
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „ Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat în implementarea 

fazei II a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie  

 În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr. 436, art. 43, lit.t, alin.1, din 28.12.2006; 

prevederile Legii ocrotirii sănătății, nr. 411-XIII din 28.03.1995, prevederile Legii asistenței 

sociale, nr. 547-XV din 25.02.2003, Legii cu privire la servicii sociale, nr. 123-XVIII din 

18.06.2010, Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, 

Hotărârea Guvernului RM nr. 182 din 12.04.2012 privind aprobarea Strategiei Naționale de 

prevenire și control al bolilor netransmisibile pentru anii 2012-2020, ținând cont de importanța 

dezvoltării și consolidării relațiilor de parteneriat între Consiliul rational Ungheni și Fundația 

„CRED” în implementarea fazei a 2-a a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor 

netransmisibile, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și realizat 

de Institutul Elvețian și de Sănătate Publică (Swiss TPH) în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale al Republicii Moldova. 

 Scopul proiectului de decizie este acceptarea implementării fazei a 2-a a Proiectului Viață 

Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile întru îmbunătățirea stării de sănătate a 

populației cu boli netransmisibile și celor din situație de risc din raion și menținerea 

funcționalității centrelor de asistență comunitară integrată în 2 comunități pilot: Pîrlița și 

Cornești. 

 

2. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat 

în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative. 

3. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  

Urmare a implementării fazei a 2-a a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor 

netransmisibile, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și realizat 

de Institutul Elvețian și de Sănătate Publică (Swiss TPH) în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale al Republicii Moldova va fi menținută funcționalitatea centrelor de asistență 

comunitară integrată în 2 comunități pilot (Pîrlița și Cornești) și utilizarea echipamentului 

conform destinației inițiale; vor fi organizate evenimente de formare și suport a competențelor 

echipelor multidisciplinare, reprezentând sănătatea publică, asistența medicală primară, asistența 

socială, educația, ordinea publică, la nivel de raion și 2 comunități pilot menționate; vor fi 

monitorizate și evaluate de către Consiliul Teritorial de Sănătate Publică rezultatele prestării 

asistenței într-un mod integrat de către actorii cheie în comunitățile pilot;  vor fi organizate de 

proiect vizite de studiu pentru noile raioane care inițiază asistența comunitară integrată și 

distribuirea experienței și cunoștințelor accumulate din pilotare. 



 

4. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări 

necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. 

Proiectul de decizie prevede acceptarea spre implementare a fazei II a Proiectului Viața 

Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile.                                                                                

IMSP Centrul de Sănătate Pîrlița și IMSP Centrul de Sănătate Cornești vor angaja asistent 

medical comunitar (AMC),  de dorit cu norma întreagă;  vor încuraja înscrierea AMC angajați la 

Cursul de Specializare realizat în cadrul Centrului de Educație Medicală Continuă a Personalului 

Medical și Farmaceutic cu Studii Medii. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală. 

6.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 

inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice inclusiv 

și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare au fost plasate pe pagina web 

www.crungheni.md a Consiliului raional Ungheni.  

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 

Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

7. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie “Cu privire la implementarea Proiectului fazei a 2-a a Proiectului Viață 

Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile, finanțat de Agenția Elvețiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare (SDC) și realizat de Institutul Elvețian și de Sănătate Publică (Swiss TPH) 

în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, corespunde 

normelor legale. 

8.Impactul proiectului 

Implementarea fazei a 2-a a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor 

netransmisibile, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și realizat 

de Institutul Elvețian și de Sănătate Publică (Swiss TPH) în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale al Republicii Moldova: 

 va contribui la îmbunătățirea sănătății populației raionului  și a Republicii 

Moldova prin reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT) în special în mediul 

rural, contribuind la consolidarea domeniilor de sănătate publică, cu accent pe 

prevenirea bolilor și promovarea sănătății, asistența medicală primară și 

asistența integrată la nivel de comunitate; 

http://www.crungheni.md/


 vor fi consolidate instituțiile din domeniul sănătății în promovarea celor mai 

bune intervenții ale Organizației Mondiale a Sănătății și își  vor desfășura 

activitatea bazată pe evidențe, având o abordare multisectorială, pentru 

îmbunătățirea cunoștințelor în sănătate a populației; 

 continuitatea funcționalității modelelor de asistență comunitară integrată 

implementate  va facilita îmbunătățirea prevenirii și gestionării bolilor cornice 

(BNT) și diseminarea experienței și cunoștințelor accumulate din aplicarea 

practică a asistenței comunitare integrate; 

 populația își va asuma responsabilitatea pentru propria sănătate, își vor solicita 

drepturile, vor avea grijă ca factorii de decizie să ajungă la cei mai vulnerabili 

pacienți cu BNT. 

 

 

 

      Ex.: Tatiana Lazar 

 

 

 


