
                                              NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „ Cu privire la aprobarea Programului raional Ungheni  

de control al  tuberculozei pentru anii 2022-2025” 

 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 
 

În temeiul art. 6, 7, 9 și 72 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății 

publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 

ulterioare, și al art. 4 din Legea nr.153/2008 cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 583), cu modificările 

ulterioare, intru executarea HG  nr.107 din 23.02.2022 “Programul National de răspuns la 

tuberculoză pentru anii 2022-2025”;  

În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995, Planului național de 

acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022, aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 89/2018, Strategiei Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 

2015-2035,  Ordinului MS nr.432 din 11.05.2022 „Cu privire la implementarea Programului 

Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”,  precum și cu prevederile altor 

documente naționale și internaționale în domeniu; 

Ținând cont de faptul că tuberculoza reprezintă una dintre problemele prioritare de 

sănătate publică, iar prevenirea și controlul acesteia constituie obiective strategice de interes 

local (raional) şi naţional; 

Scopul proiectului de decizie este elaborarea „Programului raional Ungheni de control al  

tuberculozei pentru anii 2022-2025” și al Planului de Acțiuni - un document de politici pe termen 

mediu și care cuprinde prioritățile  orientate spre aplicarea strategiilor  inovative pentru 

reducerea poverii tuberculozei ca problemă de sănătate publică în raionul  Ungheni.  

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  

Datele statistice din ultimii ani demonstrează o ameliorare a indicatorilor epidemiologici, ca 

rezultat al asigurării serviciilor de îngrijiri în tuberculoză (prevenire, depistare, tratament) 

centrate pe persoană. Tendința constant pozitivă din perioada prepandemică a cunoscut un declin 

alarmant în contextul pandemiei COVID-19. Pentru prima dată în ultimele două decenii a fost 

raportat un regres, determinat de reducerea semnificativă a depistării tuberculozei, cu un impact 

deosebit asupra programului de răspuns la tuberculoză.  

Mai multe afecțiuni medicale sunt factori de risc pentru tuberculoză și pentru rezultatele 

tratamentului antituberculos, în timp ce tuberculoza poate complica evoluția altor boli. Prin 



urmare, este important să se identifice comorbiditățile la persoanele diagnosticate cu 

tuberculoză. 

În continuare este necesar de concentrat activitățile asupra populației vulnerabile din punct de 

vedere clinic, social și profesional, oferind acces universal la diagnostic și tratament, pentru a 

reduce transmiterea tuberculozei în societate. 

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 „Programului raional Ungheni de 

control al  tuberculozei pentru anii 2022-2025” și al Planului de Acțiuni. Se recomandă 

consiliilor orăşeneşti, săteşti şi comunale să creieze comisii teritoriale, abilitate cu   funcţii de 

organizare si monitorizare  a realizării Programului teritorial   Ungheni de control al tuberculozei    

pentru anii  2022-2025. Finanţarea Programului se va efectua din contul şi în  limita mijloacelor         

aprobate anual în bugetul public naţional, precum şi din alte  surse, conform legislaţiei în 

vigoare. 

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 și pentru a se propune 

Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

7. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie  „ Cu privire la aprobarea Programului raional Ungheni de control al  

tuberculozei pentru anii 2022-2025”, având ca bază HG  nr.107 din 23.02.2022 „Programul 

National de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”, corespunde normelor legale. 

8. Impactul  

Implementarea “Programul raional Ungheni de control  al tuberculozei pentru anii 2022-2025” și 

realizarea Planului de Acțiuni,va facilita diminuarea  poverii tuberculozei în raionul Ungheni 

prin reducerea mortalității  cu 75% și a incidenței cu 50% .  
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