%.  Iar cuprinderea vaccinală cu Papiloma virus s-a efectuat în 

100%. 

Analizînd acoperirea vaccinală în toate localitățile raionului Strășeni s-a constatat că pe 

parcursul trimestrului II a. 2018 la capitolul revaccinare cu Td-adulți în majoritatea instituțiilor 

medicale  este sub 80%. 

Cuprinderea vaccinării populației  detaliat  în raion în a. 2017 și semestrul întîi  2018 este 

prezentată în Anexa nr.1 si Anexa nr.2. 

În anul 2017 și  trimestrul II  anul 2018 nu s-au înregistrat în raion îmbolnăviri de infecții 

dirijate prin vaccinări, însă situația epidemică nefavorabilă prin rujeolă în România și prin alte boli 

contagioase dirijate prin vaccinări ca tusea convulsivă, oreion în alte raioane ale republicii ne 

impun în permanent în menținerea nivelului protectiv de imunizare în fiecare localitate. 

 

Repartizarea vaccinelor pe raion anul 2017 conform Programului național de imunizări Anexa nr.2 

Nr. Vaccinul Nr. de persoane ce 

necesitau imunizare 

Total efectuat % 

Vaccinarea primară 

1 BCG 538 518 96,2 

2 Hep B0 448 436 97,3 

3 Hep B1 4 4 100 

4 Hep B2 6 5 83,3 

5 Hep B3 7 6 85,7 



6 VPO1 998 947 94,8 

7 VPO2 971 932 95,9 

8 VPO3 947 909 95,9 

9 Rotavirus 1 840 818 97,3 

10 Rotavirus 2 810 793 97,9 

12 DTP+HVB+HIB 1 995 943 94,7 

13 DTP+HVB+HIB 2 963 924 95,9 

14 DTP+HVB+HIB 3 941 903 96 

15 Pneumococic 1 984 936 95,1 

16 Pneumococic 2 958 922 96,2 

17 Pneumococic 3 902 874 96,8 

18 DT 1 3 3 100 

19 DT 2 6 6 100 

20 ROR 1 991 948 95,6 

Revaccinări la vîrsta 1-6 ani 

1 VPO 4 1021 976 95,5 

2 DTP 4 1020 975 95,5 

3 DT 3 5 5 100 

Revaccinări la vîrsta 7-13 ani 

1 VPO 5 976 945 96,8 

2 DT 5 975 944 96,8 

3 ROR 2 956 916 95,8 

Imunizări la adolescent și adulți 

1 TD-15 ani 882 839 95,1 

3 ROR 3 892 971 97,6 

4 Vac.Td2 - - - 

5 Revaccinări Td-adulți 6172 5617 91 

Vaccinări și revaccinări neincluse în PNI 

1 HepB1-Grup Risc 352 352 100 

2 HepB2-Grup Risc 466 466 100 

3 HepB3-Grup Risc 702 702 100 

4 HepB4-Grup Risc 26 26 100 

5 HepA1 494 490 99,1 

6 Gripal 4000 4000 100 

7 Antirabic 1 72 72 100 

8 Antirabic 2 71 71 100 

9 Antirabic 3 70 70 100 

10 Antirabic 4 39 39 100 

11 Antirabic 5 46 46 100 

12 Antirabic 6 39 39 100 

13 Papiloma virus 1 519 354 68,2 

14 Papiloma virus 2 - - - 

 

 

Repartizarea vaccinelor pe raion semestrul întîi anul 2018 conform Programului național de 

imunizări Anexa nr. 3 

Nr. Vaccinul Nr. de persoane ce 

necesitau imunizare 

Total efectuat % 

Vaccinarea primară 

1 BCG 256 248 96,9 

2 Hep B0 234 227 97 



3 Hep B1 3 3 100 

4 Hep B2 5 5 100 

5 Hep B3 6 4 66,7 

6 VPO1 496 452 91,1 

7 VPO2 493 458 94,9 

8 VPO3 541 522 96,5 

9 Rotavirus 1 423 396 93,6 

10 Rotavirus 2 397 378 95,2 

12 DTP+HVB+HIB 1 492 448 91,1 

13 DTP+HVB+HIB 2 485 461 95,1 

14 DTP+HVB+HIB 3 538 520 96,7 

15 Pneumococic 1 499 455 91,2 

16 Pneumococic 2 465 442 95,1 

17 Pneumococic 3 475 447 94,1 

18 DT 1 8 8 100 

19 DT 2 4 4 100 

20 ROR 1 495 465 93,9 

Revaccinări la vîrsta 1-6 ani 

1 VPO 4 469 419 89,3 

2 DTP 4 467 418 89,5 

3 DT 3 5 3 60 

4 VPI 256 211 82,4 

Revaccinări la vîrsta 7-13 ani 

1 VPO 5 1026 950 92,6 

2 DT 5 1026 953 92,9 

3 ROR 2 268 177 66 

Imunizări la adolescent și adulți 

1 TD-15 ani 852 829 97,3 

3 ROR 3 858 835 97,3 

4 Vac.Td2    

5 Revaccinări Td-adulți 5361 4149 77,4 

Vaccinări și revaccinări neincluse în PNI 

1 HepB1-Grup Risc 6 6 100 

2 HepB2-Grup Risc 8 8 100 

3 HepB3-Grup Risc    

4 HepB4-Grup Risc    

5 HepA1 104 104 100 

6 Gripal    

7 Antirabic 1 46 46 100 

8 Antirabic 2 40 40 100 

9 Antirabic 3 43 43 100 

10 Antirabic 4 13 13 100 

11 Antirabic 5 12 12 100 

12 Antirabic 6 15 15 100 

13 Papiloma virus 1 524 470 89,7 

14 Papiloma virus 2 194 180 92,8 

 

      Conform informației prezentate Programul Național de Imunizare pentru a. 2017 și semestrul 

întîi anul 2018 a fost îndeplinit satisfăcător - 96,6%. De toate instituțiile medicale a fost respectat 

calendarul vaccinărilor obligatorii în RM. Totodată se respectă  lanțul frig în păstrarea și 

transportarea preparatelor vaccinale.     Subdiviziunile medicale au fost asigurate permanent cu 



vaccinele necesare. În anul 2018 au fost procurate 3 frigidere noi pentru păstrarea preparatelor  

vaccinale. La moment practic toate centrele de sănătate  și oficiile medicale sunt asigurate cu 

frigidere. Implementarea Programului Național  de Imunizări pentru anii 2017-2020 periodic a fost 

ascultat  la conferința medicilor  de familie, la volantele lucrătorilor  medicali. Lucrătorii medicali 

sunt instruiți pentru a spori rolul lor în convingerea populației  privind siguranța înaltă a 

vaccinelor, familiarizarea elevilor despre beneficiile și eficiența și necesitatea imunizărilor, 

realizarea companiilor  de imunizări în masă din indicații epidemice . La realizarea prezentului 

Program  influențează creșterea refuzurilor de vaccinare a unor categorii a populației din motive 

religioase și alte motive. Pentru îndeplinirea cu succes a Programului este necesar susținerea 

lucrătorilor medicali de administrația publică locală. 

La unele  CS, OMF pe parcursul anului 2017  și  anul 2018 cuprinderea vaccinelor este cu mult mai 

joasă decît media pe raion : CS Sireți  vaccinarea VPO1- 86,9 %, TD la maturi – 70,14% , Papiloma  

virus  constituie  - 81,1% . CS Zubrești VPO1 -52,9%,  pentoxil -52,94% , pneumococ  -60% .CS 

Micăuți  -VPO1, pentoxil și  pneumococ este de 68,7% . CS Strășeni VPO1  -92,5% , TD la maturi  

-73,7% . La toate vaccinele  enumerate  limita medie trebuie să fie de 95%.  
 

Informația este elaborată în baza informațiilor prezentate de Centrul de sănătate publică Chișinău 

(subdiviziunea Strășeni și Instituția Medico-Sanitară Publică Strășeni. 

 

Ion Ursu, 

Vicepreședinte al raionului Strășeni 



                                                                                                                                                                 Anexă 

                                                                                                                                     la Informaţia privind implementarea Programului raional de promovare a sănătății 

                                                                                                                                             pentru anii 2017-2020 și a Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020 

Activități de promovare a sănătății conform obiectivelor Planului de acțiuni privind  implementarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017 – 2020 

 
 

 
 

 
 

 
Acţiuni 

 

 
Activităţi anul 2017 - 6 luni 2018 

Indicatori 

realizaţi/în proces 

de realizare 

Îndeplinirea,  % 

Seminare Prelegeri Convorbiri Persoane 

instruite 

Buletine 

sanitare 

Post TV Mass-media  locală 

 

2017 6 luni 

2018 

2017 6 luni 

2018 

2017 6 luni 

2018 

2017 6 luni 

2018 

2017 6 luni 

2018 

2017 6 luni 

2018 

2017 6 luni 

2018 

Obiectivul 1. Modificarea atitudinii şi îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul promovării sănătăţii la adulţi cu cel puţin 30%, la adolescenţi şi tineri cu cel puţin 50%, către anul 2020 

 

 

 

1.1 

 

 

Promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice 
 
 
 

6 
 

 
 

Reducerea consumului de tutun, alcool   450 303 3482 170 3800 1700 20 20     Parţial realizat 33 % 

Prevenirea bolilor diareice acute şi a 

toxiinfecţiilor alimentare,condiţionate de 

nerespectarea regulilor de igienă 

6  113 56 1365 650 2800 948 13 12   2 1 Parţial realizat 45 % 

Prevenirea traumatismelor, inclusiv la copii 

etc. 

  84 156 1400 804 3450 1780 6 4   2  Parţial realizat 42 % 

 

Zile mondiale şi naţionale, săptămânii şi 

lunare europene de profilaxie a bolilor 

(conform unui plan elaborat anual de către 

Ministerul Sănătăţii, CSP Străşeni) 

      26221 13350 210 117 3  16  2017 

2018 

31 % 

15, 7% 



 

 

Instruirea grupelor-ţintă  

 
 

 
 
 
Realizat  

 

 

85, 4%   -  gravidelor, familiilor tinere, vârstnicilor    
    

801 
 
381 

      

- persoanelor cu diabet    
   1885 1785       Parţial realizat 52 % 

- hipertensiune    
   2385 2126       Parţial realizat 45 % 

Implementarea curriculumului şi suportul 

metodologic pentru instruire în cadrul 

„şcolilor” din instituţiile medico-sanitare 

publice 

   
           Parţial realizat  

Participarea activă la emisiunile la postul TV 

cu acoperire regională 

   
       3 1   

  

Pregătirea articolelor şi publicarea lor în 

mass-media locală (ziarul Strășeneanca) 

   
         16 6 Realizat  

Organizarea informării elevilor, în cadrul 

orelor de educaţie pentru sănătate, cu privire 

la importanţa şi necesitatea abordării unui 

mod de viaţă sănătos 

   
   869 325       Parţial realizat 14 % 

Obiectivul 2: Consolidarea către anul 2020 a capacităţilor specialiştilor din sectorul sănătăţii şi din sectorul educaţiei privind planificarea şi implementarea acţiunilor de promovare a    
sănătăţii la nivel raional 

 
 

Obiectivul 2. 

 

Fortificarea capacităţilor Serviciului de 
supraveghere de stat a sănătăţii publice în 
vederea coordonării activităţilor, colaborării 
intersectoriale şi responsabilizării referitor la 
activităţile de promovare a sănătăţii în 
contextul regionalizării 
 

 

La moment se lucrează în colaborare intersectorială.  

În anul 2017 s-au petrecut 12 şedinţe, în anul 2018 s-au petrecut 3 şedinţe. 

În proces de 

realizare 

 

 



 

 

 

 

                                                         
 

Obiectivul 3: Implementarea suportului metodologic privind crearea unor medii favorabile promovării modului sănătos de viaţă în instituţiile de educaţie, la locul de muncă şi în 

comunitate 

 

 

 

 

 

 

 

Instruirea igienică a angajaţilor agenţilor 

economici privind promovarea sănătăţii şi 

prevenirea bolilor 

În instituţiile medicale la angajarea în câmpul muncii lucrătorii sunt instruiţi conform regulamentului 

elaborat de instituţiile republicane. 

 

În proces de 

realizare 

 

Obiectivul 4: Reducerea prevalenţei inactivităţii fizice cu 5%, către anul 2020, prin promovarea şi încurajarea activităţii fizice zilnice la toate etapele vieţii, evitând inechităţile 

Desfăşurarea acţiunilor de sensibilizare şi 

comunicare în cadrul evenimentelor 

internaţionale 

 

 

În proces de 

realizare 

 

Obiectivul specific 5 : Implementarea Ordinului MS nr.829 din 26.10.2016 privind implementarea Hotărârii Guvernului nr.1000 din 23.08.2016 cu privire la aprobarea Programului 

naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020 

De instituit reţeaua unificată de 

subdiviziuni structurale şi funcţionale 

Instituirea în statele de personal a 

unităţilor responsabile de promovarea 

sănătăţii 

Asigurarea dotării tehnico-materială şi 

logistică a subdiviziunilor (cabinetelor) 

de promovare a sănătăţii 

 

 

 

 

 

În proces de 

realizare 

 

 



  

Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la implementarea Programului raional de 

promovare a sănătății pentru anii 2017-2020 și a Programului raional de imunizări  

pentru anii 2017-2020” 
 

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

modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 

4/40 din 25 noiembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea Programului raional de 

promovare a sănătății pentru anii 2017-2020”, Deciziei Consiliului raional Strășeni 

nr. 4/39 din 25 noiembrie 2016 ”Cu privire la aprobarea Programului raional de 

imunizări pentru anii 2017-2020”, în conformitate cu Programul de activitate al 

Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul III al anului 2018, aprobat prin 

Decizia Consiliului raional nr. 4/23 din 24 noiembrie 2017, în temeiul informaţiei 

prezentate de către Centrul de Sănătate Publică  Străşeni şi de către instituțiile 

medico-sanitare publice centre de sănătate fondate de Consiliul raional. 
 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul informării Consiliului raional 

despre derularea executării Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 

2017-2020 și Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020. 
 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu implică cheltuieli suplimentare.  
 

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. 

 

 

  

Ion URSU, 

Vicepreşedinte al raionului 


