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Raport 

privind realizarea Programului național în domeniul alimentației și nutriției 

pentru anii 2014-2020 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acestuia 

 

Scopul Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 

2014-2020 constă în reducerea poverii morbidităţii şi a dizabilităţii prevenibile şi a 

mortalităţii premature evitabile din cauza bolilor netransmisibile legate de dietă, 

subnutriţie şi deficienţele nutriţionale. 

Obiectivele specifice ale Programului fiind axate spre:  

1. Instituirea, către anul 2016, a unei administrări adecvate în domeniul sănătăţii 

nutriţionale şi asigurarea funcţionării durabile a acesteia; 

2. Creşterea, către anul 2020, a proporţiei alăptării exclusive în primele 6 luni de 

viaţă până la 60% şi medianei duratei alăptării până la cel puţin 4 luni; 

3. Reducerea expunerii la factorii de risc determinaţi de inegalitate şi nutriţionali 

modificabili pentru bolile netransmisibile, subnutriţie şi deficienţele de 

micronutrimente prin crearea, către anul 2020, a mediului care promovează 

sănătatea nutriţională în 80% din instituţiile de învăţământ, 70% din spitale şi 

30% din locurile de muncă; 

4. Reducerea, către anul 2020 în comparaţie cu anul 2014: 

a. a consumului de grăsimi saturate şi de zaharuri adăugate cu 3% şi 5%, 

respectiv, ca fracţie din consumul total de energie; 

b. a consumului de acizi graşi trans la mai puţin de 1% ca fracţie din 

consumul total de energie; 

c. a consumului de sodiu/sare cu 30% (mai puţin de 8 g/zi); 

d. zero creştere în prevalenţa obezităţii la copii şi adulţi.  

5.  Reorientarea sistemului de sănătate în vederea abordării prevenirii şi 

controlului bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţiei şi a deficienţelor 

de micronutrimente prin servicii de asistenţă medicală primară orientate spre 

populaţie şi acoperire universală; 

6. Creşterea, până în 2020, a nivelului de cunoştinţe al populaţiei în domeniul 

alimentaţiei sănătoase până la cel puţin 50%; 

7. Fortificarea supravegherii, monitorizării, evaluării şi cercetării în domeniul 

sănătăţii nutriţionale, statutului nutriţional şi a determinantelor care le 

influenţează, precum şi a tendinţelor lor; 

8. Atingerea, excreţiei iodului în urină la nivelul de 100-200 µg/l la copiii de 7-12 

ani şi de 150-250 µg/l la femeile gravide şi menţinerea durabilă a acesteia. 

 

Pentru realizarea obiectivelor trasate în perioada 2014 - 2020 au fost realizate 

următoarele activități: 

La obiectivul 1: Instituirea unei guvernări adecvate în domeniul sănătăţii 

nutriţionale şi asigurarea funcţionării durabile a acesteia 

Întru realizarea obiectivului a fost creat Consiliul național consultativ 

intersectorial în domeniul alimentației și nutriției și aprobat Regulamentul de 

funcționare a acestuia (Hotărârea Guvernului nr. 685 din 31.05.2016).  
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 În perioada de referință au fost modificate şi completate Legea nr.78-XV din 

18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 

cu privire la publicitate și, respectiv Codul contravențional nr.218-XIV din 

24.08.2008 în vederea restricţionării publicităţii produselor alimentare nesănătoase şi 

interzicerii implicării copiilor în publicitatea acestora. (Legea nr. 195 din 28.07.2016 

privind modificarea și completarea unor acte legislative). 

 În scopul alinierii la legislaţia comunitară au fost elaborate şi aprobate 

reglementările în domeniul menţiunilor de sănătate pe produsele alimentare, prin 

aprobarea a 2 Hotărîri de Guvern: 

 HG nr. 1099 din 19.12.2017 cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în Regulamentul sanitar privind 

menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare. 

 HG nr. 1100 din 19.12.2017 cu privire la aprobarea Listei de mențiuni de 

sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decât cele 

care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea 

copiilor. 

De asemenea, au fost elaborate și aprobate alte Regulamente sanitare în scopul 

alinierii la legislaţia comunitară, inclusiv: 

 HG 899 din 03.11.2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind 

adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în 

produse alimentare. 

 HG nr.1245 /2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind 

aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizate destinate 

utilizării în şi pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau 

destinate utilizării în sau pe produsele alimentare.  

 HG nr.483 /2020 cu privire la aprobarea Procedurii comune de înregistrare 

pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare  

 HG nr.671 /2020 Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind solvenții de 

extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor 

alimentare, etc.. 

 

La propunerea MSMPS, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu” a inițiat  din a. 2018 studii prin rezidențiat la specialitatea - 

nutriționist.  

Întru asigurarea continuității implementării Programului naţional în domeniul 

alimentaţiei şi nutriţiei a fost elaborată HG nr. 284 din 06 aprilie 2018 care aprobă 

Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020. Concomitent, aceasta prevede preluarea de 

către Consiliul coordonator în domeniul nutriției și alimentației a atribuțiilor 

Consiliului pentru coordonarea Programului naţional de reducere a afecţiunilor 

determinate de deficienţa de fier şi acid folic. 
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La obiectivul 2 creşterea, către anul 2020, a proporţiei alăptării exclusive 

în primele 6 luni de viaţă pînă la 60% şi medianei duratei alăptării pînă la cel puţin 

4 luni 

În scopul ajustării legislaţiei naţionale la prevederile Codului Internaţional de 

Marketing a substituenților de lapte matern în perioada de referință Ministerul 

Sănătăţii în colaborare cu Reprezentanţa UNICEF în Moldova a organizat o serie de 

întruniri pentru analiza legislaţiei Republicii Moldova privitor la Substituenții de 

Lapte Matern (SLM) şi ca urmare ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la 

prevederile acestui Cod. Astfel: 

În anul 2015 cu suportul UNICEF au fost pregătiţi 25 evaluatori pentru 

efectuarea studiului de monitoring al respectării Codului Internaţional de marketing 

al SLM. De asemenea, fost organizat un atelierul multisectorial pentru fundamentarea 

procesului de revizuire a legislaţiei în acest domeniu.  

În a.2016 s-a organizat al doilea training pentru Europa dedicat Iniţiativei 

Trendurilor Mondiale în Alăptarea la Sân şi Iniţiativei Mondiale de Costificare a 

Alăptării la Sân în Lisabona, Portugalia împreună cu participanţi din Franţa, Spania, 

Albania, Portugalia, Croaţia, Lituania etc.  

Experţii naţionali, împreună cu reprezentanţii UNICEF Moldova în continuare 

îşi desfăşoară activităţile asupra ajustării Legislaţiei naţionale la prevederile Codului 

Internaţional de Marketing al Substituenților Laptelui Matern.  

Referitor la subiectul ‟Promovarea alăptării”, anual la 1-7 august s-au 

organizat acțiuni de comunicare, informare și conștientizare privind beneficiile 

alăptării în cadrul Săptămânii Mondiale de promovare a alăptării. De menționat, că în 

anul 2020 au fost elaborate diferite materiale informaționale referitor la 

recomandările pentru alăptare în perioada pandemiei COVID – 19. 

 

Tabel Proporția copiilor alăptați %: 

 pînă la 3 luni  pînă la 6 luni pînă la 1 an 

2015 92,4 84,8 71,8 

2016 92,7 85,9 72,4 

2017 89,5 82,4 71,0 

2018 89,3 81,2 69,5 

2019 89,1 81,2 69,3 

2020 datele în procesare de către ANSP 

 

În cadrul Campaniei „Spune DA pentru SĂNĂTATEA TA”, edițiile 2015 - 

2016 care a avut drept scop informarea, motivarea şi educarea populaţiei cu privire la 

adoptarea unui mod de viaţă sănătos precum: alăptarea naturală de la naştere, 

alimentaţia corectă şi echilibrată, evitarea deprinderilor dăunătoare şi practicarea 

exerciţiilor fizice, în premieră a fost inclus mesajul destinat promovării alăptării 
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“Alăptarea naturală – de la naştere”, inclusiv la locul de muncă. În acest context, au 

fost elaborate, tipărite şi ulterior repartizate 13 000 de broşuri informative menite să 

informeze femeile despre beneficiile alăptării atât pentru copil cât şi pentru mamă.  

De menționat, de asemenea că la solicitarea Agenției Naționale pentru Sănătate 

Publică către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, unul din mesaje transmise 

zilnic la posturile TV și radio după blocul publicitar este:”Alăptarea exclusivă în 

primele 6 luni, asigură o viață sănătoasă pentru copilul dumneavoastră”.  

La obiectivul 3. Reducerea expunerii la factorii de risc determinaţi de 

inegalitate şi nutriţionali modificabili pentru bolile netransmisibilie, subnutriţie şi 

deficienţele de micronutrimente prin crearea, către anul 2020, a mediului care 

promovează sănătatea nutriţională în 80% de instituţiile de învăţămînt, 70% din 

spitale şi 30% din locurile de muncă. 

Au fost elaborate și aprobate implementează Recomandările pentru un regim 

alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din 

Republica Moldova (ordinul Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016). 

Actul normativ are drept scop: 

 îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor și tinerilor și creșterea potențialului 

acestora în ceea ce privește reușita lor academică; 

 prevenirea la copii a excesului de greutate și obezitate, a cariilor dentare, 

precum și a dezvoltării unor boli netransmisibile, pe parcursul vieții, mai ales a 

diabetului, bolilor cardiovasculare și a cancerului; 

 eradicarea subnutriției, inclusiv a deficiențelor de micronutrienți; 

 promovarea sănătății în rândul copiilor, tinerilor și familiilor, cu accentul pe 

alimentație sănătoasă și activitate fizică. 

 

A fost inițiat și implementat în 2017 proiectul ”Fructe proaspete pentru tine” 

susținut de UNICEF și PNUD cu pilotarea în 5 școli și grădinițe din mun. Chișinău 

cu oferirea a câte un măr zilnic fiecărui copil. Este un exemplu de implicare a 

societății civile în promovarea consumului de fructe proaspete (rețeaua de marketuri 

Linela etc., Mobiasbanca).  

În scopul implementării eficientizării procesului de alimentație în instituțiile de 

învățământ general şi de a ameliora statutul nutrițional al copiilor şi elevilor, precum 

și de a preveni intoxicațiile alimentare, bolile diareice, bolile netransmisibile, a fost 

elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 722   din  18 iulie 2018 ce prevede 

aprobarea instrucțiuni pentru organizarea alimentației copiilor/elevilor din instituțiile 

de învățământ general.  

  Pentru promovarea unui mod de viață sănătos, inclusiv alimentația sănătoasă, 

în contextul implementării inițiativei internaționale de ”Școli care promovează 

sănătatea” în perioada de referința a fost adaptat la contextul național suportul 

metodologic: manualul, instrumentul de autoevaluare, și recomandări pentru 

planificarea acțiunilor pentru instituțiile preuniversitare ”Cum să devii o școală care 
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promovează sănătatea”. De asemenea, au fost selectate 22 de instituții 

preuniversitare pentru a pilota această inițiativă, inițiată în a.2019.  

 

La obiectivul 4: reducerea, către anul 2020, în comparaţie cu anul 2014: a 

consumului de grăsimi saturate cu 3% şi de zaharuri adăugate cu 5%, a consumului 

de acizi graşi trans pînă la cel mult 1%,  ca fracţie din energia totală şi de sare cu 

30%,  0 creştere a prevalenţei obezităţii la copii şi adulţi. 

În perioada raportată au fost organizate acţiuni de sensibilizare a producătorilor 

autohtoni privind reformularea produselor alimentare în vederea reducerii 

conţinutului de sare, zahăr şi grăsimi saturate şi eliminării grăsimilor trans. 

Zilnic prin intermediul posturilor de televiziune către populaţie continuă 

transmiterea permanentă a mesajului promoţional privind reducerea consumului de 

sare, zahăr, grăsimi, precum și practicarea mișcării fizice zilnice nu mai puțin de 30 

min.  

Pentru promovarea unui mod de alimentație sănătos au fost dezvoltate și 

implementate în a.a 2019 – 2020 campaniile de comunicare  ”Redu sarea din 

mâncare” (2019), având drept scop informarea și sensibilizarea populației despre 

riscurile pentru sănătate asociate unui consum mare de sare și campania  ”Alege ce 

mănânci”(2020) cu scopul de a informa mai bine moldovenii despre daunele 

consumului de grăsimi trans și de a-i încuraja să urmeze un mod de alimentație 

sănătos. Aceste intervenții fiind parte a activitățile de promovare a sănătății în cadrul 

Proiectul moldo-elvețian „Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor 

netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției (SDC) și realizat de 

Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică.  

 

La obiectivul 5: reorientarea sistemului de sănătate în vederea abordării 

prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţie şi 

deficienţe de micronutrimente prin servicii de asistenţă medicală orientate spre 

populaţie şi acoperire universală. 

A fost modificată și completată curricula de instruire şi educaţie continuă a 

medicilor şi asistenţilor medicali prin actualizarea aspectelor de nutriţie umană şi 

prevenire a bolilor netransmisibile şi organizată instruirea în baza curriculelor 

modificate.   

Au fost elaborate și se implementează Protocoalelor PEN pentru MF orientate 

la evaluarea riscului de îmbolnăvire a maladiilor prioritare BNT şi evaluarea 

factorilor determinanţi prin intervenții scurte, inclusiv alimentaţia şi nutriţia, precum 

şi a elementelor de promovare a sănătăţii, inclusiv al alimentaţiei sănătoase şi 

activităţii fizice.  

În scopul tratamentului și/sau profilaxia anemiilor ferodeficitare, anual din 

sursele FAOAM sunt asigurate gratuit grupurile țintă: femeile gravide și copii cu 

preparate de fier și acid folic.  
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Pentru acordarea suportului specialiștilor în organizarea și desfășurarea 

acțiunilor de comunicare și informare pentru promovarea alimentației sănătoase și 

prevenirea BNT în perioada de referință s-au elaborat un șir de materiale 

informaționale și ghiduri, inclusiv 

 Ghidul familiei sănătoase; 

 Recomandări pentru prevenirea și autogestiunea diabetului zaharat, 

hipertensiunii arteriale;  

 Ghid privind alimentația sănătoasă și activitate fizică pentru persoanele aflate 

în regim de carantină și autoizolare; 

 Ghiduri pentru instituții medicale, instituții de educație privind activitatea în 

cadrul pandemiei cu COVID – 19, etc. 

De asemenea, cu suportul proiectului moldo - elvețian ”Viață Sănătoasă: 

Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de Cooperare al 

Elveției în Republica Moldova” în suportul specialiștilor s-au elaborat și editat un șir 

de materiale informaționale (pliante, postere, panouri informative) pentru promovarea 

sănătății la nivel de comunitate: profilaxia hipertensiunii arteriale, a diabetul zaharat 

tip 2, prevenirea obezității la copii și adulți, promovarea mișcării, etc.  

 

La obiectivul 6: creşterea, până în anul 2020, a nivelului de cunoştinţe al 

populaţiei în domeniul alimentaţiei sănătoase până la cel puţin 50% 

 În scopul sporirii gradului de informare și conștientizare a populației pentru 

prevenirea bolilor netransmisibile, condiționate de alimentația nesănătoasă, anual au 

fost organizate activități de promovare a alimentaţiei sănătoase în contextul 

evenimentelor de informare în sănătate, inclusiv: Luna de profilaxie a bolilor diareice 

acute, intoxicaţiilor alimentare şi holerei 1-31 mai, Ziua Europeană de prevenire a 

obezității –   20 mai, Săptămâna Mondială de promovare a alimentaţiei la sân – 1 – 7 

august, Ziua Mondială a Inimii -  29 septembrie, Ziua Mondială a profilaxie a 

diabetului – 14 noiembrie, etc. 

 Mesajele de comunicare despre principiile unei alimentații sănătoase au fost 

direcționate spre diferite grupuri țintă: femei, copii, gravide, vârstnici.  

 De menționat, că în perioada de referință a fost creat și lansat un portal WEB 

dedicat aspectelor legate de promovarea sănătății și reducerea poverii BNT 

www.prosanatate.md  ce conține un domeniu separat ”Nutriția”, unde sunt plasate 

diferite informații utile, noutăți, evenimente, instrumente pentru acțiuni de 

comunicare, etc. 

Cu referire la informarea copiilor și tinerilor, inclusiv despre aspectele 

alimentaţiei sănătoase, se realizează la toate nivelele de studiu, inclusiv: 

În instituțiile de învățământ primar și secundar general, conținuturile cu 

privind modul sănătos de viață se realizează continuu, atât la disciplinele obligatorii 

Biologie, Chimie, Dezvoltare personală, Educație pentru societate,  cât și în cadrul 

disciplinei opționale Educația pentru sănătate. Luând în considerare caracterul ciclic 

în desfășurarea  procesului educațional, în activități curriculare şi extrașcolare cu 

privire la promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice au fost incluși toți 

elevii din sistemul de învățământ primar și secundar general. 

http://www.prosanatate.md/
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Învățământul profesional tehnic. În anul 2020, implementarea programelor 

interactive de promovare a unui mod sănătos de viață în  învățământul profesional 

tehnic, s-a realizat prin diverse activități la orele de dirigenție (1 oră/săptămână), în 

cadrul disciplinei obligatorii Educația pentru societate (1 oră/săptămână) şi prin 

activități extracurriculare cu tematica  privind  promovarea unui mod sănătos de viață 

(cursuri, seminare, mese rotunde) cu participarea a circa 1600 de persoane, inclusiv a 

profesorilor, profesorilor-diriginți, părinților.  

În instituțiile de învățământ superior au fost organizate cca 40 de activități 

cu tangență spre promovarea unui mod sănătos de viață  ședințe seminare, mese 

rotunde, ore educative conferințe etc., cu participarea a circa 3000 de studenți. De 

asemenea, în scopul informării vizavi  de promovarea unui mod sănătos de viață, în 

special la facultățile de pedagogie, se organizează întâlniri şi lecții publice tematice 

cu asistența specialiştilor din domeniu, care în mod direct sau indirect abordează 

tematica menționată.  

Pe parcursul mai multor ani în calitate de parteneri educaţionali activi ai 

ministerului în promovarea modului sănătos de viaţă s-au dovedit a fi Reprezentanța 

UNICEF în Republica Moldova, UNFPA, Corpul Păcii/Moldova, Comisia Națională 

pentru UNESCO, Societatea de Planificare a Familiei, Centrul Naţional de Resurse 

pentru Tineri, Asociaţia "Sănătatea pentru tineri". 

La capitolul consolidarea capacităților și implicarea comunităților în domeniul 

promovării sănătății, cu suportul Proiectului ”Viață Sănătoasă: Reducerea poverii 

bolilor netransmisibile în perioada de referință au fost implementate 10 proiecte 

locale de promovare a sănătății și reducerea factorilor de risc din raioanele pilot ale 

proiectului (Edineț, Briceni, Fălești, Ungheni, Orhei, Criuleni, Ștefan-Vodă, Cahul, 

Taraclia, Vulcănești), s-au elaborat și editat un șir de materiale informaționale 

(pliante, postere broșuri), inclusiv: alimentația sănătoasă; hipertensiunea; diabetul 

zaharat tip 2, obezitatea la copii și adulți, promovarea mișcării, etc. În total s-au editat 

peste 100 mii de exemplare de materiale informaționale care au fost distribuite 

beneficiarilor. 

 

La obiectivul 7. Fortificarea supravegherii, monitorizării şi evaluării şi 

cercetării în domeniul sănătăţii nutriţionale, statutului nutriţional şi a 

determinantelor care le influenţează şi a tendinţelor acestora. 

În a. 2016 s-a desfășurat Studiul național privind consumul alimentar de sare în 

Republica Moldova. Obiectivele Studiului fiind: de a oferi date inițiale privind 

consumul de sodiu, potasiu și iod în cadrul unui eșantion randomizat de populație 

adultă; de a identifica produsele alimentare care contribuie la un consum alimentar 

crescut de sodiu al populației (de rând cu frecvența consumului acestora ); de a 

evalua conținutul de iod în probele de sare alimentară utilizată în regimul alimentar al 

populației; cât și de a evalua cunoștințele, atitudinile, practicile și comportamentul 

populației privind consumul de sare. Consumul de sodiu, potasiu și iod a fost estimat 

prin măsurarea excreției urinare, care reflectă consumul real al persoanei. 

(Link: https://msmps.gov.md/sites/default/files/mda_salt_intake_survey_ro.pdf)   

  

https://msmps.gov.md/sites/default/files/mda_salt_intake_survey_ro.pdf


8 

 

 De asemenea în 2016, Republica Moldova a participat la un studiu regional 

”Mediul alimentar urban” privind valoarea nutritivă a produselor alimentare gata 

pentru consum. Probele de produse alimentare recoltate au fost expediate în 

laboratorul regional desemnat de OMS în vederea analizelor, inclusiv a conținutului 

de grăsimi trans.  

De asemenea, în a. 2017 s-a desfășurat Studiul național al obezității la copii 

(COSI), runda a 4-a de cercetare. Obiectivele principale fiind: măsurarea indicatorilor 

antropometrici la copiii cu vârsta de 7,0-7,9 și de 8.0-8,9 ani; evaluarea mediului 

alimentar şi de activitate fizică în şcoală şi în familie; determinarea prevalenţei, 

precum şi a tendinţelor privind supragreutatea şi obezitatea la copii, etc. 

Rezultatele acestor cercetări vor sta la baza dezvoltării politicilor naționale în 

domeniul prevenirii și controlului bolilor netransmisibile și reducerea factorilor de 

risc modificabili, precum alimentația nesănătoasă.  

 

La obiectivul 8 atingerea, excreţiei iodului în urină la nivelul de 100-200 

µg/l la copiii de 7-12 ani şi de 150-250 µg/l la femeile gravide şi menţinerea durabilă 

a acesteia. 

Strategia principală în vederea asigurării aportului de iod adecvat este iodarea 

universală a sării, adică consumului exclusiv a sării iodată în alimentație în condiții 

casnice și la producerea produselor alimentare la scară industrială. Conform Studiului 

privind consumul de sare, s-a constat că 29% din populație are o mediană scăzută de 

secreție a iodului (sub 150 µg/l). în același timp consumul mediu de sare a constituit 

10,8 gr. Zilnic, adică dublu mai mult decât este recomandarea OMS (5gr.). 

Analiza importului sării în 2019, denotă o discrepanță majoră între sarea iodată 

și cea neiodată. Astfel au fost importate 115 732 tone de sare neiodată față de 16 440 

tone de cea iodată 

  

De menționat că MADRM nu a prezentat nota informativă privind 

implementarea Programului  nominalizat. 

 

Obstacolele identificate: 

 Deficit de resurse atât financiare, cât și umane în domeniu supravegherii 

nutriționale a populației;  

 Colaborare intersectorială insuficientă la nivel național și local în acest 

domeniu;  

 Din semestrul II a. 2017 Consiliul coordonator a Programului nu s-a întâlnit 

în ședințe; 

 Nu este implementată la scară largă fortificarea făinii de grâu cu Fe şi acid 

folic; 

 Importul de sare iodată este în descreștere pe parcursul anilor. 
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