Raport
privind realizarea măsurilor cuprinse în Politica Naţională de Sănătate
pe parcursul anului 2021
Capitolul I
Cadrul General
În 2021 au continuat acțiunile de fortificare a cadrului legislativ și de politici în domeniul
sănătății. În acest context prin Legea nr.142/2021, pentru modificarea unor acte normative, au
fost efectuate modificări la Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului și Codul
contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Din 03.01.2021, au întrat în vigoare și de
monitorizează implementarea Legii 182/2019 privind calitatea apei potabile.
Specific pentru anul 2021 este că efortul sectorului de sănătate, al Ministerului
Sănătății/MSMPS a fost direcționat pe două dimensiuni importante: 1) continuarea organizării
și asigurării implementării măsurile de răspuns la pandemia de Covid 19 și 2) continuarea
organizării și prestării serviciilor esențiale de sănătate. Pe parcursul anului 2021, au fost
întreprinse măsuri pentru a asigura instituțiile medicale cu medicamente, dispozitive medicale
și consumabile, inclusiv ca răspuns la pandemia de Covid – 19.
Capitolul II
Asigurarea Securităţii Economice şi Sociale
Ministerul Economiei
În vederea încurajării inițiativelor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, pe parcursul
anului 2021, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
(ODIMM) a continuat implementarea întregii game de servicii și programe de suport existente.
Ca răspuns la criza pandemică, toate procesele de implementare a programelor de suport au
fost simplificate și transferate în regim on-line, respectiv toate aplicațiile și implementarea
contractelor de grant au fost realizate și în format electronic.
Principalele rezultate înregistrate în cadrul programelor de susținere a întreprinderilor mici și
mijlocii sunt:





1. Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”:
122 proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare;
29,5 mil. lei, suma granturilor aprobate spre finanțare;
72,9 mil. lei, volumul investițiilor preconizat în economie;
330 locuri de muncă vor fi create și menținute.






2. Programul „Femei în afaceri”:
96 proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare;
17,6 mil. lei, suma granturilor aprobate spre finanțare;
27,2 mil. lei, volumul investițiilor preconizat în economie;
307 locuri de muncă vor fi create și menținute.

3. Programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”:
 131 proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare;
 17,3 mil. lei, suma granturilor aprobate spre finanțare;
 27,6 mil. lei, volumul investițiilor preconizat în economie;
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 300 locuri de muncă vor fi create.





4. Fondul de Garantare a creditelor pentru ÎMM :
527 garanții active (la 31.12.2021);
412,9 mil. lei suma garanțiilor acordate;
1 073,5 mil. lei, volumul creditelor garantate;
1 231,1 mil. lei, volumul investițional.

Prin intermediul produsului de garantare „ANTICRIZĂ” sunt acordate garanții companiilor
aflate în dificultate, inclusiv pentru creditele refinanțate clasificate conform reglementărilor
BNM în categoria „Substandard”. Astfel, în perioada 01.01.2021 – 29.12.2021, conform
produsului de garantare „ANTICRIZĂ”, au fost emise 120 garanții financiare în valoare de
95,05 mil. lei, care garantează credite în valoare de 210,7 mil. lei.
5. Instrument de susținere „Digitalizarea ÎMM”:
 121 proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare (53 vouchere și 66 proiecte
sub formă de grant);
 12,6 mil. lei, suma granturilor aprobate spre finanțare;
 19,5 mil. lei, volumul investițiilor preconizat în economie;
 1225 locuri de muncă vor fi menținute.






6. Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii:
184 planuri de afaceri asistate;
50 proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare la scară mică;
7,9 mil. lei, suma granturilor aprobate spre finanțare;
15,3 mil. lei, volumul investițiilor preconizat în economie;
559 locuri de muncă vor fi create și menținute.






7. Programul de susținere a afacerilor cu potențial de creștere înalt și
internaționalizarea acestora:
57 proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare;
16 mil. lei, suma granturilor aprobate spre finanțare;
33 mil. lei, volumul investițiilor preconizat în economie;
1690 locuri de muncă vor fi create și menținute.

8. Programul de stimulare a agenților economici la târguri și expoziții
 26 companii au fost subvenționate,
 42 666,0 lei suma subvențiilor oferite.
9. Cursuri de instruire în cadrul programelor:
 1656 persoane - Programul „Gestiunea eficientă a afacerii”;
 1210 persoane tinere - Programul „Start pentru TINERI: o afacere durabilă la tine
acasă”;
 222 persoane - Programului „Femei în afaceri”;
 312 persoane - Programului „PARE 1+1”;
 307 persoane - Programul de ecologizare a IMM-urilor;
 129 persoane - Instrumentul de susținerea „Digitalizarea ÎMM”;
 547 antreprenoare și viitoare antreprenoare au fost instruite în cadrul Proiectului
„Măsuri de răspuns la nevoile stringente ale femeilor și fetelor care sunt marginalizate sau
se află într-o situație vulnerabilă, agravată de COVID-19”.
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10.
Incubatoarele de afaceri
 11 incubatoare de afaceri au găzduit 268 de companii în anul 2021, dintre care: 163 start-up, 125 - administrate de femei, 144 - de tineri;
 892 locuri de muncă create și menținute, din care: 387 – pentru femei, 355 – pentru
tineri;
 92% rata medie de ocupare al spațiului din cadrul incubatoarelor de afaceri.
În contextul creșterii nivelului de interes pentru dezvoltarea antreprenoriatului social, este în
proces de elaborare proiectul Programului de finanțare și mentorat pentru întreprinderile
sociale, care va îngloba un Plan de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenorialului social pentru
următorii 3 ani. Noul instrument de suport, are ca scop dezvoltarea sectorului de întreprinderi
sociale din țară în vederea îmbunătățirii condițiilor de viată și oferirea de oportunități
persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii economice
și sociale, inclusiv la nivelul colectivităților locale, prin ocuparea forței de muncă, prin
dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creșterea incluziunii sociale.
Programul va fi implementat prin intermediul ODIMM.
Compania Națională de Asigurări Medicale
CNAM are misiunea de a organiza, desfăşura şi monitoriza procesul de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală a cetăţenilor Republicii Moldova şi a străinilor în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
În sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - AOAM), statutul de
persoană asigurată garantează şi conferă dreptul la servicii medicale în volumul integral de
asistenţă medicală prevăzut în Programul unic al AOAM şi acordat de către prestatorii de
servicii medicale contractaţi de către CNAM. La fel, pentru persoanele ce nu deţin statut de
persoană asigurată, cheltuielile pentru asistenţa medicală urgentă prespitalicească, pentru
asistenţa medicală primară, precum şi pentru asistenţa medicală specializată de ambulator şi
spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice,
se acoperă din contul mijloacelor fondurilor AOAM.
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS)
În contextul implementării politicilor de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii,
sunt implementate mecanisme de protecţie socială, care să permită accesul mai larg la servicii
sociale de suport, în special al grupurilor socialmente vulnerabile.
Cadrul normativ în domeniul protecției drepturilor copilului a fost dezvoltat în vederea
protecției sociale, prin servicii sociale de suport pentru copii și familii în situație de risc, pentru
copiii rămași fără îngrijire părintească, inclusiv pentru copii rămași temporar fără îngrijire
părintească, fiind reglementate prevederi speciale în scopul oferirii acestora a asistenței și
serviciilor corespunzătoare.
În acest sens, menționăm:
1. Serviciul social de Asistență parentală profesionistă a cărui regulament de activitate și
standarde minime de calitate au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2014.
Scopul Serviciului este de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o
perioadă determinată de timp.
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Beneficiarii Serviciului sunt: 1) copilul lipsit efectiv de grija părinților în situații determinate
de absența acestora, cu excepția copilului ai cărui părinți sunt plecați peste hotare; 2) copilul
luat de la părinți din cauza existenței pericolului iminent pentru viața sau sănătatea acestuia ori
aflat în situație de risc; 3) copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără
ocrotire părintească; 4) copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire
părintească; 5) copilul cu dizabilități, părinții sau persoanele în grija cărora se află copilul
care au nevoie de timp pentru recuperare; 6) părintele minor cu copil în risc de separare; 7)
minora gravidă, dacă se încadrează în situațiile menționate mai sus; 8) copilul părintelui minor.
Serviciul este dezvoltat în majoritatea unităților administrativ-teritoriale ale republicii și este
îmbucurător faptul că în serviciu a crescut numărul copiilor cu dizabilități plasați în cadrul
acestui serviciu.
2. Serviciul social „Casă de copii de tip familial” a cărui regulament de activitate și standarde
minime de calitate au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2018.
Scopul casei de copii de tip familial este de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial
substitutiv pentru o perioadă determinată de timp. În cadrul serviciului, copilul cu dizabilități,
beneficiază de servicii specifice de sprijin și recuperare în vederea maximizării potențialului
său, pentru o mai bună adaptare la mediul educațional și social. Serviciul s-a dezvoltat
comparativ cu anul 2020, tot mai multe unități administrativ- teritoriale dezvoltând acest
serviciu.
3. Serviciul social Centrul de zi pentru copii în situație de risc a cărui regulament de activitate
și standarde minime de calitate au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2015.
Serviciul are drept scop prevenirea separării copilului de familie, marginalizării, excluderii
sociale și instituționalizării copilului și facilitarea procesului de incluziune a copilului aflat în
situație de risc în familie şi în comunitate. Beneficiari ai Serviciului sunt copiii cu vârsta de la
7 până la 18 ani, care se află în evidența autorității tutelare în calitate de copii aflați în situație
de risc și, după necesitate, copii cu dizabilități accentuate și medii, precum și membrii familiei
acestora. Tot mai mulți copii în situație de risc au beneficiat în 2021 de serviciile Centrului de
zi, diminuând astfel diverse probleme sociale.
4. Serviciul social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc a cărui regulament de
activitate au fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2013, iar Standardele minime de
calitate prin Hotărârea Guvernului nr. 529/2014.
Scopul serviciului este asigurarea creşterii şi dezvoltării copilului într-un mediu de viaţă
apropiat celui familial, pentru o perioadă determinată de timp. Personalul Serviciului asigură
copilului cu dizabilități accesul la servicii specifice de sprijin și recuperare în vederea
maximizării potențialului său de dezvoltare, pentru o mai bună incluziune socială. Casa
comunitară este amenajată într-un mod care asigură accesibilitatea copiilor cu dizabilități, fiind
dotată cu căi de acces, instalate cu respectarea actelor normative în vigoare.
În anul 2021 în republică funcționau 7 Case comunitare în regiunile: Chisinău, Dubăsari,
Florești, Ialoveni și Ungheni.
5. Serviciul social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți a cărui regulament de
activitate și standarde minime de calitate au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
591/2017.
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Scopul Serviciului este protecția temporară a copilului separat de părinți și (re)integrarea
familială și/sau incluziunea comunitară și socială. Beneficiari ai Centrului sunt copii separați
de părinți, inclusiv copii victime a violenței, neglijării, exploatării și traficului și, după caz,
copii cu dizabilități accentuate și medii, cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani, și care nu pot fi
plasați în familia extinsă, în serviciul Casă de copii de tip familial, serviciul de Asistență
parentală profesionistă sau serviciul Casa comunitară pentru copii în situație de risc.
6. Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii este un serviciu social cu specializare
înaltă ce oferă: consiliere psiho-emoțională, informare în domeniul drepturilor copilului și
consultanță în domeniul protecției copilului. Serviciul se prestează gratuit prin intermediul
numărului național unic 116 111, special atribuit unui operator național de telefonie fixă și/sau
mobilă de către Agenția Națională pentru Reglementarea în Comunicații Electronice și
Tehnologia Informației conform prevederilor legislației: Anexa nr. 1 la ordinul ministrului
muncii, protecției sociale și familiei nr. 99/2013. Scopul serviciului este de a spori nivelul de
protecție a copiilor prin oferirea accesului direct și gratuit la consiliere psiho-emoțională și
informarea copiilor despre drepturile lor și modalitățile cum aceste drepturi pot fi apărate.
De la lansarea serviciului Telefonul Copilului din 4 iunie 2014 până în data de 31 decembrie
2021 au fost recepţionate şi înregistrate 44 535 apeluri. Pe parcursul anului 2021 serviciul
Telefonul Copilului s-a bucurat mult de atenția grupului țintă – copiii, dar și de apeluri de la
adulți care vorbesc despre situații de încălcare a drepturilor copilului, care solicită informații
cu referire la sistemul de protecție a copilului sau consiliere în cazul dificultăților de relaționare
cu copiii. În anul 2021, psihologii serviciului Telefonul Copilului au recepționat și înregistrat
3 929 apeluri, dintre care 3 324 apeluri unice și 605 apeluri repetate. Din cele 3 324 apeluri
unice recepționate de către psihologii Telefonului Copilului, au beneficiat de servicii de
asistență, informare, consiliere 2 267 copii şi 1 057 adulți.
7. Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii a cărui regulament de activitate au fost
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 889/2013, iar Standardele minime de calitate prin
Hotărârea Guvernului nr. 780/2014.
Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea
capacităților familiei în creșterea și educația acestuia. Serviciul este orientat spre familiile cu
copii, pentru a preveni și/sau a depăși situațiile de risc în vederea asigurării creșterii şi educației
copilului în mediul familial.
Serviciul de sprijin familial se prestează în două forme: sprijin familial primar (care reprezintă
un ansamblu de activități oferite familiilor cu copii la nivel comunitar pentru prevenirea și
înlăturarea factorilor care pot conduce la situații de risc) și sprijin familial secundar (care
reprezintă un ansamblu de activități care se realizează pentru protecţia familiei și a copilului,
în scopul prevenirii separării copilului de familie, precum şi a pregătirii familiei pentru
reintegrarea copilului).
Subliniem că, în cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor
bănesc, în cuantum de până la 4 000 lei per copil, la stabilirea căruia se ia în considerare
necesitățile familiei, numărul de copii în familie, condițiile de trai, factorii sezonieri, gravitatea
problemei etc., precum și venitul familiei obținut din salarii, plăți sociale și alte surse de venit,
declarate sub responsabilitatea familiei.
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Serviciul este dezvoltat în toate unitățile administrative-teritoriale, iar numărul familiilor
beneficiare de acest serviciu în 2021 este în creștere contribuind astfel la bunăstarea familiei și
la depășirea stării de criză.
Totodată, în scopul îmbunătățirii situației materiale a copiilor plasați în serviciile de tip familial
prin Hotărârea Guvernului nr. 1278/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și
îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și
casă de copii de tip familial au fost stabilite următoarele îndemnizații:
- îndemnizația unică la plasament (cuantumul acesteia în anul 2022 constituie –3688,7) lei;
- îndemnizația lunară (cuantumul acesteia în anul 2022 constituie – 1400 lei/lunar);
- îndemnizație unică la împlinirea vârstei de 18 ani (cuantumul acesteia în anul 2022
constituie – 1000 lei).
În cazul plasamentului într-un serviciu de tip familial al unui copil cu dizabilități – îndemnizația
unică la plasament și îndemnizația lunară se majorează cu 30% din cuantumul stabilit.
De asemenea menționăm că, pentru copiii cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire
părintească și de copil rămas fără ocrotire părintească, plasați în servicii de plasament de tip
familial, în serviciul social Casă comunitară pentru copii în situație de risc și în serviciul social
Centru de plasament pentru copiii separați de părinți, care sunt încadrați în instituții de
învățământ, în baza Hotărârii Guvernului nr. 378/2018 cu privire la stabilirea și plata
indemnizației zilnice pentru copii, se acordă îndemnizație zilnică pentru copil, începând cu
clasa a cincea și până la atingerea vârstei de 18 ani. La momentul actual, cuantumul acesteia
constituie: în zile obișnuite - 13 lei; în ziua de naștere a copilului de 113 lei și în zilele de
sărbătoare de 80 lei.
În vederea deținerii informației cu privire la situația copiilor în situație de risc, pentru copiii cu
statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească, copii rămași fără ocrotire părintească,
copii plasați în diverse servicii anual se elaborează Rapoartele anuale Cer 103 și Cer 103 A.
Date actualizate cu referire la toate formele de protecție urmează a fi prezentate suplimentar.
De asemenea este în proces de aprobare Programul Național pentru protecția drepturilor
copilului în perioada 2022-2026. Obiectivele Programului național derivă din prioritățile
proiectului Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”: economie durabilă și incluzivă,
capital uman și social robust, instituții oneste și eficiente. Astfel, cele trei obiective generale
pun în centrul atenției copilul și interesul lui superior prin: necesitatea ajustării rapide a cadrului
normativ, ce ar facilita reacția promptă a sistemului la nevoile copilului și susținerea lui în
depășirea situațiilor de criză.
Obiectivul general 1: Sistemul de protecție a copilului răspunde prompt și eficient la nevoile
fiecărui copil .
Obiectivul general 2: Adulții și copiii manifestă toleranță zero față de orice formă de violență
împotriva copiilor.
Obiectivul general 3: Copiii cresc într-un mediu familial sigur și protector, care le asigură
bunăstarea.
Principala instituție responsabilă de implementarea Programului național pentru protecția
drepturilor copilului este MMPS, care are în responsabilitate directă implementarea Planului
de acțiuni.
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La același capitol, a fost la fel арrоbаt Programul naţional de incluziune socială а реrsоаnеlоr
cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022 şi Planul de acţiuni privind implementarea acestuia, prin
Ноtărârеа Guvernului nr. 723/2017. Programul рrеvеdе о abordare intersectorială în
incluziunea socială а persoanelor cu dizabilităţi şi asigurarea respectării drepturilor
fundamentale ale acestora în еgаlă măsură cu ceilalţi cetăţeni în toate domeniile vieţii sociale,
inclusiv dezvoltarea, bugetarea şi gestionarea serviciilor sociale destinate реrsоаnеlоr cu
dizabilităţi, de сătrе autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de necesităţile
identificate аlе populaţiei din teritoriul administrat.
Astfel, autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de realizarea acţiunilor
stabilite în Planul de acţiuni menţionat, inclusiv cu rароrtаrеа аnuаlă despre măsurile realizate,
соnfоrm competenţelor, ре domeniul de activitate.
În acest context, în scopul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la un trai
independent şi în contextul integrării lоr în societate, au fost elaborate şi aprobate rеglmentări
şi standarde minime de calitate се ţin de organizarea şi funcţionarea mai multоr tipuri de
servicii sociale, respectiv, în anul 2021, în rерubliсă erau:
- 31 servicii ,,Locuinţă рrоtеjаtă", pentru 119 beneficiari, inclusiv 21 ,,Locuinţe protejate"
сrеаtе de instituţiile rezidenţiale gestionate de ANAS pentru 26 beneficiari;
- 20 servicii ,,Саsă соmunitаră", pentru 129 beneficiari, inclusiv 8 servicii ,,Саsă соmunitаră"
create de instituţiile rezidenţiale gestionate de АNAS pentru 47 beneficiari;
- 23 servicii ,,Есhiрă mоbilă", репtгu сirса 828 bеnеfiсiаri;
- 4 servicii ,,Respiro", pentru 134 beneficiari/an;
- 86 asistenţi familiali, саrе au în plasament 97 beneficiari;
- 8 centre de zi, pentru circa 271 beneficiari;
- 5950 asistenţi personali, dintre care З366 - angajaţi din mijloacele financiare ale bugetului
local şi 2390 - angajaţi din mijloacele finаnсiаrе alocate din pachetul minim de servicii sociale,
саrе deservesc 5464 persoane cu dizabilităţi sеvеrе, iar circa 3500 persoane mаi necesită acest
serviciu.
Capitolul III
Promovarea Sănătăţii și Prevenirea Bolilor
Ministerul Sănătății
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Compania Națională de Asigurări Medicale
Activitățile de promovare a sănătății, realizate în anul 2021, au fost preponderent axate spre
comunicare, informare și educare a populaţiei, privind reducerea factorilor de risc a bolilor
netransmisibile (BNT), prevenirea riscului de răspândire a infecției COVID – 19, modificarea
comportamentelor şi obiceiurilor, pentru a le face favorabile sănătăţii.
Cheltuielile realizate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie (în continuare - FMP) în
sumă de 19 592,3 mii lei au fost legate de realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de
îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări şi alte metode de profilaxie primară şi secundară,
efectuarea examinărilor profilactice (screening) în scopul depistării precoce a îmbolnăvirilor,
finanţarea manifestărilor şi activităţilor cu menirea de a promova un mod de viaţă sănătos,
activităţi de profilaxie şi prevenire a îmbolnăvirilor acceptate pentru finanţare în bază de
proiecte.
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În vederea formării deprinderilor cu privire la asigurarea unui mod de viaţă sănătos,
alimentaţiei sănătoase, regulilor de igienă, din mijloacele financiare ale FMP a fost alocată
suma de 1 246,4 mii lei, pentru implementarea proiectului ”Moldova alege sănătatea”. În acest
sens, au fost instruiţi 9 318 elevi şi copii din 18 instituţii de educaţie, 4 662 educatori, profesori
şi părinţi, 438 cadre medicale din 14 IMSP din municipiile Chişinău, Bălţi şi Cahul.
Totodată, au fost elaborate şi distribuite 9,0 mii de materiale informative pentru 400 medici,
copii, părinţi, educatori/profesori şi 12,0 mii de materiale informative pentru populaţia
generală.
Intru promovarea cunoştinţelor pentru sănătate au fost difuzate 14 emisiuni „Trebuie să fim
sănătoşi” prin intermediul emisiunilor radio, reţelelor de socializare, canalul Youtube.
În scopul sporirii nivelului de conştientizare a populaţiei din diferite grupuri-ţintă privind
riscurile pentru sănătate ale consumului de alcool şi tutun, din mijloace FMP a fost implementat
la nivel naţional proiectul „Moldova spune NU alcoolului şi fumatului”, în valoare de 1 412,0
mii lei. În cadrul proiectului au beneficiat de instruiri cu privire la riscurile cauzate de consumul
tutunului şi alcoolului:
- 8 369 copii, elevi, adolescenţi;
- 4 580 profesori, educatori şi părinţi, 446 medici de familie, medici psihiatri;
- 7 644 angajaţi de la 5 întreprinderi de stat.
În cadrul proiectului au fost difuzate 15 emisiuni la radio cu tematici antitutun şi antialcool cu
aspect profilactic, cu invitarea specialiştilor din domeniu, în scopul creşterii nivelului de
informare, educare şi conştientizare a riscului consumului de tutun şi alcool. Totodată, au fost
elaborate şi distribuite materiale informative pentru cca 7 644 angajaţi, iar pentru populaţia
generală au fost elaborate şi distribuite 10,0 mii flyere şi 2,0 mii broşuri.
Astfel, pentru reducerea poverii bolilor netransmisibile și a factorilor de risc comportamentali,
au fost realizate un șir de acțiuni de comunicare informare, educare, mobilizare a comunității,
inclusiv:
- 3 evenimente în prevenirea cancerului, inclusiv Campania de conștientizare pentru
prevenirea cancerului de col uterin “Păstrează sănătatea! Fă testul citologic!”, realizată în
cadrul Săptămânii Europene de prevenire a cancerului de col uterin, 25 – 31 ianuarie 2021;
- 6 evenimente, privind prevenirea factorilor de risc a BNT (prevenirea consumului de
alcool, mișcarea pentru sănătate, siguranța alimentelor, etc.);
- Campania de comunicare ”Angajează-te să renunți”, pentru prevenirea riscului consumului
de tutun și încurajarea renunțării la acest viciu (în cadrul Zilei Mondiale fără tutun - 31 mai
și a Zilei Naționale de renunțare la fumat – 19 noiembrie);
- Săptămâna Mondială de prevenire a bolilor netransmisibile;
- 3 evenimente de prevenire a bolilor cardiovasculare (Zilei Mondiale a Inimii, a Zilei
Mondiale a hipertensiunii arteriale și Zilei Mondiale de prevenire a accidentelor vasculare);
- Ziua Mondială a Diabetului – 14 noiembrie;
De menționat, că majoritatea acțiunilor de promovare a sănătății și prevenire a BNT au fost
susținute de către Proiectul moldo – elvețian - ”Viața sănătoasă. Reducerea poverii bolilor
netransmisibile”. Astfel, în perioada de referință au fost implementate în 10 raioane ale țării
(Florești, Glodeni, Rezina, Telenești, Leova, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Strășeni, Ialoveni)
planuri de acțiuni locale în baza Profilurilor de sănătate, elaborate de către specialiștii
subdiviziunilor teritoriale ale ANSP (Centrele de Sănătate Publică).
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De asemenea, pentru a crește gradul de conștientizare a populației privind factorii de risc și
controlul BNT, au fost instruiți 20 de formatori locali (specialiști din sănătate publică și
asistență medicală primară), privind organizarea seminarelor de educație pentru sănătate la
nivel comunitar. Drept rezultat, în 30 localități au fost organizate 180 seminare de educație
pentru sănătate pe 6 tematici, care au implicat 3869 persoane (2848 femei și 1021 bărbați),
1205 dintre acestea întrunind cel puțin un criteriu de vulnerabilitate.
Pentru îmbunătățirea percepției populației privind gradul de asigurare a dreptului la sănătate și
a responsabilităților personale pentru promovarea unui mod de viață sănătos și reducerea
riscurilor de boală, au fost organizate un șir de acțiuni de informare și advocacy, inclusiv:
sesiuni de informare pentru reprezentanți ai societății civile din 20 de comunități rurale
(comunități – pilot ai proiectului ”Viața sănătoasă”); mese rotunde cu implicarea coalițiilor
comunitare (240 de reprezentanți ai APL, sectorul de sănătate, educație, social, societatea
civilă, etc.); campanie de informare ”Sunt PACIENT, îmi cunosc DREPTURILE!”, dedicată
cunoașterii celor 14 drepturi fundamentale ale pacienților, trecute în Carta Europeană a
Drepturilor Pacienților.
Alte acțiuni de sensibilizare și comunicare, realizate în anul 2021, s-au desfășurat în cadrul
zilelor mondiale, naționale, săptămâni și luni de sensibilizare și profilaxie. De menționat, că
în perioada de referință s-au organizat și desfășurat circa 40 de evenimente privind
promovarea sănătății și prevenirea bolilor. Principalele activități, au inclus elaborarea
suportului informativ pentru specialiști și a mesajelor de comunicare pentru populație,
comunicatelor de presă pentru jurnaliști, mediatizarea informațiilor pe rețelele sociale,
organizarea seminarelor de informare și instruire, mobilizarea socială a comunității, etc.
Conform datelor raportului statistic privind promovarea sănătății și educației pentru sănătate
(formularul 50-săn), în a.2021, în ţară au fost organizate în jur de 15360 de seminare, unde au
fost instruiți circa 470 mii de persoane, elaborate și editate peste 2000 de materiale
informaționale în domeniul promovării sănătăţii şi profilaxia bolilor (tiraj de peste 4 mln
exemplare). Prin sursele mass-media naţionale şi locale s-au derulat 2614 emisiuni, reportaje
televizate, difuzate 860 de emisiuni radio, publicate 3143 materiale în presă şi 12514 de
informaţii în resursele internet. Au fost organizate 1454 acţiuni în comunitate (serate, flashmob, concursuri, etc.). De către lucrătorii medicali au fost susţinute circa 4 mln 500 mii
convorbiri individuale, elaborate 15553 buletine sanitare.
În contextul comunicării riscurilor și prevenirea răspândirii pandemiei COVID – 19, în
perioada de referință, s-au organizat și desfășurat următoarele acțiuni:
 Campanii de comunicare, cu mesaje specifice pentru diferite grupuri populaționale, cum
ar fi: ”Fii în siguranță: Vaccinează-te împotriva COVID - 19”, ”Suport în reabilitarea
fizică și psihologică după COVID-19”, ”Pune umărul și vaccinează-te” ”Vaccinarea în
satul tău”, ,,Fii protejat de sărbători”, etc. Materiale relevante s-au elaborat pentru diferite
categorii de populație, cu ajustarea mesajelor pentru combaterea zvonurilor și prevenirii
panicii, fricii și stigmatizări, respectarea măsurilor de profilaxie, etc.;
 Implementarea rundelor 4-6 a Studiului despre viziunile comportamentale privind
COVID-19 în Republica Moldova;
 Elaborarea și aprobarea Strategiei de comunicare a campaniei naționale de vaccinare
împotriva COVID – 19 (aprobată prin ordinul MSMPS nr. 64/2021);
 Desfășurarea Săptămânii naționale a imunizării împotriva COVID – 19 (octombrie 2021);
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 Elaborarea și distribuirea beneficiarilor a materialelor informaționale (pliante, postere,
fișe informative, panouri, roll-up, etc.).
În scopul creării unui mediu propice sănătății pentru generația în creștere, a continuat
implementarea inițiativei Europene de Școli, care promovează sănătatea. De menționat, că o
școală, care promovează sănătatea, abordează sănătatea și bunăstarea într-un mod sistematic și
integrat și are un plan, sau o politică școlară, aprobată.
Aceasta este orientată spre acțiune și implicare activă a întregii comunități școlare, inclusiv:
elevi, personalul didactic/nedidactic și părinții, care joacă un rol activ în luarea deciziilor și
organizarea de activități.
Astfel, în perioada de referință s-au realizat un șir de acțiuni în acest domeniu, inclusiv:
- adaptarea la contextul național a suportului metodologic: manualul, instrumentul de
autoevaluare și recomandări pentru planificarea acțiunilor pentru instituțiile
preuniversitare ”Cum să devii o școală care promovează sănătatea”;
- organizarea ședințelor informative, seminarelor de instruire, atelierelor de lucru ce au
abordat promovarea sănătății în instituțiile preuniversitare;
- desfășurarea Conferinței naționale în educație pentru sănătate ”Consolidarea mediului
școlar pentru dezvoltarea sănătoasă și sigură a elevilor în contextul pandemiei COVID
– 19” (24 noiembrie 2021);
- crearea și funcționarea paginii de facebook a Rețelei de Școli, care promovează
sănătatea în Republica Moldova (https://www.facebook.com/SHEMoldova), etc.
De menționat, că actualmente, 42 de instituții preuniversitare din Republica Moldova
implementează acțiuni în cadrul rețelei naționale de Școli, care promovează sănătatea. Această
activitate este coordonată de către Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Agenția
Națională pentru Sănătate Publică, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării.
Deasemenea, a fost elaborat și aprobat un Ghid practic: „Criteriile minime pentru igiena
mâinilor în instituțiile rezidențiale cu îngrijire pe termen lung”, aprobat prin ordinul MS
nr.1161/2021.
Ministerul Educației și Cercetării
Promovarea sănătății și profilaxia maladiilor, promovarea educației pentru sănătate reprezintă
unul din obiectivele prioritare ale sistemului educațional.
Cu referire la promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor prin activități curriculare și
extrașcolare/extracurriculare Ministerul Educației și Cercetării realizează următoarele:
1) În instituțiile de învățământ primar și secundar general, conținuturile cu tangență spre
promovarea unui mod sănătos de viață se realizează continuu, prin intermediul Curricula, 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 unui mod sănătos de viață care conțin și
realizarea unităților de conținut privind promovarea alimentației sănătoase și a activității
fizice, reducerea consumului de alcool și tutun, prevenirea bolilor condiționate de
nerespectarea regulilor de igienă, prevenirea traumatismelor etc. au fost incluși toți elevii din
sistemul de învățământ primar și secundar general.
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În colaborare cu partenerii sociali, instituțiile din învățământul primar și secundar general au
realizat pe parcursul anului 2021 ore academice cu tematica subiectului prenotat, abordată în
mod direct sau indirect în contextul promovării unui mod sănătos de viață la disciplinele
obligatorii Dezvoltare personală, Educație pentru societate. Astfel, au fost realizate cca 350
de diverse activități curriculare și extrașcolare cu tematica respectivă, cu implicarea a cca. 32
000 de elevi, unii din ei participând la mai multe activități.
Disciplina obligatorie Dezvoltarea personală este structurată în cinci module, unul din ele fiind
Modul de viață sănătos care îi ghidează pe elevi în aspecte ce țin de sănătatea fizică,
emoțională, alimentația sănătoasă, contracararea viciilor: droguri, alcool, fumat, influențe de
diferit gen etc. Modulul Modul de viață sănătos, include unități de conținut ca: Modul de viață
sănătos – accent valoric. Sănătatea ca valoare. Sănătatea și prioritățile vieții. Sănătatea –
element de cultură. Modalități de manifestare a culturii sănătății personale, Fumatul și
alcoolul – tentații periculoase etc, care includ tematica promovării unui mod sănătos de viață.
Astfel, toate subiectele abordate în cadrul unităților de conținut în clasele I-XII, formează la
elevi competențe în vederea alimentației corecte și sănătății fizice, responsabilitatea pentru
sănătatea organismului promovând un mod sănătos de viață.
Disciplinele opționale reprezintă componenta flexibilă a Planului-cadru de învățământ, care
contribuie la dezvoltarea unor competențe transversale. Domeniile prioritare includ și Educația
pentru sănătate și viața de calitate, care vine să dezvolte la elevi:
- Obținerea, înțelegerea și interpretarea informațiilor de bază referitoare la sănătate,
utilizarea serviciilor publice pentru consolidarea propriei stări de sănătate;
- Valorificarea măsurilor de prevenire a bolilor fizice și mintale, inclusiv a importanței
nutriției corecte, a exercițiului fizic, a managementului reducerii stresului;
- Utilizarea informațiilor existente pentru a lua decizii personale corecte în domeniul
menținerii și îmbunătățirii stării de sănătate;
- Stabilirea de obiective privind starea de sănătate a familiei și monitorizarea acestora;
- Formarea comportamentului responsabil pentru viața și sănătatea proprie și a celor din jur
etc.
Conform datelor sistematizate din informațiile prezentate de către Organele locale de
specialitate în domeniul învățământului, în anul de studii 2021-2022, disciplina opțională
Educație pentru sănătate este predată în 393 instituții de învățământ general. Numărul total de
elevi care studiază disciplina dată este de 23661, din ei, în ciclul primar studiază - 6130 elevi,
în ciclul gimnazial - 15478 elevi și în ciclul liceal - 2053 elevi.
Totodată, prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 196/2021 a fost aprobat
Programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II, pentru
anul 2021, care a inclus Calendarul datelor remarcabile și comemorabile internaţionale si
naţionale (opțional) cu marcarea la 07 aprilie Ziua mondială a sănătății, la 18 mai – Ziua
sportului, la 31 mai Ziua mondială a luptei împotriva fumatului , la 26 iunie – Ziua
internațională a Combaterii Abuzului și traficului ilicit de droguri, la 18 noiembrie – Ziua
Națională
fără
fumat.
Ordinul
prenotat
este
plasat
pe
site-ul
MEC
(https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.196_din_25.02.2021.pdf).
2) Învățământul profesional tehnic
În anul 2021, 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
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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 1200 de persoane, inclusiv a
profesorilor, profesorilor-diriginți, părinților.
În instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru elevii anului I se studiază disciplina
,,Decizii pentru un mod sănătos de viață” (pentru elevii din instituțiile de învățământ
profesional tehnic secundar - opțional și pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional
tehnic postsecundar - obligatoriu). Accentul este pus pe formarea competenţelor de a reduce
riscurile de sănătate pentru sine şi pentru cei din jur; de a analiza consecințele diferitor opțiuni
comportamentale în situații de risc pentru sănătate.
Cadrele didactice sunt asigurate cu seturi de materiale: Curriculumul, Ghidul pentru profesori
și Caietul de lucru al elevului. La orele extracurriculare, în cadrul meselor rotunde, a orelor
educative se examinează teme de interes comun: ,,Sănătatea mea și a grupului meu”,
”Consecințele viciilor secolului XXI”, „Sănătatea şi viața mea de familie” etc.
3) 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 1500 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.
Planul-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate,
aprobat prin Ordinul Ministrului educației, culturii și cercetării nr. 120/2020 prevede studierea
cursurilor la libera alegere pe tot parcursul formării profesionale și se realizează suplimentar,
în afara orarului de bază. Creditele suplimentare acumulate se specifică în suplimentul la
diplomă eliberat absolventului.
La ciclul I se recomandă, la libera alegere, unitățile de curs/modulele: Modul sănătos de viață,
Securitatea muncii, Protecția civilă, Egalitatea de gen, Protecția familiei etc.
4) Formare
La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, centrele de formare profesională continuă
asigură formarea continuă a cadrelor didactice o dată la cinci ani, selectate din instituțiile de
învățământ de toate nivelurile, la disciplinele școlare și în domeniul formării deprinderilor de
viață ale tineretului studios, în special profilaxiei infecției HIV/SIDA și reducerii riscului de
sănătate asociate consumului de droguri, alcool și tutun. Continuă colaborarea Centrului de
Sănătate Prietenos Tinerilor ”Neovita” din mun. Chișinău cu Institutul de Științe ale Educației
în domeniul formării continue a cadrelor didactice care predau disciplinele ce țin în mod direct
sau indirect de prevenirea acestor vicii și promovarea modului sănătos de viață.
În anul 2021, în condiții pandemice, au fost desfășurate în format online stagii de formare
pentru cadrele didactice la 23 de discipline școlare și de profil prestate de către cele 13 Instituții
de Formare Continuă acreditate, care conțin Modulul psihopedagogic în cadrul căruia se
abordează subiectele ce țin de educația pentru sănătate. În anul 2021 au beneficiat de stagii de
formare continuă pe disciplinele școlare și de profil 15442 cadre didactice.
Promovarea sănătăţii este axată pe grupurile-ţintă:
- Copiii din instituțiile de educație timpurie;
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-

Elevii din învățământul primar și secundar general;
Elevii din învățământul profesional tehnic;
Studenții din învățământul superior;
Tinerii care nu sunt cuprinși în instituțiile de învățământ.

În învățământul preșcolar educația pentru sănătate este axată pe copiii de vârsta 3-6 ani și în
învățământul primar - pe elevii de vârsta 7-10 ani.
În învățământul secundar general promovarea sănătății este axată pe grupurile - țintă de vârsta
11-19 ani. Ministerul promovează Educația pentru sănătate prin prisma tuturor disciplinelor
școlare și nu separat. Promovarea sănătății și profilaxia maladiilor, reprezintă unul din
obiectivele prioritare ale sistemului educațional.
Atât în curriculum-ul educației timpurii, cât și în curriculum-ul primar accentul este pus pe
formarea competențelor nu doar în activitățile instructive, ci în colaborare cu acțiunile
părinților, care vin să contribuie la formarea unor deprinderi de durată și mai târziu la un mod
de viață sănătos.
Astfel, formarea deprinderilor de promovare a modului sănătos de viață continuă în
învățământul secundar general. În instituțiile de învățământ primar și secundar general,
tematica modului sănătos de viață se realizează, prin intermediul Curricula, atât la disciplina
obligatorie Dezvoltare personală , cât și în cadrul disciplinei opționale Educația pentru
sănătate.
Aria curriculară Consiliere și dezvoltare personală, a inclus disciplina obligatorie Dezvoltare
personală, câte 1 oră săptămânal, în învățământul primar, gimnazial și liceal. Dezvoltarea
personală este structurată în 5 module, unul din ele fiind Modul sănătos de viață.
Totodată, în colaborare cu partenerii sociali, instituțiile din învățământul primar și secundar
general au realizat pe parcursul anului 2021 mai multe activități pe acest domeniu. În cadrul
orelor opţionale, disciplina Educaţia pentru sănătate, este una dintre cele mai solicitate în
rândul disciplinelor cu tangență spre promovarea unui mod sănătos de viață. Conform datelor
sistematizate din informațiile prezentate de către Organele locale de specialitate în domeniul
învățământului, în anul de studii 2021-2022, disciplina opțională Educație pentru sănătate este
predată în 393 instituții de învățământ general. Numărul total de elevi care studiază disciplina
dată este de 23661, din ei, în ciclul primar studiază - 6130 elevi, în ciclul gimnazial - 15478
elevi și în ciclul liceal - 2053 elevi. De asemenea, pe site-ul Ministerului este plasat Suportul
didactic pentru cadre didactice cl. V-XII, la disciplina opțională Educație pentru sănătate. De
regulă, disciplina este predată de către biologi sau psihologi școlari. Totodată, și prin
intermediul disciplinei obligatorii «Educația fizică» a avut loc predarea, în mediu, a câte 30 de
ore anual, la modulul «Modul sănătos de viață», în clasele I-IX,
În aceiași ordine de idei, pe parcursul anului, în școli se realizează convorbiri, dispute cu
participarea medicului școlar: ,,Care sunt simptomele gripei, COVID-19, tuberculozei și altor
maladii respiratorii”; ”Învață cum să previi îmbolnăvirea”; ”Ce este pandemia de COVID-19
și de gripă”; ”Metodele de profilaxie a gripei, COVID-19, tuberculozei și altor maladii
respiratorii”.
Pe parcursul anului a fost organizat controlul profilactic și acordarea asistenței medicale a
contingentului de elevi, selectiv, din învățământul general și profesional tehnic.
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Permanent, este organizată vaccinarea contingentului de elevi în colaborare cu IMSP Centrul
de medicină preventivă.
În învățământul profesional tehnic au fost organizate lecții publice cu tematica: „Modul sănătos
de viață” , „Un corp sănătos – o minte sănătoasă”, ,,Ce este pandemia de COVID-19”.
Clinicile prietenoase tinerilor prestează servicii de educație non-formală pentru copii și tineri,
prin care se enumeră educația pentru sănătate. Aceste instituții constant desfășoară activități de
consolidare a cunoștințelor, formare de aptitudini și practici în domeniul promovării modului
sănătos de viață: activități outreach, trening-uri, mese rotunde, campanii sociale de
sensibilizare a grupurilor-țintă.
La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației realizează
permanent instruirea cadrelor didactice, selectate de instituțiile de învățământ, în domeniul
formării deprinderilor de viață ale tineretului studios, în special profilaxiei infecției HIV/SIDA
și ITS.
Asigurarea securității și protecția vieții și sănătății tuturor copiilor/elevilor este prioritară.
Astfel, instituțiile de învățământ implică elevii în activităţi ce vizează:
• formarea comportamentului responsabil pentru viața și sănătatea proprie și a celor din jur
(inclusiv, învăţarea şi respectarea regulilor de circulaţie rutieră, a regulilor de comportament
adecvat în cadrul situaţiilor excepționale, acordarea primului ajutor, siguranța online);
• învăţarea şi recunoașterea formelor de violență asupra copilului, a persoanelor/
instituțiilor cu atribuții în protecția drepturilor copilului;
• formarea culturii informaționale și a unui comportament corect și sigur de utilizare a
Internetului.
Formarea la elevi a deprinderilor și atitudinilor de comportament responsabil în caz de situații
excepționale se realizează în clasele I – a XII-a în cadrul disciplinei Dezvoltare personală, în
conformitate cu prevederile curriculare la unitatea de învățare Securitatea personală. Cadrele
didactice care predau disciplina Dezvoltare personală pot adapta conținuturile respective la
particularitățile psihofizice ale elevilor, precum și la specificul localității, aspectelor sezoniere
etc.
În contextul dezvoltării la elevi a competențelor transversale/trans-disciplinare, formarea
comportamentului responsabil în caz de situații excepționale se realizează și în baza
principiului integrat, prin prisma tuturor disciplinelor școlare.
Pe site-ul MEC sunt plasate Reperele metodologice adresate instituţiilor de învăţământ general
privind planificarea și desfășurarea activităților de formare la elevi a comportamentului
responsabil în caz de situații excepționale și/sau de risc (cutremur, inundaţii, accidente rutiere,
electrocutare, pericol de înec, intoxicare etc.).
Administrația instituțiilor de învățământ include în Planul anual de activitate al instituției un
compartiment special ,,Asigurarea protecției vieții și sănătății elevilor”, care conține activităţi
de instruire planificate în instituţie în afara orelor de curs. Elevii sunt antrenați trimestrial în
activități de simulare, organizate în comun cu Inspectoratul Naţional de Patrulare și serviciile
teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
Suplimentar, vor fi proiectate și desfășurate diverse activități extrașcolare, la nivel de școală,
raion/municipiu, republică, spre exemplu: concursul „Securitatea la trafic înseamnă viață”,
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școala securității pentru copii ,,Împreună reducem riscurile”, competiții la ciclism, excursii la
școala securității a MAI etc.
În contextul pandemiei COVID 19, în anul 2021, numărul activităților cu tematica promovării
sănătății și profilaxia bolilor, promovarea alimentației sănătoase, comunicarea riscurilor
consumului de tutun și alcool, prevenirea bolilor transmisibile a fost diminuat și majoritatea
din activitățile prenotate au fost realizate online.
Pe parcursul anului, în ziarele de uz intern a instituțiilor de învățământ profesional tehnic au
fost publicate articolele cu conținut medical tematic.
A continuat organizarea în comun cu catedrele clinice şi organizațiile non-guvernamentale
(UNFPA, ”De la egal la egal” etc.), a prezentărilor informaționale tematice.
La solicitarea Ministerului, centrele de formare profesională continuă asigură formarea
continuă a cadrelor didactice o dată la cinci ani, selectate din instituțiile de învățământ de toate
nivelurile, la disciplinele școlare și în domeniul formării deprinderilor de viață ale tineretului
studios, în special profilaxiei infecției HIV/SIDA și reducerii riscului de sănătate asociate
consumului de droguri, alcool și tutun.
Continuă colaborarea Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ”Neovita” din mun. Chișinău
cu Institutul de Științe ale Educației în domeniul formării continue a cadrelor didactice, care
predau disciplinele ce țin în mod direct sau indirect de prevenirea acestor vicii și promovarea
modului sănătos de viață.
În anul 2021, în condiții pandemice, au fost desfășurate în format online stagii de formare
pentru cadrele didactice la 23 de discipline școlare și de profil prestate de către cele 13 Instituții
de Formare Continuă acreditate, care conțin Modulul psihopedagogic, în cadrul căruia se
abordează subiectele ce țin de educația pentru sănătate.
În anul 2021 au beneficiat de stagii de formare continuă pe disciplinele școlare și de profil
15442 cadre didactice.
De asemenea, pe site-ul Ministerului este plasat Suportul didactic pentru cadre didactice cl. VXII, la disciplina opțională Educație pentru sănătate. De regulă, disciplina este predată de către
biologi sau psihologi școlari. Totodată, predarea a avut loc și prin intermediul disciplinei
obligatorii «Educația fizică», în mediu, a câte 30 de ore anual, la modulul «Modul sănătos de
viață», în clasele I-IX.
Ministerul Afacerilor Interne
În scopul realizării acţiunilor de sensibilizare şi comunicare în cadrul evenimentelor anuale de
promovare a sănătăţii şi prevenire a maladiilor, conform calendarului OMS şi al Ministerului
Sănătăţii în anul 2021, instituţiile medico-sanitare din subordinea Serviciului medical al MAI
au organizat şi desfăşurat în rândul angajaţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din
subordinea MAI:
 Ziua Mondială a tuberculozei - 24 martie 2021;
 Ziua Mondială a cancerului - 04 februarie 2021;
 Ziua Mondială a Sănătăţii - 07 aprilie 2021;
 Ziua Mondială fără tutun - 31 mai 2021;
 Ziua Mondială de combatere a rabiei - 28 septembrie 2021;
 Ziua Mondială de combatere a infecţiei HIV-SIDA - 1 decembrie 2021;
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 Lunarul de profilaxie a bolilor diareice acute, intoxicaţiilor alimentare şi holerei (01-31
mai 2021).
În scopul prevenirii infecţiei prin COVID-19 şi sporirii ratei de vaccinare, de către CSP a SM
al MAI, de comun cu medicii de familie responsabili, au fost efectuate vizite în teritoriu, cu
sensibilizarea angajaţilor privind necesitatea şi beneficiile vaccinării, fiind petrecute lecţii/ore
de instruire cu vaccinare la faţa locului. În acest sens au fost efectuate următoarele vizite:
• 02-06.08.2021 - BPDS „Fulger - 5 lecţii/100 persoane instruite;
• 07.09.2021 - IP Bălţi - 2 lecţii/90 persoane instruite;
• 10.09.2021 - DSE Ungheni - 2 lecţii/60 persoane instruite;
• 10.09.2021 - IP Ungheni - 1 lecţie/50 persoane instruite;
• 14.09.2021/16.09.2021 - Academia „Ştefan cel Mare”, (în cadrul cursurilor de formare
continue) - 3 lecţii/108 persoane instruite;
• 15.09.2021 - IP Cahul - 1 lecţie/41 persoane instruite;
• 17.09.2021 - IP Orhei - 1 lecţie/44 persoane instruite;
• 22.10.2021 - IP Hînceşti - convorbiri/30 persoane instruite.
Au fost elaborate un şir de materiale instructiv-educative (Instrucţiuni: „Privind tehnica
curăţeniei şi dezinfecţiei în Spitalul SM al MAI; „Privind comportamentul pacienţilor în cadrul
secţiilor spitalului SM al MAI; „Privind măsurile de protecţie împotriva infecţiei COVID-19 a
angajaţilor SM al MAI; Pliante: ,,Cum să tuşim corect”, „Poziţia corectă a pacienţilor cu
COVID-19 în pat”, „Metoda corectă de a te spăla pe mâini”).
La fel, este de menţionat faptul că MAI a realizat acţiuni de sensibilizare a populaţiei în cadrul
campaniei naţionale de informare şi responsabilizare „Fii în siguranţă! COVID - 19 nu a
dispărut!”, iar în luna martie a anului 2021, toate subdiviziunile regionale au organizat
difuzarea, prin intermediul dispozitivelor acustice, a mesajelor audio cu privire la riscurile
infectării cu COVID-19 şi pericolul ce-l prezintă acesta, în localităţile din zona de frontieră.
În scopul minimizării riscului apariţiei şi răspândirii infecţiilor bolilor diareice acute specialiştii
CSP al SM au întreprins un şir de controale inopinate în cadrul Spitalului şi Policlinicii MAI,
obiectivelor subordonate IGP, IGPF, IGC şi BMA şi Academiei „Ştefan cel Mare”. De
asemenea, au fost organizate 2 şedinţe de lucru cu angajaţii Spitalului şi Policlinicii privind
,,Organizarea şi implementarea măsurilor de profilaxie şi combatere a bolilor diareice acute şi
holerei.
Pe parcursul anului 2021, la compartimentul promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate
în rândul angajaţilor MAI, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare”, IMS au realizat:
 prelegeri - 114;
 convorbiri - 25392;
 buletine sanitare - 152;
 acţiuni organizate în comunităţi - 114;
 lunare de promovare - 1.
Ministerul Justiției
Administrația Națională a Penitenciarelor
Administrația Națională a Penitenciarelor a elaborat și implementat programe de promovare a
sănătății în rîndul deținuților.
 Programul informativ de adaptare la mediul penitenciar pentru deținuții noi sosiți.
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În penitenciar, deținuții noi sosiți, parcurg respectivul program, fiind familiarizați în special cu
modul de acordare al asistenței medicale, procedura de profilaxie a alcoolismului, narcomaniei,
toxicomaniei și bolilor venerice, serviciile disponibile de reducere a comportamentului riscant.
 Programul de educație pentru sănătate în mediul penitenciar
Programul urmărește să dezvolte la deținuți o cultură sanitară prin prevenirea bolilor și
riscurilor ce le pot afecta stările de sănătate fizică, mentală, emoțională și socială. Potrivit
datelor statistice, în anul 2021, programul respectiv a înregistrat 749 de beneficiari, în creștere
față de anul 2020, cînd au fost înregistrați 556 de beneficiari.
 Programul cu privire la reabilitare psihosocială a deținuților dependenți de droguri
Programul urmărește reabilitarea persoanelor ce consumă droguri, atât prin informarea
beneficiarilor despre distructivitatea drogurilor asupra dezvoltării personalității cât și prin
susținerea psihologică și oferirea unui training pentru prevenirea recidivei. Potrivit datelor
statistice, în anul 2021, programul respectiv a înregistrat 220 de beneficiari, în creștere față de
anul 2020, cînd au fost înregistrați 150 beneficiari.
 Programul PRO-SPORT
Programul presupune organizarea și desfășurarea activităților de educație fizică și sport cu
condamnații întru menținerea tonusului fizic, moral și psihologic al acestora, cât și modul
sănătos de viață. În anul 2021, programul respectiv a înregistrat 1270 de beneficiari.
 Programul psiho-social pentru depășirea dependenței de substanțe psiho-active și
modului infracțional de viață, din cadrul Comunității Terapeutice
Programul presupune oferirea suportului necesar și aplicarea instrumentelor întru depășirea
dependenței de substanțe psiho-active. Totodată, în cadrul programului se pune accent pe
dinamica rezidenților pe parcursul reabilitării, progresele și regresele înregistrate, selecția
rezidenților, extinderea comunității, dezvoltarea programului de post-reabilitare. În anul 2021,
programul respectiv s-a soldat cu 10 beneficiari.
Pentru anul 2022 se preconizează elaborarea și implementarea unui program de schimbare
comportamentală pentru deținuții dependenți de tutun.
În scopul promovării modului sănătos de viață în rândul condamnaților, angajații Secțiilor
reintegrare socială, organizează și desfășoară permanent ore informative, seminare, concursuri
de desen, activități psiho-corecționale pe diverse tematici în acest sens, cum ar fi:
- Ziua Mondială de luptă împotriva Hepatitei;
- Ziua Mondială de Combatere HIV/SIDA;
- Ziua internațională de comemorare a persoanelor decedate de SIDA;
- Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei;
- Ziua internațională a luptei împotriva fumatului;
- Ziua sănătății Mintale;
- Ziua internațională împotriva abuzurilor și traficului ilicit de droguri;
- Ziua Mondială a sănătății;
- Ziua mondială de luptă împotriva cancerului;
- Ziua mondială a alimentației;
- Ziua Mondială a zâmbetului;
- Reguli de protecție și prevenire a infecției COVID-19;
- Ziua Mondială a spălatului pe mâini;
- Viciile care dăunează grav sănătății;
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-

Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon;
Combaterea viciilor în rândurile minorilor;
Nu drogurilor, nu acțiunilor autodistructive și violente.

Promovarea modului sănătos de viață în rândul deținuților minori. Scopul promovării modului
sănătos de viață în rândul deținuților minori presupune îmbunătățirea cunoștințelor despre
factorii de risc şi încurajarea acestora să adopte comportamente şi stiluri de viaţă sănătoase.
Premisa dată se pune în aplicare prin includerea deținuților minori atât în programele
informative și de schimbare comportamentală, cât și în măsuri de informare în domeniile:
nutriţie, consumul de alcool, tutun şi droguri, exerciţiul fizic, sănătate mintală, comportamentul
sexual şi folosirea medicamentelor.
Implementarea și desfășurarea programelor informative și de schimbare comportamentală.
 Programul informativ de adaptare la mediul penitenciar pentru deținuții noi sosiți.
La parvenirea în penitenciar, deținuții noi sosiți parcurg respectivul program, fiind familiarizați
în special cu modul de acordare al asistenței medicale, procedura de profilaxie a alcoolismului,
narcomaniei, toxicomaniei și bolilor venerice, serviciile disponibile de reducere a
comportamentului riscant.
 Programul de educație pentru sănătate în mediul penitenciar
Programul urmărește să dezvolte la deținuți o cultură sanitară prin prevenirea bolilor și
riscurilor ce le pot afecta stările de sănătate fizică, mentală, emoțională și socială. În anul 2021,
programul respectiv a înregistrat 749 de beneficiari, o creștere considerabilă față de anul 2020,
cînd au fost înregistrați 556 beneficiari.
 Programul cu privire la reabilitare psihosocială a deținuților dependenți de droguri.
Programul urmărește reabilitarea persoanelor ce consumă droguri, atât prin informarea
beneficiarilor despre distructivitatea drogurilor asupra dezvoltării personalității cât și prin
susținerea psihologică și oferirea unui training pentru prevenirea recidivei. Potrivit datelor
statistice, în anul 2021, programul respectiv a înregistrat 220 de beneficiari, o creștere
considerabilă față de anul 2020, cînd au fost înregistrați 150 beneficiari.
 Programul PRO-SPORT
Programul presupune organizarea și desfășurarea activităților de educație fizică și sport cu
condamnații întru menținerea tonusului fizic, moral și psihologic al acestora, cât și modul
sănătos de viață. În anul 2021, programul respectiv a înregistrat 1270 de beneficiari.
 Programul psiho-social pentru depășirea dependenței de substanțe psiho-active și
modului infracțional de viață, din cadrul Comunității Terapeutice
Programul presupune oferirea suportului necesar și aplicarea instrumentelor întru depășirea
dependenței de substanțe psiho-active. Totodată, în cadrul programului se pune accent pe
dinamica rezidenților pe parcursul reabilitării, progresele și regresele înregistrate, selecția
rezidenților, extinderea comunității, dezvoltarea programului de post-reabilitare. În anul 2021
programul respectiv s-a soldat cu 10 beneficiari.
Pentru anul 2022 se preconizează elaborarea și implementarea unui program de schimbare
comportamentală pentru deținuții dependenți de tutun.
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Capitolul IV
Asigurarea Unui Început Sănătos în Viaţă
Ministerul Sănătății
În scopul profilaxiei gripei sezoniere din mijloacele FMP au fost achiziţionate 49 850 doze de
vaccin antigripal, de acestea au beneficiat 49 777 de adulţi şi 73 de copii.
În vederea prevenirii şi depistării patologiilor stomatologice la copii, conform Ordinului
MSMPS nr. 99/2021, cu modificările ulterioare, 10 769 copii din localităţile rurale au
beneficiat de servicii medicale stomatologice profilactice. Numărul copiilor depistaţi cu
maladii stomatologice complicate sau severe constituie 2 338 copii (sau 21,7% din numărul
total), cărora li s-au recomandat să se adreseze la specialişti din domeniu pentru consultaţii şi,
ulterior, tratament.
Au fost elaborate și aprobate 25 de Protocoale clinice standardizate noi pentru medicii
neonatologi:
„Examenul clinic al nou-născutului”,
- „Îngrijirea de rutină al nou-născutului în RTI nou-născuți”,
- „Pregătirea pentru transportare și transportarea nou-născutului”,
„Patologia căilor respiratorii superioare”,
- „Managementul inițial al nou-născutului ce prezintă detresă respiratorie”,
„Sindromul de aspirație de meconiu”,
- „Pneumotorax. Pneumomediastinum”
„Atrezia esofagiană/fistula trahio-esofagiană”,
„Canal arterial patent la nou-născuții prematur”,
- „Hipertensiunea pulmonară persistentă la nou-născuți”,
”Refluxul gastro-esofagian”,
„Enterocolita ulcero-necrotică”,
- „Hiperglicemia neonatală”,
- „Insuficiența corticosuprarenală”,
„Patologia glandei tiroide”,
„Erori înnăscute de metabolism manifeste la nou-născuți”,
„Managementul patologiei nefro-urinare la nou-născuți”,
„TORCH infecție”,
- „Anemia neonatală”,
„Policitemia”,
- „Tulburări de coagulare în perioada neonatală”,
- „Tromboza nou-născutului”,
„Encefalopatia hipoxico-ischemică”,
- „Comunicarea cu familia”,
- „Susținerea familiilor cu noi-născuți care necesită îngrijiri paliative”, ordinul
nr.326/2021.
Au fost actualizate și aprobate 7 Protocoale clinice standardizate pentru medicii neonatologi:
- „Acidoza respiratorie la nou-născut”,
- „Acidoza metabolică la nou-născut”,
- „Resuscitarea cardio-respiratorie la sugar şi copil”,
- „Detresa respiratorie de tip II adult”,
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- „Meningita neonatală”,
- „Hipoglicemia neonatală”,
- „Copil născut de la mamă cu tuberculoză”, ordinul nr.326/2021
Ministerul Educației și Cercetării
Educația timpurie a unui început sănătos de viață are loc prin intermediul Curriculumului
educației copiilor de vârstă (1-7 ani ) cu modulul obligatoriu ,,Educația fizică și educația pentru
sănătate”. Formarea reprezentărilor elementare despre sănătate, stimularea dorinței de a fi
sănătos, fortificarea sănătății, începe de la vârsta de 1 an.
În contextul implicării părinților în procesul educațional au fost elaborate: Ghidul ”Comunicăm
eficient cu familia”, Ghidul ”1001 idei pentru o educație timpurie de calitate”, ”Caietul de
comunicare educator-părinți”, ”Ajută-l să crească OM Mare”.
Materialele au fost elaborate în cadrul proiectului Parteneriat Global pentru educație. Anterior,
au fost elaborate și aprobate 2 ghiduri metodologice privind lucrul cu copiii cu vârsta sub 3
ani: Cum să devii un părinte mai bun pentru copilul tău și Ghid pentru cadrele didactice de la
grupele de creșă.
Arie curriculară Consiliere și dezvoltare personală, include disciplina obligatorie Dezvoltare
personală, câte 1 oră săptămânal, în învățământul primar, gimnazial și liceal. Disciplina se
implementează, începând cu 01.09.2018. Dezvoltarea personală este structurată în cinci
module, unul din ele fiind Securitatea personală, care oferă elevilor contextul de formare a
unui comportament orientat spre asigurarea securității proprii și a celorlalți.
În lista disciplinelor opționale pentru ciclul liceal au fost incluse disciplinele Relații
armonioase în familie și Etica vieții de familie, care includ în mod direct sau indirect conținuturi
privind aspectul pregătirii către viața de familie și rolul de părinte.
Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale
A fost elaborat Raportul anual al MMPS privind implementarea prevederilor Regulamentului
privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea
prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de până la 5 ani la
domiciliu, aprobat prin HG nr. 1182/2010.
MMPS are următoarele atribuţii în implementarea mecanismului de colaborare intersectorială:
1) stabileşte principalele obiective, pe termen scurt, mediu şi lung, în domeniul prevenirii şi
reducerii ratei mortalităţii materne, infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu
din familiile în situaţie de risc; 2) elaborează şi promovează cadrul normativ privind protecţia
socială acordată familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani şi femeilor de vârstă reproductivă
în situaţie de risc; 3) coordonează activitatea structurilor din domeniul protecţiei sociale în
vederea acordării protecţiei sociale adecvate familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani și
femeilor de vârstă reproductivă în situaţie de risc; 4) acordă asistenţă metodologică structurilor
teritoriale de asistenţă socială, asistenţilor sociali comunitari, pentru acordarea asistenţei
sociale adecvate familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la 5 ani în situație de risc şi femeilor de
vârstă reproductivă în situaţie de risc; 5) monitorizează anual, în baza rapoartelor structurilor
teritoriale de asistență socială, mecanismul de colaborare intersectorială implementat la nivel
naţional; 6) coordonează realizarea măsurilor ce ţin de profilaxia maladiilor, alimentaţia
raţională a copiilor şi promovarea unui mod de viaţă sănătos.

20

Conform datelor prezentate de către structurile teritoriale de asistență socială și protecție a
familiei, în anul 2021 s-a atestat o descreștere semnificativă a fenomenului mortalității infantile
și a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu, comparativ cu anul 2020.
Astfel, în anul 2021 au decedat la domiciliu 38 copii cu vârsta de până la 5 ani, inclusiv 24 de
copii cu vârsta de până la 1 an. Dintre ei 13 copii cu vârsta de până la 5 ani din familiile în
situație de risc, inclusiv 8 copii cu vârsta de până la 1 an.
Pe parcursul anului 2021 au fost luate în evidență 1699 familii (în care cresc 1926 copii de 05 ani, dintre care 696 copii până la un an) și scoase din evidență 1091 familii (în care cresc
1160 copii de 0-5 ani, dintre care 355 până la un an).
Capitolul V
Sănătatea Tinerei Generaţii
Ministerul Sănătății
Au fost elaborate și aprobate 2 Protocoale clinice naționale noi în domeniul pediatriei:
- „Aspergiloza pulmonară la copil”, ordinul nr.364/2021;
- „Displazia bronhopulmonară la copil”, ordinul nr.365/2021.
Au fost actualizate și aprobate 9 Protocoale clinice naționale în domeniul pediatriei:
- „Malformaţiile congenitale de cord cu şunt stânga-dreapta la copil”, ordinul
nr.420/2021,
- „Insuficienţa cardiacă cronică la copil”, ordinul nr.421/2021,
- „Fibroza chistică ”, ordinul nr.422/2021,
- „Bronşiolita acută la copil”, ordinul nr.423/2021,
- „Aspiraţia corpilor străini în căile respiratorii la copil”, ordinul nr.424/2021,
- „Tonsilita cronică la copil”, ordinul nr.652/2021,
- „Otita medie acută la copil”, ordinul nr.653/2021,
- „Intoxicaţii acute exogene la copil”, ordinul nr.913/2021,
- „Traumatisme vertebro-medulare la copil”, ordinul nr.1234/2021.
Ministerul Educației și Cercetării
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor
”Neovita”, a continuat desfăşurarea campaniilor informaţionale out-reach, care au inclus
editarea şi diseminarea broşurilor informaţionale, fluturaşilor cu conţinut informaţional, în
scopul sensibilizării atitudinii tinerilor cu privire la modul sănătos de viaţă, serviciile de
sănătate prietenoase tinerilor, prevenirea şi combaterea consumului abuziv de alcool,
combaterii fumatului şi consumului ilicit de droguri.
În scopul promovării modului sănătos de viaţă în rândul tinerilor în cadrul Centrelor de sănătate
prietenoase tinerilor au fost organizate o serie de activităţi de informare şi instruire prin
antrenarea voluntarilor în diseminarea informaţiei şi experienţei prin metoda de la egal al egal,
în conformitate cu interesele şi necesităţile tinerilor.
În colaborare cu partenerii sociali, instituțiile din învățământul primar și secundar general au
realizat pe parcursul anului 2021 mai multe activități pe acest domeniu. În cadrul orelor
opţionale, disciplina Educaţia pentru sănătate, este una dintre cele mai solicitate în rândul
disciplinelor cu tangență spre promovarea unui mod sănătos de viață. În anul de studii 20212022, disciplina opțională Educație pentru sănătate este predată în 393 instituții de învățământ
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general. Numărul total de elevi care studiază disciplina dată este de 23661, din ei, în ciclul
primar studiază - 6130 elevi, în ciclul gimnazial - 15478 elevi și în ciclul liceal - 2053 elevi.
Anual, MEC monitorizează procesul de implementare a Instrucțiunii și a Planului de acțiuni
privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului în învățământul general.
Planul–cadru susnumit stipulează că în scopul prevenirii și combaterii fenomenului de abandon
și absenteism școlar, implementării metodelor de management educațional bazat pe date
veridice și relevante, în conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova
nr.152/2014, administrația instituțiilor de învățământ de comun cu Organele locale de
specialitate în domeniul învățământului (OLSDÎ) și alte structuri, vor implica toți angajații,
specialiștii cu competențe în domeniul educației, elevii și părinții în activități de prevenire și
combatere a absenteismului și abandonului școlar.
Organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor asigura aplicarea Instrucțiunii
privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului și implementarea
Planului de acțiuni pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului în
învățământul general, ambele documente, aprobate prin ordinul Ministrului Educației nr.
559/2015.
În instituțiile de învățământ primar și secundar general, tematica modului sănătos de viață se
realizează, prin intermediul Curriculei, atât la disciplina obligatorie ,,Dezvoltare personală” ,
cât și în cadrul disciplinei opționale ”Educația pentru sănătate”.
Luând în considerare caracterul ciclic în desfăşurarea procesului educațional, în activități
curriculare şi extrașcolare cu privire la modul sănătos de viață, au fost incluși toți elevii din
sistemul de învățământ primar și secundar general.
Totodată, în colaborare cu partenerii sociali, instituțiile din învățământul primar și secundar
general au realizat pe parcursul anului 2021 mai multe activități pe acest domeniu. În cadrul
orelor opţionale, disciplina Educaţia pentru sănătate, este una dintre cele mai solicitate în
rândul disciplinelor cu tangență spre promovarea unui mod sănătos de viață. Disciplina
opțională Educație pentru sănătate este predată în 393 instituții de învățământ general. Numărul
total de elevi care studiază disciplina dată este de 23661, din ei, în ciclul primar studiază - 6130
elevi, în ciclul gimnazial - 15478 elevi și în ciclul liceal - 2053 elevi.
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor
”Neovita”, a continuat desfăşurarea campaniilor informaţionale out-reach, care au inclus
editarea şi diseminarea broşurilor informaţionale, fluturaşilor cu conţinut informaţional în
scopul sensibilizării atitudinii tinerilor cu privire la modul sănătos de viaţă, serviciile de
sănătate prietenoase tinerilor, prevenirea şi combaterea consumului abuziv de alcool,
combaterii fumatului şi consumului ilicit de droguri.
În scopul promovării modului sănătos de viaţă în rândul tinerilor în cadrul Centrelor de sănătate
prietenoase tinerilor au fost organizate o serie de activităţi de informare şi instruire prin
antrenarea voluntarilor în diseminarea informaţiei şi experienţei prin metoda de la egal al egal,
în conformitate cu interesele şi necesităţile tinerilor.
Pe parcursul anului, în ziarele de uz intern ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic au
fost publicate articolele cu conținut medical tematic.
A continuat organizarea în comun cu catedrele clinice şi organizaţiile non-guvernamentale
(UNFPA, De la egal la egal etc.) a prezentărilor informaționale tematice.
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De asemenea, au fost distribuite printre studenți cărți, broșuri, fișe informative etc.
Au fost organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior lecții publice, mese rotunde în
cadrul catedrelor cu genericul zilelor internaționale de combatere a tuberculozei, a infecției
HIV/SIDA, a cancerului și a profilaxiei hepatitelor virale, prevenirea consumului de droguri,
alcool şi tutun, cu program de voluntariat.
În contextul pandemiei COVID 19, în anul 2021, numărul activităților cu tematica promovării
sănătății și profilaxia bolilor, promovarea alimentației sănătoase, comunicarea riscurilor
consumului de tutun și alcool, prevenirea bolilor transmisibile a fost diminuat și majoritatea
din activitățile prenotate au fost realizate online.
Activează ONG-uri de ordin local care își desfășoară activitatea în diverse domenii, cum ar fi
companii de informare a tinerilor, acțiuni.
Alimentația copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ din republică se organizează în baza
Hotărârii Guvernului nr. 234/2005 Cu privire la alimentarea elevilor, cu modificările și
completările ulterioare și Ordinul comun al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și
Ministerului Finanțelor nr.19/2/2021 ”Cu privire la normele financiare pentru alimentarea
copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ”.
Pentru alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV din instituțiile de învățământ publice și
private, precum și a elevilor claselor V-XII din instituțiile de învățământ din raioanele de est
ale Republicii Moldova, subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și din
raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi, amplasate în zona de securitate.
Pentru elevii din școlile profesionale și grupele de formare profesională tehnică secundară din
Centrele de excelență este organizată alimentarea zilnică gratuită pentru toți elevii.
În anul de studii 2021-2022 au fost asigurați cu alimentație gratuită - 100% de elevi din școlile
primare. Alimentația elevilor din învățământul gimnazial și liceal se realizează la solicitarea
părinților din contul resurselor financiare identificate de APL. Elevii claselor I-IV din gimnazii
și licee sunt alimentați gratis.
Capitolul VI
Vârstnici sănătoşi şi activi
Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale
A fost realizat Programul de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția a V-a, pentru
ONG-urile implementatoare de proiecte și inițiative în domeniul îmbătrânirii active. În cadrul
concursului au fost selectate și contractate 7 din cele 21 organizații nonguvernamentale
participante, care au implicat vârstnicii în acțiuni de transmitere a experienței tinerilor generații
în domeniul meșteșugăritului, promovarea modului activ de viață, crearea mediului favorabil
pentru acordarea suportului persoanelor în etate în situații excepționale, inclusiv în contextul
pandemiei de COVID-19, facilitarea incluziunii sociale a persoanelor în etate și îmbunătățirea
calității vieții acestora. Suma alocată din bugetul de stat a fost 337589 mii lei.
Totodată, a fost desfăşurată cea de-a V-a ediţie a Concursului de acordare a Premiului național
pentru vârstnici cu genericul „Pentru o viață activă la orice vârstă”, oferit cu prilejul Zilei
internaţionale a persoanelor în etate. Scopul concursului este promovarea îmbătrânirii active,
implicării în viața socială și aprecierii performanţelor deosebite ale vârstnicilor în toate
domeniile. În cadrul ediției din 2021 a Concursului au participat 48 candidaţi. În urma
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examinării și evaluării dosarelor, s-a decis acordarea premiilor la 14 învingători, care au
demonstrat realizări şi performanţe deosebite în domeniile ştiinţific, medical, agricultură, civic,
educație, cultural-artistic şi voluntariat.
Capitolul VII
Controlul Bolilor Cronice Necontagioase
Ministerul Sănătății
Bolile netransmisibile (în continuare BNT), sunt una dintre provocările majore în domeniul
sănătății, care subminează dezvoltarea socio-economică în întreaga lume și pune în pericol
realizarea agendei internaționale agreate.
Republica Moldova depune un efort perseverent în atingerea rezultatelor de reducere a
mortalității premature, a morbidităţii şi dizabilității cauzate de bolile netransmisibile, prin
dezvoltarea strategiilor și programelor naționale în domeniu, consolidarea capacităților
sistemului de sănătate și colaborării intersectoriale, fortificarea componentei de promovare a
sănătății, etc.
În contextul dezvoltării politicilor naționale în controlul bolilor netransmisibile au activat
grupurile de lucru pentru elaborarea și promovarea: Programului național de prevenire și
control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2022-2030 și
Planul de acțiuni pentru anii 2022-2025, pentru implementarea acestuia; Proiectului de lege
privind modificarea Legii 278 privind controlul tutunului; Proiectului de lege privind aderarea
Republicii Moldova la Protocolul privind comerţul ilicit cu produse din tutun, la Convenția
Cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind Controlul Tutunului; Programului naţional
privind controlul tutunului pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea
acestuia; Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărâri a Guvernului
(HG1065/2016, HG613/2017) în domeniul controlului tutunului şi a produselor conexe.
Anual sunt raportate rezultatele realizării fiecărui program național în domeniul sănătății
publice, cu scopul de a identifica progresele și barierele în atingerea obiectivelor de reducere a
poverii BNT în termenii stabiliți.
La sfârșit de termen a Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe
anii 2012–2020 (HP 82/2012) a fost elaborat Raportul de evaluare cu privire la realizarea
Planului național de acţiuni pentru anii 2016–2020, de implementare a Strategiei naționale de
prevenire și control al BNT pe anii 2012–2020 (HG 403/2016), remis ulterior MS și
Guvernului.
În acest context, pentru menținerea durabilității acțiunilor întreprinse în scopul reducerii
poverii BNT a fost elaborat proiectul Programului național de prevenire și control al bolilor
netransmisibile prioritare în Republica Moldova, pentru anii 2022-2030, care reprezintă o
continuitate a priorităților Strategiei în domeniu și care se concentrează pe acțiunile
multisectoriale axate pe promovarea sănătății și a mediilor sănătoase, îmbunătățirea statutului
nutriției pe tot parcursul vieții, controlul alcoolului, îmbunătățirea supravegherii și gestionării
BNT în cadrul serviciilor de sănătate și consolidarea capacităților.
În plină derulare au fost activitățile de promovare a sănătăţii şi prevenirea BNT în cadrul zilelor
mondiale și naționale, cu sporirea accesului populaţiei la informaţie și motivarea de a avea grija
personală de propria sănătate.
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În anul 2021 în Republica Moldova au fost depuse eforturi majore orientate spre prevenirea
primară și diminuarea factorilor de risc la nivel național și local, privind îmbunătățirea
eficienței și accesului la serviciile de sănătate și sociale în gestionarea BNT. Astfel, cu
susținerea Agenției elvețiene pentru dezvoltare și cooperare (SDC), prin intermediul
proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, au fost dezvoltate în
10 raioane (Florești, Glodeni, Rezina, Telenești, Leova, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Strășeni,
Ialoveni) profilurile de sănătate a populației, în temeiul cărora au fost elaborate și
implementate Planuri de acțiuni teritoriale pe termen scurt în prevenirea și controlul BNT, în
special a hipertensiunii arteriale și a diabetului zaharat în populația adultă. S-a contribuit la
consolidarea capacităților intersectoriale în abordarea BNT și a factorilor de risc, îmbunătățirea
funcționalității Consiliilor Teritoriale de Sănătate Publică și a competențelor naționale și locale,
cu extinderea procesului de elaborare a profilurilor de sănătate a populației în altele 8 raioane.
Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale acordate populației, în perioada de referință
au fost organizate instruiri pentru echipele medicilor de familie (din localitățile pilot a PVS),
privind gradul de implementare a prevederilor Protocoalelor PEN nr.1 „Prevenirea atacului de
cord, accidentului vascular cerebral şi bolilor renale prin intermediul managementului integrat
al DZ şi HTA și Protocolul PEN nr.2 „Educația pentru sănătate și consiliere pentru conduita
sănătoasă”.
Un eveniment important a fost desfășurarea Studiului național privind prevalența factorilor de
risc pentru bolile netransmisibile în Republica Moldova (STEPS 2020), care este parte
componentă a sistemului de supraveghere și control al BNT, organizat sub egida Organizației
Mondiale a Sănătății și efectuat periodic, o data la 5 ani. Procesarea datelor și evaluarea
rezultatelor studiului urmează în anul 2022.
De asemenea, a continuat procesul de instruire profesională a specialiştilor ANSP şi altor
servicii, cu care se colaborează. De menționat, ciclul Atelierelor de instruire facilitat de experții
Institutului de Sănătate Publică din Oslo, Norvegia, privind supravegherea bolilor
netransmisibile (BNT), în contextul pandemiei COVID-19, privind calitatea aerului în
abordarea BNT și în domeniul controlului tutunului.
În perioada 14 noiembrie - 24 decembrie 2021, în cadrul marcării Zilei Mondiale de profilaxie
şi combatere a diabetului zaharat, au fost desfăşurate un şir de acţiuni menite să informeze
populaţia despre profilaxia diabetului, inclusiv a avut loc măsurarea gratis a nivelului de
glicemie pentru 53 724 persoane în cadrul a 16 puncte de screening ale celor 5 AMT-uri din
Chişinău, 1 punct la CS Cahul şi 1 punct la CMF Bălţi.
Ministerul Justiției
Administrația Națională a Penitenciarelor
La intrarea în sistemul penitenciar, fiecare deținut este examinat pentru screening-ul și
identificarea patologiilor cronice, dar și asigurarea asistenței medicale corespunzătoare
dianosticului stabilit.
Asistența medicală de ambulator este asigurată în cadrul secțiilor medicale de ambulator din
cele 16 instituții penitenciare și asistența medicală de staționar, în cadrul spitalului penitenciar
și instituțiilor medico-sanitare publice ale Ministerului Sănătății.
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Pentru realizarea obiectivelor, şi asigurarea echivalenței asistenţei medicale persoanelor
deţinute în sistemul administrației penitenciare au fost încheiate contracte cu 19 instituţii
medico-sanitare publice in valoare totală de 3,186,000,00 lei.
Pe parcursul anului 2021 Direcţia medicală a ANP a încheiat 89 contracte cu agenţii economici
în suma totală de 10896150,18lei. Pe parcursul anului 2021 au fost primite medicamente de la
agenții economici, în sumă de buget 8256621,42 lei și extrabuget 2134688,91 lei, distribuite în
instituțiile penitenciare buget 8 224211,09 lei extrabuget 2630234,64 lei. Dotarea cu
dispozitive medicale extrabuget: 3621345,92 lei.
Capitolul VIII
Un mediu salubru pentru o sănătate mai bună
Ministerul Mediului
1. Aer și schimbări climatice
În anul 2021, Ministerul Mediului a inițiat elaborarea proiectului Programului național de
adaptare la schimbările climatice până în anul 2030 (PNASC) și a planului de acțiuni pentru
implementarea acestuia. Printre sectoarele identificate ca prioritare în vederea realizării
acțiunilor de adaptare la schimbările climatice se regăsește sectorul Sănătate. Programul va
include măsuri menite să minimizeze efectele schimbărilor climatice asupra sănătății
populației. Conceptul Programului a fost examinat și susținut de către Cancelaria de Stat.
În același context, în anul 2021 a fost inițiată actualizarea Programului de dezvoltare cu emisii
reduse a Republicii Moldova până în anul 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea
acestuia, care are drept scop atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră expuse în Contribuția Națională Determinată 2 (CND2), actualizată conform prevederilor
Acordului de la Paris.
Cu referire la „actualizarea normelor și cerințelor de calitate față de componentele de mediu,
inclusiv calitatea aerului”, a fost elaborat și aprobat în prima lectură de către Parlament
proiectul de lege privind calitatea aerului atmosferic. Proiectul de lege prevede instituirea unui
sistem integrat de management al calității aerului conform cerințelor UE, care va contribui la
identificarea și punerea în aplicare a măsurilor eficiente de reducere a emisiilor la niveluri care
să minimizeze impactul asupra sănătății umane.
2. Resurse de apă.
Îmbunătățirea managementul serviciilor publice de alimentare cu apă și de sanitație a fost
implementat prin asistența metodologică a administrației publice locale privind cadrul legal ce
ține de relațiile contractuale dintre operatorul apă canal și administrația publică locală, precum
și cu referire la pașii și posibilitatea de înființare a operatorilor regionali pentru serviciul de
alimentare cu apă și de canalizare.

În scopul regionalizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, prin
aplicarea principiului „regionalizării” au fost creați 8 operatori regionali, care și-au extins
zona de operare (S.A. „Servicii comunale Florești”, S.A. „Apă-canal Leova”, S.A. „ApăTermo Ceadâr-Lunga”, S.A. „Regia Apă-canal Orhei”, S.A. „Regia Apă-canal Soroca”, S.A.
„Amen-Ver Hîncești”, S.A. „Apa-canal Nisporeni”, S.A. „Apa-canal Cahul”), la care se
adaugă operatorul din municipiul Chişinău (S.A. „Apă-canal Chişinău”). Spre exemplu,
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operatorul din Floreşti (S.A. „Servicii comunale Florești” operează în 34 localităţi din
raioanele Floreşti, Şoldăneşti şi Soroca).

Cu susținerea OECD a fost realizat studiul „Întărirea sistemului de regulare
economică a alimentării cu apă şi de canalizare în Moldova”, care a evaluat disponibilitatea
prețurilor la aceste servicii. Acest studiu propune Moldovei evaluarea a trei opțiuni pentru
dezvoltarea sistemului de reglementare economică a sectorului de alimentare cu apă şi
sanitaţie: „Eliminarea dificultăților”, „Revenirea la tabloul de lucru” și „Finalizarea
sistemului, inclusiv reorganizarea acestuia”.

În scopul reducerii impactului antropogen asupra apelor de suprafață și subterane
din bazinul hidrografic Nistru pentru ambele țări, în cadrul proiectului Fondul Global de
Mediu privind cooperarea transfrontalieră și gestionarea integrată a resurselor de apă în
bazinul fluviului Nistru au fost consolidate relațiile moldo-ucrainene și au fost identificate
metode eficiente de gestionare comună a bazinului. Unul dintre principalele obiective ale
acestui proiect a fost elaborarea analizei diagnostice transfrontaliere și a Programului
Strategic de Acțiuni pentru gestionarea durabilă comună a apelor fluviului Nistru.

În cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării
cu apă și sanitație din Republica Moldova”, susținut de SDC și ADA a fost elaborată o analiză
funcțională a sectorului de apă și au fost integrate acțiunile privind regionalizarea serviciului
AAC în Planul de Acțiuni pentru anii 2019-2023 pentru implementarea Strategiei de
alimentare cu apă și sanitație.

A fost reabilitat ecologic Bazinul râului Camenca. De asemenea, a fost elaborat
Planul Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic al r. Camenca, inclusiv a afluenților
Căldărușa, Glodeanca, Șovățul Mare și Șovățul Mic, ca parte integrată a Planului de
Management al r. Prut. Planul conține un Program de Măsuri, care are drept scop atingerea
obiectivelor de mediu, stabilite pentru toate corpurile de apă (stare bună).

A fost reabilitat ecologic Bazinul râului Ciulucul Mic. A fost elaborat Planul de
Gestionare al Bazinului Hidrografic al râului Ciulucul Mic, care numără circa 75 de acțiuni
planificate pe cei 2 afluenți ai râului, în cele 3 raioane pentru perioada 2019-2024.

În scopul de a spori eficiența monitorizării apelor subterane prin livrarea datelor
complexe au fost instalați 63 de senzori automați de monitorizare a apelor subterane. Datele
vor completa rețeaua de monitoring existentă din raioanele: Ocnița (s. Calarașeuca și s.
Ocnița); Dondușeni (s. Elizavetovca); Soroca (s. Egoreni); Florești (s. Sevirova); Sângerei (s.
Țiplești); Râșcani (s. Grinăuți și s. Singureni); Șoldănești (s. Cotiujenii Mari și s. Dobrușa);
Florești (s. Prodănești); Telenești (s. Căzănești și s. Inești); Orhei (s. Pohorniceni, s.
Lucășeuca, s. Step-Soci, s. Mălăiești); Strășeni (s. Micleușeni, s. Tătărești, or. Strășeni, s.
Micăuți); Ialoveni (s. Ulmu, s, Rusești Noi, s. Bardar, s. Puhoi, or. Ialoveni); Călărași (s.
Pitușca, s. Răciula, s. Hârjauca, or. Călărași); Criuleni (s. Onițcani și s. Sagaidac, s. Bălțata,
s. Cimișeni); Ștefan-Vodă (s. Slobozia, s. Palanca); Anenii Noi (s. Țânțăreni, s. Beriozchi),
precum și în mun. Chișinău (s. Băcioi, or. Cricova, s. Trușeni, s. Grătiești.

În zece localități din țară a fost instalat echipament modern de pompare a apei,
ce este cu 30 la sută mai eficient energetic și îmbunătățește accesul populației la surse sigure
de apă potabilă. Beneficiari sunt locuitorii din orașele Rezina, Drochia, Fălești, Râșcani,
Hâncești, Dondușeni, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Anenii Noi, precum și satul Floreni, raionul
Anenii Noi. În total, au fost instalate 26 de pompe submersibile și 2 stații de ridicare a
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presiuni. Obiectivul proiectului a fost de a spori eficiența energetică a operatorilor ce
prestează servicii AAC, întrucât ponderea înaltă a consumului de energie electrică în totalul
costurilor și cheltuielilor necesare procesului tehnologic influențează asupra creșterii tarifului,
devenind astfel o barieră în asigurarea accesului liber și echitabil la surse sigure de apă pentru
populație. Lucrările de instalare a pompelor au fost inițiate la începutul lunii mai 2020,
concomitent cu instruirea personalul operatorilor serviciului AAC în ceea ce privește
operarea, deservirea și repararea utilajelor și echipamentelor, fiindu-le prezentate procesele și
procedurile de mentenanță a echipamentului. Fiecare specialist deține un certificat ce
confirmă capacitatea acestora de operare și mentenanță a echipamentului instalat.

Cu sprijinul Băncii Mondiale, a fost inițiat proiectul „Alimentarea cu apă și
securitatea sanitară în Republica Moldova”, care are ca scop creșterea accesului la serviciile
de alimentare cu apă și sanitație într-un număr de zone rurale și orașe selectate și consolidarea
capacității instituționale pentru furnizarea acestor servicii. Activitățile proiectului vor include
construcția și reabilitarea rețelelor de canalizare, instalații de epurare a apelor uzate, inclusiv
tratarea și eliminarea nămolului, racordări la canalizarea centralizată, construcția foselor
septice și alte sisteme de infiltrare individuale. Proiectul conține și o componentă de
îmbunătățire a condițiilor WASH în instituțiile publice, unde vor fi finanțate lucrări, dotări,
servicii de consultanță și seminare pentru îmbunătățirea condițiilor sanitare la centrele publice
de sănătate și instituțiile de învățământ. Aceasta include conectarea la rețele centralizate sau
la punctele de alimentare cu apă existente, conectarea la sistemele de canalizare sau
construcția instalațiilor locale de canalizare și toalete în interiorul clădirilor cu instalații
adecvate de spălare a mânilor și de igienă. Astfel, se vor consolida capacitățile de gestionare
a școlilor și centrelor de sănătate, precum și a administrațiilor publice locale pentru
funcționarea și întreținerea corespunzătoare a unităților, precum și campanii de conștientizare
și schimbare a comportamentului legate de promovarea igienei.

În scopul atingeri stării ecologice și chimice bune, în special pentru corpurile de
apă puternic modificate și artificiale, pentru apele de suprafață şi pentru apele subterane,
precum şi includerea de elemente noi privind managementul apelor pluviale și managementul
secetei, au fost inițiate elaborarea proiectelor Programelor de gestionare a bazinelor
hidrografice Nistru și Dunărea – Prut și Marea Neagră pentru ciclul II, în conformitate cu
prevederile articolului 19 din Legea apelor nr. 272/2011, privind revizuirea Programelor de
gestionare a districtelor bazinelor hidrografice la fiecare 6 ani și Hotărârea Guvernului nr.
866/2013, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de elaborare şi de revizuire a
Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic, care stabilește revizuirea acestuia
la fiecare 6 ani.
2.1 Sisteme Informaționale
 A fost aprobat Conceptul Sistemului Informațional Automatizat „Cadastrul de Stat al
Apelor” și inițiată dezvoltarea sistemului.
 A fost creată baza de date privind zonele protejate conforme DCA (transpusă prin actele
naționale).
 A fost creat Sistemul Informațional „Registrul construcțiilor hidrotehnice”.
 A fost dezvoltată harta electronică a rețelei hidrografice a Republicii Moldova.
 Au fost inventariate 4.000 de baraje pe lacurile de acumulare din țară.
 A fost desfășurat proiectul-pilot de inventariere a sondelor în r. Orhei.
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2.2 Instruiri privind managementul și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și de
canalizare
 Au fost instruiți 400 de reprezentanți ai operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare (AAC) la centrul de instruire al S.A. „Apa-Vital” Iași, privind managementul
și exploatarea sistemelor de AAC, protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de
AAC, etc (8 module).
 Au fost desfășurate cursuri de recalificare pentru 62 de specialiști din cadrul operatorilor
serviciilor AAC la Centrul de Formare Continuă al UTM cu tematica Modulul
„Întreținerea și operarea sistemelor AAC”.
 Au fost desfășurate 4 instruiri pentru membrii Comitetelor și sub-comitetelor bazinale
privind DCA, planificarea, monitorizarea și implementarea Planurilor de management a
bazinelor hidrografice, managementul integrat al resurselor de apă și managementul
riscului la inundații și secetă.
3. Păduri și spații verzi
Cu referire la acţiunile orientate spre extinderea suprafeţelor de păduri şi a spaţiilor verzi în
centrele populate din întreaga ţară, în conformitate cu Programul de stat de regenerare şi
împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 737/2003, informăm că conform informației prezentate de către Agenția
,,Moldsilva”, în anul 2021, în fondul forestier au fost efectuate lucrări de extindere, regenerare
si conservare, reconstrucţie ecologică pe o suprafața de cca 3354 ha, dintre care:
 crearea culturilor silvice pe 875 ha;
 ajutorarea regenerării naturale pe 2184 ha;
 regenerarea naturală pe 295 ha.
Totodată, în Planul de reabilitare a râului Prut au fost incluse și activități de împădurire pe
malurile râului Glodeanca, circa 9 ha de fâșie riverană, teren al primăriei Danu, raionul
Glodeni. În așa fel, în lunca râului Glodeanca, care se scurge de la Danu și este confluent cu
Camenca la Moara Domnească, va putea fi creat un coridor ecologic, care va apăra apele
râulețului Glodenca de evaporabilitate și va face o conexiune cu rezervația „Pădurea
Domnească”, formând rețeaua ecologică locală.
4. Gestionarea Deșeurilor.
Prevenirea generării deșeurilor, prin utilizarea unor tehnologii moderne și inovative, precum și
transformarea deșeurilor generate într-o resursă, sunt obiectivele principale ale politicii de
mediu, stabilite și prin legislație, care trebuie implementată în totalitate în întreaga țară.
Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor, precum şi creşterea generală a nivelului de
trai al populaţiei, antrenează producerea unor cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri, iar
deşeurile municipale abandonate/depozitate la suprafaţa solului reprezintă o sursă de poluare a
terenurilor, a apelor de suprafaţă şi subterane, a atmosferei.
În scopul asigurării și desfășurării eficiente a acțiunilor de salubrizare și amenajare a
localităților, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a elaborat și prezentat Inspecțiilor
teritoriale Dispoziții cu privire la salubrizarea și amenajarea localităților cu privire la
organizarea și desfășurarea acțiunilor de primăvară/toamnă de salubrizare și amenajare a
localităților și a corpurilor de apă. Concomitent au fost elaborate și prezentate Programele de
acțiuni privind organizarea și desfășurarea Campaniilor de salubrizare, care au fost un suport
consultativ/metodologic pentru autoritățile publice locale la întocmirea programelor și
29

planurilor locale de organizare și desfășurare a acțiunilor de salubrizare. În timpul campaniei
de salubrizare inspectorii de mediu au organizat raiduri ecologice în comun cu reprezentanții
primăriilor din localitățile urbane și rurale respective, în rezultatul cărora au fost concretizate
volumele de lucru pentru lichidarea gunoiștelor stihiinice formate în parcuri, păduri, fâșii de
protecție a drumurilor, pe terenuri agricole și publice.
Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost depistate 3813 gunoiști stihiinice cu suprafața de 1200
ha, din acestea - 1700 gunoiști, cu suprafața de 1059 ha au fost lichidate. Vinovații de încălcarea
legislației privind gestionarea deșeurilor au fost sancționați prin întocmirea a 345 procese–
verbale cu privire la contravenție. Suma amenzilor aplicate a constituit 794 200 lei, din care a
fost achitată suma de 362 900 lei.
În cadrul acțiunii „Râu curat de la sat la sat” au fost lichidate gunoiști stihiinice din zona de
protecție a râurilor, au fost salubrizate peste 804 km de râulețe cu depistarea a 668 gunoiști
stihiinice (Chișinău-69, Briceni-64, Căușeni-59, Florești-53, Cimișlia-30, Ocnița-26), au fost
amenajate 12131 fântâni și 142 izvoare. În perioada desfășurării acțiunii s-au manifestat
autoritățile publice locale, 2841 organizații și 17346 participanți. Ca rezultat, inspectorii de
mediu au întocmit 318 acte de control cu indicarea prescripțiilor și 135 procese-verbale de
contravenție cu aplicarea amenzii în mărime de 133400 lei, din care au fost achitate 65050 lei.
Totodată, s-au desfășurat și acțiuni de educație ecologică a populației prin intermediul
seminarelor și adunărilor în colective, întrunirilor cu factorii de decizie. Măsurile întreprinse
de salubrizare a localităților și rezultatele obținute au fost pe larg reflectate în mass-media
scrisă, emisiuni radio și televiziune.
Pentru implementarea responsabilității extinse a producătorului cu privire la gestionarea
deșeurilor de echipamente electrice și electronice (în continuare DEEE ) a fost organizat
Sistemul colectiv Uniunea de persoane juridice ,,Eco-Green” (fondatori ÎM ,,Orange” SA și
SRL ,,Sun Communications”), care efectuează colectarea DEEE prin centrele de colectare
organizate de către rețelele de magazine a partenerilor sau la punctele de distribuție a
producătorilor din sistem (40 puncte de colectare). DEEE colectate vor fi predate către SA
,,Greenwee Internațional” din com. Țântești, jud. Buzău, România. A fost organizat Sistemul
colectiv Asociația Patronală ,,Moldcontrol” cu 6 puncte de colectare a DEEE. Pe parcursul
anului 2021 au fost autorizate trei sisteme colective, care vor acționa din numele producătorilor
DEEE: Asociația Patronală „Colectez.eu”, Asociația Obștească „Univers Ecologic”, Fondația
„Eco Save”.
În scopul reducerii impactului asupra mediului provocat de stocurile de pesticide inutilizabile
și de stocurile contaminate cu poluanți organici persistenți (POP) au fost întreprinse măsuri de
către Republica Moldova în urma ratificării tratatelor internaționale de mediu, care
reglementează substanțele chimice, stocurile și deșeurile acestora. Astfel, eliminarea
pesticidelor inutilizabile și interzise din depozitele raionale au fost realizate în cadrul
proiectelor implementate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și
gestionate de către Oficiul Managementul Durabil POP, precum și în două proiecte
implementate de Ministerul Apărării și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului.
Conform datelor disponibile și controalelor efectuate de către subdiviziunile teritoriale a
Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, au fost depistate rămășițe de pesticide inutilizabile
în volum de 654 tone, stocate în ambalaje din polietilenă, recipiente din metal și plastic, în
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unele cazuri sunt amestecate cu sol, depozitate temporar în încăperi aflate în gestiunea unor
agenți economici, depozite neconforme, fără pază. Monitorizarea depozitelor de pesticide și a
pesticidelor inutilizabile este o prioritate a autorităților publice locale în comun cu
subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ministerul Mediului și
Ministerului Sănătății.
Agenții economici, deținători de instalații cu conținut de Bifenilii PoliCloruraţi (în continuare
PCB), sunt obligați să gestioneze aceste echipamente în corespundere cu prevederile
Regulamentului privind bifenilii policlorurați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2009.
Astfel, în perioada anului 2021 a fost organizată inventarierea echipamentului cu conținut de
PCB scos din uz pe întreg teritoriul țarii, în baza proiectului: Revizuirea și reactualizarea
Planului național de implementare pentru Republica Moldova, în temeiul Convenției de la
Stockholm, privind poluanții organici persistenți.
În lipsa instalațiilor pentru tratarea echipamentelor cu conținut de Bifenilii PoliCloruraţi (în
continuare BPC), deținătorii de echipamente cu conținut de BPC sunt obligați să depoziteze
deșeurile cu BPC în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației și să prevadă în
planul de gestiune a deșeurilor acțiuni de eliminare a acestora. În anul 2020, doar un singur
agent economic din sectorul energetic, a asigurat demontarea echipamentului și a uleiului cu
conținut de BPC, exportând în Germania pentru decontaminare și eliminare finală 20,04 tone
de uleiuri cu conținut de BPC, echipamentul contaminat fiind transmis pentru decontaminare
în România.
Pentru reducerea plasticului în activitățile cotidiene și promovarea în rândul populației a
bunelor practici în lupta cu deșeurile din plastic, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului a
inițiat Campania „Fără plastic mă simt fantastic”.
În scopul respectării de către persoanele fizice și juridice a prevederilor Legii nr. 209/2016
privind deșeurile și Legii nr. 230/2010 cu privire la comerțul interior, subdiviziunile
teritoriale ale Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, în comun cu Inspectoratul General de
Poliție, au efectuat razii de verificare,.în urma cărora au fost întocmite 148 procese-verbale
contravenționale și au fost aplicate amenzi în sumă de 149900 lei.
5. În relații cu publicul
În scopul încurajării populației să-și mențină sănătatea fizică și mintală, explorând în același
timp frumusețea orașului, a regiunii sau a țării în care locuiesc, respectând mediul și sănătatea
celorlalți atunci, când aleg un mijloc de transport nepoluant. Inspectoratul pentru Protecția
Mediului au organizat și au desfășurat șir de acțiuni de informare/sensibilizare/conștientizare a
necesității utilizării mijloacelor de transport alternativ. Astfel, în perioada 16-22 septembrie
2021, sub genericul „Siguranță și sănătate prin mobilitate durabilă” s-a desfășurat „Săptămâna
Mobilității Europene 2021”,. În scopul consemnării acestui eveniment, inspectorii de mediu
din subdiviziunile teritoriale au întreprins următoarele acțiuni:
 Promovarea materialelor informaționale pe portalul guvernamental http://ipm.gov.md/ și
mediatizarea
prin
intermediul
paginii
web
https://www.facebook.com/ipm.protectiamediului;
 Publicarea articolului Săptămânii mobilității europene 2021 în ziarele locale
(revista raionala Râșcani ,,Evenimentul actual” cu genericul ,,Fă mișcare. Rămâi sănătos” și
Gazeta de Sud. Cimișlia);
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Remiterea materialelor ilustrative de promovare a campaniei date la instituțiile școlare (în
număr de 150); bibliotecilor publice raionale (4); administrațiilor publice locale (132);



Instruirea cu studenții-practicanți an. IV facultatea ,,Ecologie” din USARB care
efectuează practica la IPM Rîșcani.

6.

Asigurarea sănătății lucrătorilor la locul de muncă

Cu referire la prevenirea riscurilor profesionale și securitatea sănătății în cadrul Ministerului
Mediului, a fost aprobat Ordinul nr. 59/2022 „Cu privire la stabilirea măsurilor de sănătate
publică, reguli de comportament aplicabile şi organizarea regimului de muncă in cadrul
Ministerului Mediului” fiind elaborat şi planul privind asigurarea funcționalității Ministerului
Mediului din 21.01.2022, care prevede respectarea normelor de igienă și regimului de muncă
după cum urmează:
1) Asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția
în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane
sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
2) Purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale, în spații publice închise și
deschise în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să
acopere atît gura, cît și nasul;
3) Respectarea regulilor de igienă a mîinilor. Utilizarea soluţiilor de dezinfectare sau
spălarea cu apă și săpun;
4) Respectarea regulilor de igienă respiratorie. Eticheta tusei și strănutului;
5) Respectarea strictă a regimului de autoizolare în cazul în care prezintă simptome ale
maladiilor respiratorii acute (unele corespund infecției COVID-19);
6) Monitorizarea individuală a stării de sănătate;
7) Monitorizarea zilnică a stării de sănătate a angajaților;
8) Asigurarea triajului la intrarea în spații comerciale, instituții publice și la locul de muncă,
inlcusiv termometria;
9) Asigurarea personalului/angajaților cu echipamente de protecție;
10) Asigurarea cu soluții dezinfectante pentru mîini la intrare în încăperi și la locul de muncă;
11) Dereticarea umedă și prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, utilajelor
minimum de 3 (trei) ori pe zi la locul de muncă;
12) Aerisirea /ventilarea spațiilor.
Ministerul Educației și Cercetării
Sunt realizate următoarele:
1) Învățământul primar și secundar general. Aria curriculară Consiliere și dezvoltare
personală include disciplina obligatorie Dezvoltare personală, care se realizează a câte 1 oră
săptămânal, în învățământul primar, gimnazial și liceal. Disciplina obligatorie Dezvoltarea
personală este structurată în cinci module, unul din ele fiind Unitatea de învățare - Securitatea
personală, care oferă elevilor contextul de formare a unui comportament orientat spre
asigurarea securității proprii și a celorlalți. Pentru clasa a VIII, modulul include unitatea de
competență: Aprecierea securității ecologice în comunitate, în baza unor criterii oferite, cu
unități de conținut Securitatea ecologică în comunitate. Securitatea ecologică. Modalități de
asigurare. Implicare personal. De asemenea, pentru clasa XI, modulul include unități de
conținut: Problemele ecologice și siguranța personală. Probleme/calamități ecologice și

32

riscuri pentru persoană. Perceperea situațiilor de risc ecologic. Comportament adecvat
securității personale. Responsabilități și implicare socială.
Curriculumul la disciplina Științe în învățământul primar, de asemenea evidențiază formarea
competențelor la elevi și interesul pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod
sănătos de viață.
Totodată, menționăm că Planul – cadru de învățământ oferă fiecărui elev posibilitatea de a opta
pentru discipline opționale. Disciplinele opționale reprezintă componenta flexibilă a Planului–
cadru de învățământ care contribuie la dezvoltarea unor competențe transversale.
Domeniile prioritare includ și Educația pentru dezvoltare durabilă, care este orientată spre
constituie utilizarea competențelor în domeniul educației ecologice pentru înțelegerea și
identificarea de soluții în cazul problemelor locale și globale, precum cele de dezvoltare
durabilă, de mediu, de economie verde, de conservare a energiei/utilizare a surselor alternative
de energie/promovare a măsurilor de eficiență energetică ș.a.
În scopul asigurării unui nivel înalt de educație ecologică a populației și pentru sporirea
nivelului de cunoștințe privind prioritățile în domeniul protecției mediului, în planul-cadru
pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, sunt incluse discipline opționale pe domenii
prioritare, cum ar fi: Educația economică și antreprenorială, Educația pentru sănătate,
Educația interculturală, Educația ecologică.
Au continuat activitățile de organizare a acțiunilor de educație și conștientizare ecologică, a
concursurilor ecologice şi atragerea societății civile în soluționarea problemelor de mediu, fiind
desfășurate anual mai multe evenimente cu implicarea elevilor, populației și a asociațiilor
obștești de mediu.
2) Învățământul profesional tehnic. În cadrul Colegiului de ecologie din Chișinău elevii își fac
studiile la specialitatea ,,Ecologia și protecția mediului ambiant”. Elevii din instituțiile de
învățământ profesional tehnic permanent participă şi contribuie la înverzirea și menținerea
curățeniei mediului ambiant.
3) Învățământul superior. În anul 2021, la universităţile de stat din Republica Moldova, cât și
la cele private, au fost deschise facultăţi sau specialităţi ce implementează educația pentru
dezvoltare durabilă precum și educația ecologică.
Discipline cu conținut în domeniul ecologiei se regăsesc la:
- Universitatea de Stat din Moldova - specialitățile Ecologie şi Protecţia mediului ambiant,
specialitățile Silvicultura și grădini publice, Geologie, Meteorologie;
- Universitatea Tehnică a Moldovei - specialitățile Ingineria și protecţia apelor, Ingineria
mediului;
- Universitatea de Stat din Tiraspol - specialitățile Biologie şi Ecologie;
- Universitatea Agrară de Stat din Moldova - specialitățile Protecţia plantelor, Ingineria
mediului, Ecologie;
- Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - specialitatea Ecologie.
Referitor la programe de doctorat, postdoctorat în domeniul dezvoltării durabile, educației
ecologice, acestea se realizează la:
- Universitatea de Stat din Moldova, catedra interuniversitară de ecologie şi protecţia
mediului;
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- Studii de doctorat, ciclul III/programe postdoctorat, se regăsesc în cadrul Institutului
Naţional de Ecologie, unde există unicul consiliu ştiinţific - la specialitatea Ecologia;
- Universitatea Tehnică din Moldova, UATM, Institutul de Geografie al Academiei de
Ştiințe din Moldova, în cadrul cărora funcţionează şi consiliile specializate respective
pentru susţinerea tezelor de doctorat.
La specialități cu profil economic, atât la Universitatea de Stat, cât și la Academia de Studii
Economice din Moldova au fost introduse recomandări privind educația durabilă/educația
ecologică în următoarele unități de curs:
- Specialitatea Merceologie și Comerț, licență, unitatea de curs ”Ecologie și protecția
mediului” (4 ECTS);
- Specialitatea Economie mondială și REI, unitatea de curs ”Integrare economică și
Economie europeană” (4 ECTS);
- La master profesional, unitatea de curs ”Economie deschisă” (5 ECTS).
Capitolul IX
Alimentarea Raţională și Activitatea Fizică Sporită
Ministerul Sănătății
În lunile septembrie – octombrie 2021 s-a derulat Campania socială pentru informarea
populației despre riscul consumului excesiv de zahăr și recomandări pentru un mod de
alimentație echilibrat și sănătos ”Redu zahărul – alege ce mănânci!”. În cadrul acestei
campanii, a fost efectuat un atelier de lucru și inițiată o platformă de colaborare cu operatorii
din industria alimentară, în scopul reformulării produselor alimentare și reducerii cantității de
zahăr la porducerea alimentelor.
A fost elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea HG 596/2011 pentru
aprobarea Regulamentului sanitar privind sarea alimentară, în scopul reglementării
conținutului de sare în produsele alimentare, în special cele de panificație și lactate. S-a
participat la elaborarea raportului OMS privind obezitatea în Regiunea Europeană.
La 18-21 mai 2021 s-a participat în format on-line la Conferința a V Europeană în domeniul
Transportului, Sănătății și Mediului, la care a fost Aprobat Master-Planul European pentru
promovarea ciclismului, la care a aderat și Republica Moldova, care urmează a fi transpus în
politicile naționale în scopul creșterii nivelului activității fizice a populației.
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
Având în vedere condiţiile pandemiei COVID-19, de către specialiştii Direcţiei unităţi de
comerţ, alimentaţie publică şi protecţia consumatorilor au fost organizate:
- 1 instruire on-line cu lucrătorii din blocurile alimentare din cadrul IET, cu participarea a 42

de persoane;
- 12 instruiri on-line cu genericul: ”Implementarea legislaţiei în domeniul comerţului,
alimentaţiei publice şi protecţiei consumatorilor”. Au participat la instruire 139 de persoane;
- 1 şedinţă de lucru on-line, privind pregătirea inspectorilor pentru verificarea blocurilor
alimentare din cadrul instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi instituţiilor de
educaţie timpurie pentru anul de învăţământ 2021-2022;
- 1 şedinţă de lucru cu reprezentanţii reţelelor de comerţ privind constatările Agenţiei Naţionale
pentru Siguranţa Alimentelor în urma controalelor efectuate şi impedimentele întâmpinate
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de către operatori la implementarea Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu
privire la produsele alimentare”. Au participat la şedinţă 20 persoane.
Specialiștii Agenției au participat la elaborarea şi modificarea următoarelor acte legislative:
Legea nr. 296/2017, privind cerinţele generale de igienă a produselor alimentare;
Codul Contravenţionalnr.218/2018;
Hotărârea Guvernului nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie
publică;
Hotărârea Guvernului nr.931/2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu
amănuntul;
Recomandări- cadru pentru definirea calităţii produselor alimentare admise în scopul
organizării alimentaţiei în instituţiile educaţionale;
Recomandări pentru operatorii din domeniul comerţului şi alimentaţiei publice,
privind gestionarea produselor neconforme identificate, inclusiv nimicirea;
Procedura specifică ”Supravegherea şi monitorizarea cazurilor de Toxiinfecţii
alimentare;
Acordul de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor;
-

-

Anual, ANSA elaborează „Programul naţional de monitorizare şi supraveghere în
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domeniile siguranţei alimentelor, hranei pentru animale şi medicamente de uz veterinar,
sănătăţii plantelor şi calităţii produselor de uz fitosanitar”.
Ministerul Educației și Cercetării
Alimentația copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ din republică se organizează în baza
Hotărârii Guvernului nr. 234 din 25.02.2005 ”Cu privire la alimentarea elevilor”, cu
modificările și completările ulterioare și Ordinului comun al Ministerului Educației, Culturii
și Cercetării și Ministerului Finanțelor nr. 19/2/2021 ”Cu privire la normele financiare pentru
alimentarea copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ”, pentru alimentarea gratuită a
elevilor claselor I-IV din instituțiile de învățământ publice și private, precum și a elevilor
claselor V-XII din instituțiile de învățământ din raioanele de est ale Republicii Moldova,
subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și din raioanele Dubăsari, Căușeni și
Anenii Noi amplasate în zona de securitate.
Pentru elevii din școlile profesionale și grupele de formare profesională tehnică secundară din
Centrele de excelență, este organizată alimentarea zilnică gratuită pentru toți elevii.
Pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar, postsecundar
nonterțiar și studenții din instituțiile de învățământ superior alimentația se face pe cont propriu.
În reperele metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina școlară
Educație fizică în anul 2020-2021, la pct. 4.1 ”Recomandări organelor locale de specialitate în
domeniul învățământului şi conducătorilor instituțiilor de învățământ general” este stipulat că
conducătorii instituțiilor de învățământ general vor garanta organizarea pauzelor dinamice în
cadrul tuturor lecțiilor și, în măsura posibilităților, a recreațiilor dinamice pentru clasele din
ciclul primar și gimnazial.
În educația timpurie asigurarea unui început sănătos de viață are loc prin intermediul
Curriculumului educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) cu modulul
obligatoriu Educație fizică și educația pentru sănătate și a Standardelor de învățare și
dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani.
În învățământul primar, gimnazial și liceal disciplina Educația fizică, conform Planului – cadru
pentru învățământul primar, gimnazial și liceal se predă în fiecare clasă a câte 2 ore pe
săptămână. Conform Planului – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul
de studii 2021-2022, numărul orelor destinate activităţilor extrașcolare sportive, variază în
funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţământ, după cum urmează:
Până la 120 elevi
4 ore (o secţie sportivă)
de la 121 până la 280 elevi
8 ore (2 secţii sportive)
de la 281 până la 400 elevi
16 ore (4 secţii sportive)
de la 401 până la 640 elevi
24 ore (6 secţii sportive)
de la 641 până la 880 elevi
32 ore (8 secţii sportive)
de la 881 până la 1120 elevi
40 ore (10 secţii sportive)
peste 1121 elevi
48 ore (12 secţii sportive).
Totodată, pe parcursul anului, în școli s-au realizat convorbiri, dispute cu participarea
medicului școlar: ,,Care sunt simptomele gripei, tuberculozei și altor maladii respiratorii”;
”Învață cum să previi îmbolnăvirea”; ”Ce este pandemia de gripă”; ” Metodele de profilaxie a
gripei, tuberculozei și altor maladii respiratorii”.
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Pe parcursul anului a fost organizat controlul profilactic și acordarea asistenței medicale a
contingentului de elevi, selectiv, din învățământul general și profesional tehnic.
În învățământul profesional tehnic disciplina Educația fizică se studiază în anii I, II, III, câte 2
ore săptămânal. În grupele de meserii disciplina Educație fizică se predă câte o oră pe
săptămână. Annual, este organizat controlul profilactic și acordarea asistenței medicale
contingentului de elevi din învățământul profesional tehnic secundar și postsecundar.
În învățământul superior, conform Planului-cadru, disciplina Educație fizică, este studiată
obligatoriu, câte 2 ore săptămânal, în semestrul I și II, anul I, ciclul I, Licență.
Majoritatea universităților au echipe la diverse probe sportive: baschet, volei, handball, fotbal
etc., participante active la competițiile naționale și internaționale.
Un rol important pe acest domeniu îl are Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
(USEFS), cadrele didactice ale căreia promovează, atât la nivel instituțional, cât și republican
practicarea culturii fizice și a sportului prin organizarea diverselor activități sportive, inclusiv
de masă.
Ministerul Economiei
În vederea asigurării reducerii adinamiei și sporirii activităților fizice pentru angajații
Ministerului Economiei aplică în activitatea zilnică prevederile Hotărârii Guvernului
nr.819/2016 privind cerințele minime de securitate în muncă pentru lucrul la monitor. Măsurile
de protecție privesc securitatea și sănătatea în muncă, pauze reglementate pentru angajații cu
activități sedentare, precum și alte situații specifice.
În cadrul unităților de producere pentru asigurarea pauzelor periodice de scurtă durată pentru
exerciții fizice, se aplică normele Legii securității și sănătății în muncă nr.186/2008, care
prevăd asigurarea colaboratorilor cu condiții de muncă, care să corespundă cerințelor de
securitate și sănătate în muncă.
Capitolul X
O Societate fără Tutun, Alcool și Droguri
Ministerul Sănătății
Pe parcursul anului 2021 au fost realizate măsuri concrete continue privind combaterea şi
reducerea efectelor negative a fumatului. Fumatul este unul dintre cele mai dăunătoare
comportamente sociale în Republica Moldova, fiind una dintre problemele fundamentale cu
consecințe grave pentru securitatea demografică și sănătatea și viața populației.
Situația se agravează din cauza că pe piața Republicii Moldova, începând cu anul 2018, au
apărut și se consumă produse noi pentru fumat din tutun încălzit (cu încălzire electrică) și
produse conexe cum sunt țigaretele electronice cu și fără conținut de nicotină cu efectul negativ
a acestora asupra sănătății publice.
Republica Moldova se află printre ţările cu cea mai înaltă pondere a fumătorilor. Conform
datelor Studiului KAP: Cunoștințe, Atitudini și Practici privind consumul de tutun, realizat în
2017, în Republica Moldova 25% din populație fumează activ, inclusiv 43,5% dintre bărbați și
5,6% dintre femei. O altă problemă este fumatul în rândul persoanelor tinere, care încep să
fumeze de la o vârstă tot mai fragedă.
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Conform Studiului Global privind Fumatul la Adolescenți (GYTS), efectuat în anul 2019,
prevalența consumului de tutun la elevii cu vârsta de 13-15 ani din Republica Moldova este în
creștere și constituie 16,3%, inclusiv a consumului produselor din tutun care nu arde, cu
încălzire electrică IQOS -3,9%, iar 12,7% din elevii participanți în Studiu consumă țigarete
electronice. Mai mult de 4 din 10 elevi (43,2%) sunt expuși la fumul de tutun în spații și locuri
publice, iar peste un sfert (28,3%) din elevi sunt expuși la fumul de tutun la domiciliu.
Aceasta impune necesitatea aplicării măsurilor continue privind prevenirea inițierii fumatului
și de combatere a fumatului în rândurile fumătorilor, prevenirea expunerii la fumul de tutun,
ce va contribui la ameliorarea sănătății publice.
Obiectivul principal pentru 2021 în activitatea în domeniul controlului tutunului a fost
realizarea prevederilor Legii nr.278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (în
continuare - Legea 278/2007), implementării prevederilor Convenţiei-cadru privind Controlul
Tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (în continuare - FCTC) și transpunerii Directivei
2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea
actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor-membre în ceea ce priveşte
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe, și Programului
Naţional privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru
implementarea acestuia, aprobat prin HG nr.1015 din 23 noiembrie 2017.
În conlucrare cu Ministerul Finanțelor se aplică programul planificat de majorare pe etape a
accizelor la produsele din tutun în anii următori, ca până în 2025 rata de accize să constituie
cel puţin 90 de euro pentru 1000 de ţigarete, prevăzută de Acordul de Asociere între Republica
Moldova şi Uniunea Europeană, indiferent de preţul mediu cu amănuntul, ce va contribui la
diminuarea consumului de tutun și va limita accesul unor categorii de populație la produsele
din tutun, în special a copiilor și tinerilor.
Se denotă o tendință evidentă de diminuare continuă semnificativă a suprafețelor ocupate cu
cultura tutunului și a producției globale de acest produs agricol, în 2021 acestea fiind peste 8
ori mai mici față de 2012, tutunul fiind înlocuit cu producerea culturilor cu valoare destinate
exportului pe pieţele externe, fapt care a condus la diminuarea producerii autohtone a
produselor din tutun.
Au fost în descreştere tendinţele dinamice ale importului, exportului şi tranzitului articolelor
din tutun în Republica Moldova în comparație cu anii precedenți. Întru executarea prevederilor
Legii nr. 278/2007 a continuat realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului
Naţional privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea de Guvern
nr. 1015 din 23 noiembrie 2017.
Conform prevederilor Legii nr. 278/2007 și Regulamentelor sanitare aprobate prin Hotărârile
Guvernului nr. 1065/2016 au fost interzise producerea, importul și plasarea pe piață categoriilor
de produse din tutun cu o aromă caracteristică de mentol, fiind finalizată etapa privind
producerea, importul și plasarea pe piață categoriilor de produse din tutun cu o aromă
caracteristică, cât și expunerea vizibilă a produselor din tutun, a produselor conexe, a
dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spaţiile
comerciale accesibile publicului.
Au fost realizate prevederile art. 25 alin.(6) din Legea nr. 278/2007 privind interzicerea
comercializării produselor din tutun și produselor conexe în unitățile cu suprafața comercială

38

mai mică de 20 m2 amplasate la o distanță mai mică de 200m de la instituţiile de învățământ şi
instituțiile medico-sanitare.
În scopul monitorizării producerii, importului şi comercializării tutunului şi produselor din
tutun şi a activităţilor legate de acestea, consumului produselor din tutun şi expunerii la fumul
de tutun, au fost examinate listele şi cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de
fabricare a articolelor din tutun produse și importate în Republica Moldova pe toate mărcile şi
tipurile de produse, datele toxicologice, cunoscute producătorului sau importatorului,
referitoare la ingredientele utilizate, cu referiri speciale la efectul lor asupra sănătăţii,
menţionând orice efect de generare a dependenţei şi deprinderii faţă de articolele în cauză în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Toate mărcile produselor din tutun fabricate în țară și importate au fost supuse la ANSP avizării
sanitare cu efectuarea expertizei actelor prezentate și cu efectuarea investigațiilor de laborator.
În a. 2021 și până în prezent, de ANSP au fost examinate 243 dosare prezentate la ANSP,
pentru coordonarea avertismenteleor de sănătate și informaților de etichetare pentru ambalajul
unitar și exterior, cât și privind notificarea acestora pentru toate produsele din tutun noi, s-au
cu compoziția modificată, înainte de plasarea acestora pe piață, și 79 avize sanitare cu
permisiunea plasării pe piață.
Un rol important în combaterea fumatului a fost atribuit acordării asistenței de consiliere și
tratament a persoanelor dependente de tutun. Astfel, în cadrul staționarului IMSP Dispensarul
Republican de Narcologie, pe parcursul anului 2021 au fost diagnosticate 14320 persoane cu
dependență de nicotină, din care le-a fost acordate servicii de tratament medicamentos a
dependenței de tutun la 5621 persoane. La 34697 de fumători li s-a acordat asistență de
consiliere privind renunțarea la fumat.
Pe parcursul a 9 luni ale a.2021, din numărul celor care s-au adresat la medicii de familie, la
410780 persoane a fost stabilit statutul de fumător și 75660 persoane au fost diagnosticate cu
dependenţă nicotinică, la 265216 fumători, de medicii de familie s-a oferit consultare privind
renunțarea la fumat, iar la 211184 fumători li s-a acordat asistență de consiliere primară privind
renunțarea la fumat.
Prevenirea şi combaterea consumului abuziv de alcool
Alcoolul reprezintă una dintre cele mai importante probleme social-economice și de sănătate
publică la nivel global, regional și național. Efectele consumului nociv de alcool asupra
sănătăţii, în mare măsură, sunt dependente de contextul socio-economic şi cultural al ţării, de
disponibilitatea alcoolului şi de eficacitatea politicilor naţionale în domeniul alcoolului.
Republica Moldova este una dintre ţările cu cel mai înalt nivel de consum de alcool,
înregistrând un consum anual de 12,9 litri alcool pur/locuitor la vârsta de 15+ ani în 2019, din
care bărbaților le revine 20,6 litri alcool pur/locuitor, iar populației feminine 5,9 litri alcool
pur/locuitor.1
În contextul deciziei EB146 a Consiliului executiv al OMS de a elabora un Plan de acțiune
(2022-2030) pentru implementarea eficientă a Strategiei globale de reducere a consumului
nociv de alcool, ca prioritate de sănătate publică, pe parcursul anului 2021, s-au organizat un
șir de discuții, consultări și dezbateri pe marginea acestui Plan, inclusiv cu comentarii la primul
draft de proiect, petrecute în format online cu participarea statelor membre și părților interesate,
1

https://apps.who.int/gho/data/?showonly=GISAH&theme=main-euro
Global Health Observatory Data Repository (European Region)
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la care Republica Moldova a luat parte, prin intermediul Ministerului Sănătății și Agenției
Naționale pentru Sănătate Publică.
În vederea alinierii legislaţiei naţionale în domeniul controlului alcoolului la legislaţia UE şi
recomandările OMS, în perioada de referinţă au fost elaborate și promovate modificările la
Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000, cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice, privind aplicarea avertismentelor de sănătate cu referință la efectele
dăunătoare ale consumului de alcool. Domeniul controlului consumului nociv de alcool a fost
abordat și inclus în proiectul Programului național de prevenire și control al bolilor
netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2022-2030.
Au fost avizate modificările la Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006, (adoptată prin
Legea nr. 47 din 26 martie 2021, pentru modificarea și completarea unor acte legislative), la
Legea nr. 131din 07.06.2007, privind siguranța traficului rutier (prin Legea nr. 237 din
24.12.2021, pentru modificarea unor acte normative).
Pe parcursul anului 2021 au fost organizate diverse acțiuni multisectoriale întru minimalizarea
consumului abuziv de alcool și a efectelor asociate de acest fapt. Au fost organizate la toate
nivelele (central, raional şi local) măsurile de informare şi comunicare anti-alcool (comunicate
de presă, buletine informative, broşuri etc.).
La nivel teritorial specialiştii CSP în comun cu IMSP teritoriale de asistență medicală primară
au desfăşurat o serie de seminare privind instruirea populației despre efectele consumului de
tutun și alcool pentru sănătate, în baza proiectului ”Educația pentru sănătate și prevenirea
bolilor netransmisibile” implementat de către Proiectul moldo - elvețian ”Viața Sănătoasă:
Reducerea poverii BNT.
De asemenea, pentru a crește gradul de conștientizare a populației privind factorii de risc și
controlul BNT, au fost organizate seminare de educație pentru sănătate la nivel comunitar în
rândul populației din grupul de risc, în cadrul seminarelor au fost abordate cele mai importante
6 tematici printre care și consumul excesiv de alcool.
Măsurile de informarea populației generale despre daunele consumului de alcool au fost
desfășurate și în cadrul Zilelor Mondiale şi Naţionale de sănătate, inclusiv Ziua Naţională fără
alcool (2 octombrie), cu scopul de a contribui la stimularea renunțării la această deprindere
nocivă.
În cadrul asistenței medicale primare, medicii de familie, după necesitate, petrec consilierea
psihologică pentru persoanele care consumă nociv alcool (fiecare a 3-a persoană care se
adresează la medicul de familie are nevoie de asemenea asistență și intervenție), fapt ce permite
depistarea precoce şi îndreptarea la medicul specialist narcolog. Astfel, ponderea persoanelor
care au beneficiat de asistența narcologică, cu lansarea diferitor forme și metode de cuprindere
dispensarizată a constituit peste 54%.
Persoanele afectate de consumul dăunător de alcool și membrii familiilor lor au acces la
tratamente eficiente și la Servicii de reabilitare în cadrul IMSP Dispensarul Republican de
Narcologie, care asigură un sistem de servicii, flexibil la necesitățile beneficiarilor, prin
continuarea dezvoltării serviciilor integrate de sănătate.
Pe parcursul a 9 luni a anului 2021 au fost documentate 10710 încălcări conform prevederilor
Codului Contravenţional, privind consumul abuziv de alcool în locuri interzise și în locuri
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publice, precum şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool,
comercializarea băuturilor alcoolice către minori.
Către Comisiile sociale pe lângă consiliile locale ale autorităţilor administraţiei publice locale
au fost expediate 795 demersuri (717 bărbaţi şi 78 femei). De către angajaţii Poliţiei au fost
documentate 400 cazuri de comercializare a băuturilor alcoolice în perioada de timp 22:00 –
08:00 (Interzicerea comercializării cu amănuntul a producţiei alcoolice, în magazinele
alimentare şi în alte puncte de comerț cu amănuntul între orele 22.00–8.00 (art.30, lit.l) din
Legea nr.1100/2000).
Potrivit Raportului statistic în promovarea sănătății și educație pentru sănătate (F50 – săn), în
republică, pe parcursul anului 2021, pe domeniul de intervenție – consumul de alcool, au fost
desfășurate 323 seminare de instruire în cadrul căror au fost instruite 10161 persoane, publicate
în presa 32 articole inclusiv plasate în resursele internet 212 articole. De asemenea au fost
prezentate 2166 prelegeri; petrecute 111082 convorbiri în grup și individuale; 28 acțiuni
organizate în comunități și elaborate 496 buletine sanitare.
În scopul prevenirii consumului de droguri şi reducerea riscurilor asociate consumului de
droguri la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 7 şi 19 ani a fost implementat proiectul
ştiinţilîco-didactic cu caracter informativ-educativ „Educaţia contra drog”. În cadrul
proiectului au participat 161 instituţii din 4 municipii şi 12 raioane, dintre care 156 instituţii de
învăţământ, 3 instituţii medicale, 2 instituţii de asistenţă socială.
Activităţile proiectului s-au axat pe organizarea şi realizarea a 648 de lecţii tematice de
prevenire a consumului de droguri pentru 16 057 copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 7
- 19 ani. Au fost organizate şi realizate 480 ore de formare iniţială şi continuă antidrog pentru
1607 specialişti (medici, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi şi alte categorii de ocupaţii
conexe). Totodată, a fost acordat ajutor specializat (consiliere psihologică, asistenţă socială)
pentru 827 de adolescenţi şi copii consumatori/dependenţi de droguri, cu vârsta cuprinsă între
1 0 - 1 9 ani, precum şi familiilor acestora.
În cadrul proiectului au fost realizate 10 emisiuni radio şi TV, precum şi 15 articole antidrog
publicate în presa periodică pentru informarea, sensibilizarea şi educarea populaţiei şcolare în
scopul evitării consumului de droguri. Suplimentar, au fost elaborate:
a) 18 805 exemplare de materiale informativ-educative de prevenire a consumului de
droguri pentru copii şi adolescenţi;
b) 16 094 chestionare de evaluare pentru copii şi adolescenţi, precum şi pentru
specialişti;
c) 827 de chestionare de evaluare pentru beneficiari ai ajutorului specializat.


Au fost elaborate și aprobate 3 Protocoale clinice naționale noi:
- „Ischemia acuta a extremitaților la adult”, ordinul nr.267/2021,
- „Strictura de uretră la bărbați”, ordinul nr.362/2021,
- „Aspergiloza bronhopulmonară alergică”, ordinul nr.363/2021.



Au fost actualizate și aprobate 7 Protocoale clinice naționale:
- „Stările precanceroase ale laringelui ”, ordinul nr.361/26.04.2021,
- „Maladiile benigne ale glandei mamare”, ordinul nr.654/2021,
- „Hepatita cronică și ciroza hepatică de etiologie virală B și D la adult”, ordinul
nr.663/2021,
- „Diagnosticul și managementul stărilor sincopale”, ordinul nr.705/2021,
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„Tahicardii supraventriculare”, ordinul nr.1155/2021,
„Peritonita acută la adult”, ordinul nr.1156/2021,
„Epistaxis”, ordinul nr.1135/2021.
Ministerul Educației și Cercetării

Fiecare instituție de învățământ primar și secundar general realizează activități concrete în
domeniul prevenirii şi combaterii fumatului, consumului abuziv de alcool şi consumului ilicit
de droguri.
Ministerul Educației și Cercetării promovează Educația pentru sănătate prin prisma tuturor
disciplinelor școlare și nu separat. Totodată, prin disciplina obligatorie Dezvoltarea personală,
care este structurată în cinci module, unul din ele fiind Modul de viață sănătos, care îi ghidează
pe elevi în aspecte ce țin de sănătatea fizică, emoțională, alimentația sănătoasă, contracararea
viciilor: droguri, alcool, fumat, influențe de diferit gen, etc.
Modulul Modul de viață sănătos, include unități de competență ca Analiza posibilităților de
prevenire a riscului pentru sănătate, prin utilizarea corectă a produselor și serviciilor cosmetice,
vestimentației adecvate, renunțării la droguri cu unități de conținut: Spune NU drogurilor și
altor substanțe periculoase. Pericolul consumului drogurilor. Pericolul consumului
medicamentelor fără prescripția medicului. Drogurile. Situații de risc. Racolarea
consumatorului. Impactul consumului de droguri asupra sănătății fizice, mintale și emoționale
în adolescență.
De asemenea, disciplina școlară reconceptualizată Educația pentru societate, care este cu statut
obligatoriu pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, prevede formarea la elevi a
valorilor statului de drept, dezvoltarea competențelor necesare respectării drepturilor și
responsabilităților cetățenești, prin prisma studierii modulelor integrate, cu referire la Educația
pentru cetățenia democratică, Educația pentru drepturile omului, Educația pentru integritate,
Educația patriotică, Educația interculturală, etc.
Pe parcursul anului 2021, disciplina opțională Educație pentru sănătate (clasele I-XII) este
predată în 393 instituții de învățământ general. Numărul total de elevi care studiază disciplina
dată este de 23661, din ei, în ciclul primar studiază - 6130 elevi, în ciclul gimnazial - 15478
elevi și în ciclul liceal - 2053 elevi.
De asemenea, a fost elaborat Suportul didactic pentru cadrele didactice, clasele V-XII, pentru
disciplina opțională Educația pentru sănătate.
În instituțiile de învățământ primar și secundar general, un rol important privind sensibilizarea
societăţii cu privire la activitățile de prevenire a consumului de droguri, împreună cu consumul
de alcool si tutun, îl au asociaţiile părinteşti, care au fost implicate în perioada de raportare, atât
în organizarea întâlnirilor tematice cu părinţii, cât şi în activităţile cu elevii.
n instituțiile de învățământ profesional tehnic s-au realizat activităţi extracurriculare cu
tematica prevenirii consumului de droguri, împreună cu consumul de alcool și tutun (cursuri,
seminare, mese rotunde în regim online) cu participarea a circa 2500 de persoane, inclusiv a
profesorilor și părinţilor, psihopedagogilor.
În contextul Covid-19, majoritatea activităților s-au realizat online.
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De asemenea, periodic, sunt desfășurate lecții pentru tineri, unde specialiștii le vorbesc despre
daunele fumatului. Potrivit unor sondaje, tinerii preferă mai mult astăzi să facă sport, iar
fumatul nu mai este „la modă”.
În scopul prevenirii, combaterii și profilaxiei narcomaniei, au fost organizate în instituțiile de
învățământ profesional tehnic și superior serate tematice și convorbiri de profilaxie, în cadrul
cărora studenții s-au întâlnit cu specialiștii Centrului de Narcologie.
În abordarea problemei privind consumul de alcool şi influenţa lui nocivă asupra copiilor,
tinerilor şi societăţii, în general, Ministerul Educaţiei și Cercetării se bazează pe Conceptul
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii ”Sănătate pentru Toţi în secolul al 21-lea”, conform căruia
consumul de droguri este o problemă ce periclitează sănătatea publică şi care ar putea împiedica
dezvoltarea sănătoasă a tinerilor, alcoolul, în cazul dat, fiind considerat un drog legal.
Fiecare instituție de învățământ primar și secundar general realizează activități concrete în
domeniul prevenirii consumului abuziv de alcool, combaterii fumatului şi consumului ilicit de
droguri.
În instituțiile de învățământ general, prevenirea consumului de alcool de către copii şi tineri, se
realizează prin intermediul Curricula, atât la disciplinele obligatorii (,,Biologie”, ,,Chimie”,
,,Dezvoltarea personală”, etc.), cât și în cadrul disciplinei opționale ,,Educația pentru sănătate”.
,,Dezvoltarea personală”, structurată în cinci module, unul din ele fiind Modul de viață sănătos,
care îi ghidează pe elevi în aspecte ce țin de sănătatea fizică, emoțională, alimentația sănătoasă,
contracararea viciilor: droguri, alcool, fumat, influențe de diferit gen, etc.
Modulul Modul de viață sănătos, include așa unități de conținut ca: fumatul și alcoolul - tentații
periculoase. Cauze ale consumului. Influența asupra pre-adolescentului. Efecte negative
sociale, psihologice și fiziologice. Dependența.
În colaborare cu partenerii sociali, instituțiile din învățământul primar și secundar general au
realizat pe parcursul anului 2021 mai multe activități pe acest domeniu.
În cadrul orelor opţionale, disciplina Educaţia pentru sănătate, este una dintre cele mai solicitate
în rândul disciplinelor cu tangență spre promovarea unui mod sănătos de viață. Disciplina
opțională Educație pentru sănătate este predată în 393 instituții de învățământ general. Numărul
total de elevi care studiază disciplina dată este de 23661, din ei, în ciclul primar studiază - 6130
elevi, în ciclul gimnazial - 15478 elevi și în ciclul liceal - 2053 elevi. În instituțiile de
învățământ primar și secundar general, un rol important privind sensibilizarea societăţii cu
privire la activitățile de prevenire a consumului de droguri, împreună cu consumul de alcool si
tutun, îl au asociaţiile părinteşti care au fost implicate în perioada de raportare, atât în
organizarea întâlnirilor tematice cu părinţii, cât şi în activităţile cu elevii.
În instituțiile de învățământ profesional tehnic s-au realizat activităţi extra-curriculare cu
tematica prevenirii consumului de droguri, împreună cu consumul de alcool si tutun (cursuri,
seminare, mese rotunde în regim online), cu participarea a circa 2500 de persoane, inclusiv a
profesorilor, profesorilor-diriginţi, părinţilor, psihopedagogilor.
De asemenea, periodic sunt desfășurate lecții pentru tineri, unde specialiștii le vorbesc despre
daunele consumului de alcool. În scopul prevenirii, combaterii și profilaxiei alcoolismului, au
fost organizate în instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior serate tematice și
convorbiri de profilaxie în cadrul cărora elevii/studenții s-au întâlnit cu specialiștii Centrului
de Narcologie.
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Pe parcursul anului 2021, Ministerul Educației și Cercetării, de comun cu Ministerul Sănătăţii,
au desfăşurat campanii de informare pe subiecte de sănătate (prevenirea ITS, HIV, abuz de
alcool, tutun şi droguri) în cadrul Centrelor de medicină preventivă, clinicile de servicii
prietenoase tinerilor, licee, şcoli profesionale, prin distribuirea materialelor informative şi
oferirea de consultaţii gratuite copiilor şi tinerilor. În cadrul liceelor, şcolilor profesionale,
elevii au asistat la ore de sănătate susţinute de profesori şi asistenţi medicali iniţiaţi în domeniu.
În contextul pandemiei de Covid-19, majoritatea activităților s-au desfășurat online.
Cu referire la sporirea gradului de înțelegere a comportamentelor de sănătate, a sănătății și
modului de viață a adolescenților, Ministerul Educației și Cercetării face parte din echipa
națională multidisciplinară de cercetare, în cadrul rețelei internaționale de cercetări a
Comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară.
Țara noastră a devenit al 44-lea stat-membru al rețelei în 2014, când s-a desfășurat și primul
studiu în rândul copiilor de 11, 13, 15 și 17 ani. Studiul se desfășoară o dată la 4 ani. Lansarea
oficială a Raportului sumar al studiului de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor
de vârstă școlară (CSCȘ) în Republica Moldova a avut loc în luna noiembrie 2015. În studiu
au fost chestionați 6642 de respondenți din 118 instituții de învățământ (gimnazii, licee, școli
profesionale și colegii).
La 19.05.2020, pe site-ul MSMPS a fost plasat Raportul OMS cu privire la comportamentele
legate de sănătate ale copiilor de 11–15 ani din Europa, care prezintă date extinse (dintre anii
2014-2018) despre sănătatea fizică, relațiile sociale și bunăstarea mintală a 227.441 de elevi cu
vârstele cuprinse între 11, 13 și 15 ani, din 45 de țări, inclusiv din Republica Moldova. Raportul
prezintă date noi, inclusiv date privind diferențele și similaritățile în sănătatea și dezvoltarea
adolescenților din Moldova, în comparație cu alte țări din regiune. Acest studiu, la care
participă alte 45 de țări, inclusiv și Republica Moldova, ne permite să concluzionăm la nivel
de țară cum a evoluat țara la capitolul dezvoltării sănătoase a tinerilor.
Raportul prezintă concluziile Studiului „Comportamentele și percepțiile legate de sănătate ale
adolescenților”, ce se realizează la fiecare patru ani de rețeaua internațională de cercetători
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). În Republica Moldova acesta este realizat
de echipa de cercetare națională HBSC, care activează în baza Centrului de resurse la nivel
național în servicii de sănătate prietenoase tinerilor NEOVITA, cu suportul financiar al
Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în Moldova.
Comparativ cu datele din 2014, tinerii din Republica Moldova raportează, cu referire la
consumul tutunului, că ,,Mai puțini fumează cel puțin o dată pe săptămână - 8%, în 2018,
comparativ cu 9%, în 2014”. (https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/raportul-oms-cuprivire-la-comportamentele-legate-de-sanatate-ale-copiilor-de-11-15-ani-din-europa-relevafaptul-ca-mai-multi-adolescenti-raporteaza-ingrijorari-de-sanatate-mintala/).
Ministerul Justiției
Administrația Națională a Penitenciarelor
Inspectoratul Național de Probațiune
Sistemul administrației penitenciare implementeaza Programul Farmacoterapia de substituție
cu Metadonă derulează în 13 penitenciare, inclusiv în 4 IUP, numărul cumulativ fiind de 665
beneficiari (de la iniţierea proiectului – 2005). Către finele anului, de tratament permanent
beneficiază 94 de persoane drog dependente, fiind incluși pe parcursul anului curent 33
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beneficiari noi, 8 condamnați au finisat tratamentul de substituție cu Metadonă și 51 beneficiari
au abandonat tratamentul. De asemenea 10 condamnați au beneficiat de continuitatea
tratamentului de substituție cu Metadonă prin transfer de caz de la Ministerul Sănătății și 19
beneficiari s-au eliberat din detenție. De tratament de substituție cu Buprenorfina beneficiaza
13 deținuți.
Inspectoratul Național de Probațiune a demarat procesul de pilotare a unui program de suport
pentru subiecții consumatori de droguri în scopul facilitării procesului de resocializare a
persoanelor în conflict cu legea. Subiecții implicați în acest program au beneficiat de asistență
socială, juridică și psihologică cât și parcurg programul de detoxifiere a dependenței chimice
și de reabilitare gratuită în comunitatea terapeutică. În scopul prevenirii/profilaxiei consumului
de droguri au fost desfășurate activități de sensibilizare și de informare a subiecților probațiunii
privind pericolul consumului de droguri, consecințele acestui fenomen asupra generației tinere,
crearea dependențelor fizice și psihice, la fel, și cauzele consumului de droguri, factorii ce
determină folosirea lor (au fost plasate peste 72 de comunicate pe rețelele sociale și diseminate
1414 pliante).
Pe parcursul anului 2021 au fost implementate la nivel național 2 programe destinate
consumatorilor de substanțe psiohoactive: „Programul de reducere a abuzului de substanţe
(PRAS)” și „Programul probațional pentru facilitarea procesului de resocializare a persoanelor
în conflict cu legea, cu un factor criminogen: utilizarea de substanțe psihoactive”. Totodată a
fost implementat programul probațional antialcoolic și antidrug (Drink &Drive), în scopul
profilaxiei și prevenirii consumului de alcool de către participanții la traficul rutier.
În scopul consolidării mecanismului de profilaxie a consumului de droguri în instituțiile
penitenciare la data de 30.11.2020, Guvernul a aprobat proiectul hotărârii privind aprobarea
proiectului de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.
443/2004. Urmare a amendamentelor Codul de executare va fi completat cu articolul 219/1,
care va reglementa expres posibilitatea de a organiza comunități terapeutice în instituțiile
penitenciare. De asemenea, norma va indica beneficiarii care pot fi încadrați la programele
derulate în cadrul comunității terapeutice. Potrivit amendamentelor, comunitatea terapeutică
va fi destinată pentru condamnații cu istoric de consum de droguri şi de alte substanțe
psihotrope, cu excepția celor aflați în regim inițial în penitenciar de tip închis. Modalitatea de
organizare şi funcționare a comunității terapeutice va fi reglementată prin ordinul
Administrației Naționale a Penitenciarelor. Actualmente proiectul se află la etapa de examinare
în Parlamentul Republicii Moldova.
În anul 2021, Grupul Pompidou a lansat un studiu comun cu Universitatea Yale cu privire la
abordarea influenței subculturilor criminale asupra eficienței programelor de tratare a
drogurilor în penitenciarele din Republica Moldova.
Capitolul XI
Viaţă fără Violenţă și Traume
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Au fost realizate 2 campanii de informare privind fenomenul violenței:
- Campania ONU „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”,
- Campania „Denim Day”.
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Campania ”16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” este o campanie
internațională care are loc în fiecare an, în perioada 25 noiembrie - (Ziua internațională pentru
eliminarea violenței împotriva femeilor) - 10 decembrie (Ziua Drepturilor Omului).
În anul 2021, la nivel național, Campania a avut avea loc al 19-lea an consecutiv și a preluat
sloganul ONU, cu organizarea și desfășurarea unor evenimente ce au avut și slogane specifice
adiționale. Pe parcursul perioadei de 16 zile de activism o serie de activități s-au deșfășurat,
tipologia cărora vizează:
- Flash Moburi,
- Lecții/discuții publice,
- Difuzarea de logouri, banere și hashtaguri în format online, cu referire la
sloganele campaniei,
- Talk-showuri la radio/TV,
- Seminare de instruire,
- Lansarea și difuzarea spoturilor video la nivel național și local.
MMPS a asigurat coordonarea procesului, prin elaborarea matricii de activități dedicate
realizării acestei campanii, care a inclus nivelul național, cît și local, realizate de către
comunitatea anti-violență.
În cadrul Campaniei, reprezentanții MMPS au participat la lucrările conferinței internaționale
practico-științifice „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative” organizate de
Universitatea de Stat din Moldova la data de 26-27 noiembrie 2021.
Totodată, în perioada Campaniei, sub auspiciul MMPS în parteneriat cu societatea civilă și
MAI/IGP au fost desfășurate lecții publice în format online cu abordarea subiectului ce vizează
prevenirea și combaterea fenomenului de violență față de femei și violenței în familie, în cadrul
următoarelor universități din țară: Universitatea Liberă Internațională din Moldova și
Universitatea de Stat din Moldova.
Campania Denim Day Moldova a fost axata pe scoaterea în evidență a portretelor eroilor din
linia întâi devotați cauzei victimelor violenței sexuale. Pe parcursul ultimilor 28 de ani, în
ultima zi de miercuri a lunii aprilie, milioane de oameni din întreaga lume au purtat blugi în
semn de solidaritate cu victimele violenței sexuale.
Persoanele care au trecut prin violență au nevoie de asistența calificată și o justiție restaurativă.
Sunt însă și acțiuni simple, care nu necesită eforturi sau capacități speciale, dar care pot face
diferența în prevenirea relațiilor abuzive, cum ar fi educația și comunicarea deschisă cu copiii
și adolescenții. Campania în anul de referință a fost dedicată copiilor, promovând educația și
dialogul sănătos cu generația în creștere, pentru prevenirea violenței sexuale.
În anul 2021 MMPS, în calitatea sa de organ central de specialitate, abilitat cu funcţii de
elaborare şi de promovare a politicilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie și a
violenței față de femei, s-a alăturat campaniei prenotate și a susținut activitățile de sensibilizare
a populației față de fenomenul violenței sexuale. În acest sens angajații ministerului au
participat la o sesiune foto în blugi în semn de susținere a victimelor violului și promovând
educația și dialogul sănătos cu generația în creștere, pentru prevenirea violenței sexuale.
Consiliul Coordonator Interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în familie
a fost creat în anul 2012, cu scopul de a asigura colaborarea dintre ministere, alte autorităţi
administrative centrale și organizații nonguvernamentale, cu competenţe în domeniul
prevenirii şi combaterii violenţei în familie.
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În anul 2021, Consiliul s-a întrunit în 4 ședințe respectiv: 10 martie, 09 iunie, 29 septembrie și
16 decembrie 2021. În cadrul ședințelor au fost abordate subiecte importante din domeniul
prevenirii și combaterii violenței în familie, în vederea unei coordonări eficiente a activităților
autorităților cu competențe în domeniul vizat, totodată fiind identificate priorități și lacune în
domeniu.
Principalele realizări ale Consiliului pentru anul 2021 au vizat:
1. Inițierea procesului de modificare a cadrului normativ cu referire la activitatea Centrelor
pentru agresorii familiali din Republica Moldova;
2. Ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea împotriva
femeilor și a violenței domestice, de către Republica Moldova, la data de 14.10.2021;
3. Aprobarea noului Plan național de acțiuni în domeniul prevenirii și combaterii violenţei
faţă de femei și a violenţei în familie pentru anii 2021-2022;
4. Crearea a patru grupuri de lucru pentru fiecare pilon al Convenției, cu includerea în
calitate de
conducători ai acestora a reprezentanților, atât din partea instituțiilor
guvernamentale, cât și a societății civile, care vor pregăti o cartografiere a acțiunilor realizate
și lacunele identificate/provocările per pilon;
5. Desfășurarea campaniei ,,16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”.
Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației
Națiunilor Unite pe 20 septembrie 1993, iar începând cu anul 1995, Ziua Familiei este
sărbătorită în multe țări, inclusiv în Republica Moldova, cu scopul de a sensibiliza opinia
publică și de a sublinia importanța familiei. Începând cu anul 2010, Ziua Familiei a devenit
sărbătoare naţională în Republica Moldova.
În conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru asigurarea
egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 (HG nr. 259/2017), a
fost elaborat Planul de acțiuni dedicat acestei sărbători, care a fost aprobat prin Dispoziția
Guvernului nr. 29-d din 6 mai 2021.
Genericul Zilei Internaționale a Familiei în anul 2021 a fost ”Familiile și noile tehnologii”, care
a evidențiat impactul tehnologiilor asupra vieții de familie, pentru a recomanda politici
orientate spre familie, care să valorifice aspectele pozitive și să contracareze efectele negative
ale acestor tendințe, în contextul în care, pandemia COVID-19 a demonstrat importanța
tehnologiilor digitale pentru muncă, educație, comunicare și alte domenii prioritare.
Cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Familiei, MMPS în comun cu alte autorități, instituții
publice și parteneri de dezvoltare au desfășurat mai multe evenimente la nivel național, în
scopul evidențierii importanţei și rolului familiilor în societate.
Un eveniment aparte în contextul marcării Zilei Internaționale a Familiei, a fost lansarea de
către Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) a unei campanii de încurajare a taților să se
implice în activitățile de creștere și îngrijire a copiilor și împărțire egală a responsabilităților
casnice.
În toamna anului 2009, La Strada Moldova a lansat Telefonul de Încredere pentru Femei și
Fete 0 8008 8008. Astăzi serviciul de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în
familie și violenței împotriva femeilor poate fi apelat gratuit pe teritoriul Republicii Moldova,
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din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă. TIFF permite deservirea simultană a trei apeluri,
recepționate de consultanți, psihologi, cu experiență vastă.
Pe parcursul anului 2021 la Telefonul de Încredere au fost recepționate 1956 apeluri (cu 84
apeluri mai puțin comparativ cu anul precedent), 1160 dintre acestea fiind apeluri unice.
Apelurile înregistrate se încadrează în următoarele categorii:
• Apeluri ce vizează cazurile de Violență în familie - 1155;
• Apeluri ce vizează cazurile de Violență Sexuală - 86;
• Apeluri cu caracter informativ / solicitări de colaborare - 42;
• Apeluri încadrate în categoria „altele” - care nu au tangență cu mandatul serviciului
Telefonului de încredere - 673.
Din numărul total al apelurilor, 63% au fost recepționate din mediul urban, dintre care 47% din
municipiul Chișinău, iar 28% apeluri au fost înregistrate din mediul rural. În 9% dintre cazuri
nu se cunoaște zona din care a telefonat apelantul/apelanta.
Cît privește profilul apelanților pe cazurile de violență în familie, 785 apeluri au fost
recepționate de la victimă (67% din numărul total), 29 apeluri de la agresori, 216 apeluri de la
membrii comunității și 123 apeluri de la grupurile profesionale.
Serviciul telefonic este finanțat din bugetul de stat prin contractarea de către MMPS, în acest
sens au fost alocate 913,4 mii lei.
În plan național, Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (art. 10)
prevede instituirea următoarelor tipuri de centre/servicii pentru victimele violenței în familie și
copiii lor:
- serviciul de asistență telefonică gratuită;
- adăposturi;
- centre/servicii de zi;
- altele.
Pe teritoriul țării dispunem de servicii și centre de asistență și protecție pentru victimele
violenței în familie după cum urmează:
1. Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de
ființe umane din Chișinău;
2. Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”;
3. Centrul de Drept al Femeilor (CDF);
4. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC);
5. Asociația PromoLEX;
6. Refugiul Casa Mărioarei;
7. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”;
8. Centrul „Onoarea și Dreptul Femeilor Contemporane” (Bălți);
9. Centrul de Criză Familială „Sotis” (Bălți);
10. Centrul Maternal „Pro Familia” (Căușeni);
11. Centrul Maternal „ProFemina” (Hâncești);
12. Centrul Maternal (Cahul);
13. Centrul Maternal (Anenii Noi);
14. A. O. „Stimul” Ocnița;
15. A. O. „Vesta” Comrat;
16. Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia” (Soroca);
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17. Centrul de Asistență și Consiliere a Victimelor Violenței în Familie „Ariadna”
(Drochia);
18. Centrul regional pentru reabilitarea victimelor violenței în familie (Chirsova).
De asemenea, MMPS informează că, reieșind din datele obținute din cele 37 de raioane în anul
2021 au fost înregistrate 5325 de sesizări privind violența, neglijarea, exploatarea și traficul:
708 din partea instituțiilor educaționale, 3051 din partea instituțiilor de ordine publică; 315 din
partea instituțiilor medico-sanitare (remarcăm faptul că Ministerul Sănătății în raportul
prezentat către MMPS prezintă pentru anul 2021 – 1717 cazuri de violență asupra copilului);
1251 de la alte instituții.
Din totalul sesizărilor sunt: 853 cazuri de violență fizică; 117 cazuri de violență sexuală; 755
cazuri de violență psihologică; 28 cazuri violență spirituală, 55 cazuri de violență economică.
În mediul urban fiind identificate 2767 cazuri, iar în mediul rural 2558 cazuri; dintre care: 2412
fete și 2913 băieți. Repartizarea pe vârste a cazurilor de violență este reflectată în felul următor:
512 cazuri (vârsta 0-2 ani); 862 cazuri (vârsta 3-6 ani); 2981 cazuri (vârsta 7-15 ani); 970 cazuri
(vârsta 16-17 ani).
Conform celor relatate supra, putem concluziona că fortificarea mecanismului intersectorial
de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor
victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului rămâne în
continuare a fi o prioritate.
Ministerul Educației și Cercetării
Ministerul Educaţiei și Cercetării colaborează activ cu Reprezentanta UNICEF în Moldova
pentru elaborarea acţiunilor concrete de prevenire şi combatere a diferitor forme de violenţă
faţă de copii.
În fiecare an, în toată lumea se desfășoară Campania „16 zile de activism împotriva violenței
în bază de gen”, cu scopul de a sensibiliza publicul larg privind fenomenul violenţei faţă de
femei şi al violenţei în familie. În rând cu alte țări, Republica Moldova se alătură acestei
campanii. Anual, Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ cu
privire la desfășurarea campaniei menționate. În anul 2021, în cadrul Campaniei în instituțiile
de învățământ din republică s-au realizat un șir de activități: seminare de instruire, lecții
publice, discuții, campanii de sensibilizare.
Prin Ordinul Ministrului educației, culturii și cercetării nr. 196/2021, a fost aprobat Programul
activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II, pentru anul 2021,
care a inclus Calendarul datelor remarcabile și comemorabile internaţionale si naţionale
(opțional), cu marcarea la 25 noiembrie a Zilei internaționale pentru eliminarea violenței
asupra femeii. Ordinul menționat este plasat pe site-ul MEC.
Ministerul Afacerilor Interne
În scopul descurajării conducerii autovehiculelor, sub influenţa alcoolului și reducerii
traumatismelor rutiere, continuă implementarea unor măsuri legislative cu aplicarea gradată a
pedepselor în funcţie de nivelul concentraţiei de alcool în sânge.
Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General al Poliției la nivel naţional s-a intervenit în
4613 situaţii, în care conducătorii de vehicule au fost depistaţi sub influenţa băuturilor
alcoolice, astfel înregistrând o creștere cu 4,2% comparativ cu perioada analogică a anului
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2020. Din ele, 3539 cazuri au fost calificate drept infracțiuni și 1074 cazuri documentate
contravențional.
În scopul asigurării siguranţei rutiere, au fost puse în aplicare operațiuni după cum urmează:
operațiunea specială „Pieton”, operațiunea specială „Motociclist”, operațiunea specială
„Girofar”, operațiunea „Taxi”, operațiunea specială „Pasaj Feroviar”, operațiunea specială
„Bacalaureat 2021”, operațiunea „Autobuz”, operațiunea „Tulburel”. Concomitent, au fost
desfăşurate 68 operaţiuni de sensibilizare (filtre) a conducătorilor de vehicule asupra necesităţii
respectării regulamentului circulaţiei rutiere, prin intermediul Sistemului automatizat de
supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”.
A fost elaborat și aprobat un Protocol clinic standardizat: „Managementul clinic al cazurilor
de viol”, ordinul nr.908/2021.
Capitolul XII
Asigurarea condiţiilor pentru ameliorarea sănătăţii mintale
Compania Națională de Asiguirări Medicale și Ministerul Sănătății
Pentru prestarea serviciilor de sănătate mintală în cadrul îngrijirilor medicale comunitare şi la
domiciliu, din FAOAM au fost contractate 40 centre comunitare de sănătate mintală în sumă
de 41 710 312,14 lei. De asemenea, în cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator,
CNAM a contractat Spitalul Clinic de Psihiatrie în sumă de 6 169 551,69 lei. În cadrul asistenţei
medicale spitaliceşti, CNAM a contractat 3 instituţii medico-sanitare republicane Spitalul
Clinic de Psihiatrie, Spitalul de Psihiatrie Bălţi şi Spitalul de Psihiatrie Orhei în sumă de 241
564 702,93 lei şi 2 instituţii medico-sanitare raionale (SR Edineţ, SR Ungheni) pe profilul
„psihiatrie” în sumă de 1 997 353,88 lei.
A fost elaborat și aprobat Protocolul clinic național: „Demența”, ordinul nr. 270/2021 și
Protocolul clinic standardizat pentru medicii de familie: „Demența”, ordinul nr. 271/2021.
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM)
Pe parcursul anulului 2021 AMDM a asigurat autorizarea importului medicamentelor cu
conținut de substanțe stupefiante, psihotrope, prin examinarea promptă a cererilor și emiterea
Autorizațiilor de import/export a substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor.
Tipul documentului

Acțiunea

Autorizații de
import/export
substanțelor stupefiante,
psihotrope și a
precursorilor

Examinarea documentelor privind corespunderea
limitelor necesităților substanțelor narcotice,
psihotrope şi precursorilor depuse pentru
eliberarea autorizației de import/export și
eliberarea copiilor, duplicatelor autorizațiilor.

Eliberarea autorizațiilor
de activitate pentru
utilizarea obiectivelor şi a
încăperilor destinate
activităților legate de
circulația substanțelor
stupefiante, psihotrope
sau a precursorilor;

Examinarea documentelor privind corespunderea
limitelor necesităților substanțelor narcotice,
psihotrope şi precursorilor depuse pentru
eliberarea autorizației de activitate pentru
utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate
activităților legate de circulația substanțelor
stupefiante, psihotrope și a precursorilor.

Nr. de
acte
600

366
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Lista Națională a Medicamentelor Esențiale a fost reactualizată în anul 2021, proces la care
AMDM a participat activ și în acest context comunicăm despre extinderea listei prin includerea
antipsihoticelor de generație nouă.
Lista Națională a Medicamentelor Esențiale reactualizată în 2021 include cu 14 Denumiri
Comune Internaționale, din aceste categorii de medicamente, mai multe decât în Lista
Națională a Medicamentelor Esențiale 2011.
Lista Națională a Medicamentelor Esențiale, anul 2011
Denumiri Comune Internaționale
21
Poziții
47
Lista Națională a Medicamentelor Esențiale, anul 2021
Denumiri Comune Internaționale
35
Poziții
105
Ministerul Educației și Cercetării
Cu referire la acțiunile pe domeniul menționat, Ministerul Educației și Cercetării realizează
următoarele:
1) Învățământul primar și secundar general. Ministerul realizează continuu acțiuni de
prevenire și combatere a violenței față de copii. Curricula disciplinelor școlare obligatorii
Educație pentru societate și Dezvoltare personală conțin mai multe unități de învățare
referitoare la recunoașterea, prevenirea și combaterea violenței, inclusiv a bullying-ului
(intimidări, înjosiri și hărțuieli sistematice). De asemenea, sunt desfășurate periodic formări și
seminare la nivel național pentru cadrele didactice, care predau aceste ore, conferințe în
parteneriat cu alte autorități/organizații cu genericul prevenirii și combaterii violenței.
În contextul prevenirii violenţei, ca parte a politicii educaţionale, care contribuie la stabilirea
egalităţii sociale şi de gender, disciplina obligatorie Educația pentru societate contribuie
explicit la realizarea idealului educațional, prin valorificarea cadrului de referință european,
constituit din 20 de competențe pentru o cultură democratică, considerate competențe specifice
ale disciplinei, grupate convențional în 4 componente de bază, una din ele fiind Valori, care
include și setul Valorizarea democrației, justiției, echității, egalității și supremației legii. Acest
set de valori se bazează pe convingerea generală că societățile trebuie să funcționeze și să fie
guvernate prin procese democratice, care respectă principiile justiției, echității, egalității și
supremației legii. Curriculumul disciplinar include unități de conținut privind Diversitățile în
comunitate: Aspecte ale diversității; Egalități, asemănări și diferențe dintre oameni; împreună
în diversitate; Toleranță și respect pentru diversitate; Strategii pentru combaterea discriminării,
etc. Disciplina obligatorie Dezvoltarea personală este structurată în cinci module, care includ
conținuturi pe dimensiunea de gen: Dimensiunea 1. Identitatea personală și relaționarea
armonioasă, pune accent pe cunoașterea și acceptarea de sine; explorarea și autoevaluarea
resurselor personale; familia ca valoare: responsabilități, roluri de gen, stereotipuri;
comunicare asertivă, non-conflictuală și non-violentă; autoeducare şi voluntariat, etc;
Dimensiunea 2. Unitatea de învățare, Asigurarea calității vieții, include unități de conținut:
Prioritățile unui/unei tânăr/tinere. Semnificația priorității. Stabilirea priorităților. Prioritățile și
calitatea vieții. Prioritățile în raport cu genul: mit și realitate.
În lista disciplinelor opționale pentru ciclul gimnazial au fost incluse disciplinele Educație
pentru echitate de gen și șanse egale, Educație pentru drepturile omului și cetățenia
democratică (cl. V-IX), iar pentru ciclul liceal au fost incluse disciplinele Relații armonioase
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în familie și Etica vieții de familie, care includ în mod direct sau indirect conținuturi privind
drepturile copilului, drepturile omului din aspectul prevenirii violenței, inclusiv, în familie.
2) Învățământul profesional tehnic. În învățământul profesional tehnic postsecundar se
studiază cursuri cu referire la prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului și violența
față de femei, la specialitatea Asistență socială (Curricula aprobată prin Ordinul MECC nr.
517/2017), calificările Pedagog social și Lucrător social.
3) Învățământul superior. În conformitate cu Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III - Doctorat), aprobat prin Ordinul
Ministrului Educației nr. 1045/2015, toate instituțiile de învățământ superior cu profil
pedagogic din țară, au inclus, la componenta de orientare socio-umanistă (U), cursuri cu referire
la prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului, cu statut opțional.
Pe parcursul ultimilor 7 ani, în colaborare cu partenerii de dezvoltare, în special cu CI La strada,
au fost realizate multe sesiuni de formare, webinare tematice, ateliere de lucru pentru cadre
didactice și părinți, lansate campanii, formată o comunitate a cadrelor didactice ,,Intersecție”,
organizate concursuri pentru cadre didactice și elevi, privind siguranța în mediul online etc.
În anul 2020, în parteneriat cu CA Coliseum, Teatrul Național ,,Mihai Eminescu” și cu
susținerea UNICEF Moldova, a fost lansată campania de informare și sensibilizare cu privire
la violența copiilor în mediul online și offline, prin prezentarea de spectacole tematice. Din
cauza pandemiei, o parte din activitățile planificate pentru anul 2020 au fost realizate în anul
2021.
În acest scop, dar și pentru a cultiva comportamente online sigure şi responsabile la copii,
pentru a crește nivelul de reziliență a acestora la pericolele din mediul online, pentru a obține
o abordare comprehensivă a siguranței online în școală, prin implicarea tuturor actorilor din
sistemul educațional, în colaborare cu CI La strada, au fost elaborate Standardele pentru
protecția și siguranța copiilor/elevilor în mediul online. În acest an de studii, Standardele sunt
pilotate în 6 instituții de învățământ din țară. După pilotare se vor analiza rezultatele și, ulterior,
acestea vor deveni obligatorii pentru toate instituțiile de învățământ din țară. În scopul
implementării eficiente a acestor standarde, au fost desfășurate sesiuni de formare a cadrelor
de conducere, cadrelor didactice și psihologilor școlari. Au fost elaborate, de asemenea: Ghidul
pentru cadrele didactice din învățământul primar și Ghidul pentru cadrele didactice din
învățământul gimnazial.
Ministerul Educației și Cercetării este parte componentă a mecanismului intersectorial de
cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime
şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 270 din 08 aprilie 2014). În conformitate cu această hotărâre, autorităţile și
instituţiile cu competenţe în protecţia drepturilor copilului, de la toate nivelurile, au obligația
să coopereze în vederea prevenirii tuturor formelor de violență față de copii și să reacționeze
prompt la orice semn suspect de violență față de copil.
Anual, la data de 30 ianuarie, Republica Moldova alături de mai multe state din lume
marchează Ziua Internațională a nonviolenței în școală. În context, Ministerul Educației și
Cercetării prezintă datele raportului generalizat pentru perioada de referință, privind cazurile
raportate de violență asupra copilului.
Ministerul Educației și Cercetării condamnă existența oricărei forme de violență în cadrul
sistemului educațional și consideră că promovarea dialogului intercultural, a spiritului de
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toleranță, a nediscriminării și incluziunii sociale reprezintă unul din dezideratele fundamentale
ale educației. Procedura de identificare și raportare a cazurilor de violență de către angajații
instituțiilor de învățământ face parte dintr-o strategie complexă de prevenire și combatere a
violenței față de copii, lansată în februarie 2013 de către Ministerul Educației și Cercetării.
Profesorii și directorii instituțiilor de învățământ au obligația să sesizeze autoritățile tutelare și
alte instituții ale statului atunci, când un copil este în situație de risc.
Potrivit celui mai recent raport al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în semestrul II,
anul de studii 2020-2021, angajații din sistemul educațional au identificat 3595 de cazuri
suspecte de abuz fizic, emoțional, neglijare, exploatare prin muncă, hărțuire sexuală și bullying.
Majoritatea cazurilor de abuz asupra copilului în școală sunt raportate de către cadre didactice.
Ministerul Educației și Cercetării încurajează cadrele didactice, elevii și părinții/tutorii acestora
să sesizeze organele competente despre cazurile de violență asupra copilului. Orice copil are
dreptul să studieze în cadrul unui mediu prietenos și protectiv pentru dezvoltare.
Ministerul Educației și Cercetării reiterează necesitatea cooperării dintre autoritățile publice
centrale și locale, administrațiile instituțiilor de învățământ, cadrele didactice, părinții,
societatea civilă și mass – media, în vederea asigurării un mediu educaţional sigur, protectiv și
incluziv pentru toţi copiii.
Capitolul XIII
Controlul Maladiilor Contagioase
Ministerul Sănătății și ANSP
În republica se realizează activități în supravegherea epidemiologică, reducerea morbidităţii,
invalidităţii şi mortalităţii determinate de hepatitele virale acute, trenante şi cronice B, C şi D,
cirozele hepatice cauzate de virusurile nominalizate, pentru a atinge indicii de incidenţă
comparabili cu indicii ţărilor Comunităţii Europene. În scopul evaluării realizării supravegherii
epidemiologice a hepatitelor virale B, C și D, implementării măsuriilor de control și răspuns în
anul 2021:
i.

A fost efectuată ”Analiza sistemului de supraveghere epidemiologică în hepatitele virale
B, C și D și implementarea măsurilor de control și răspuns”;

ii. A fost elaborat proiectul ”Planului strategic national pentru eliminarea hepatitelor
virale”;
iii. A fost efectuată ”Estimarea populației infectate cu HVB și HVC în diferite grupuri la
risc sporit de infectare și în populația generală”.
În scopul reducerii în continuare a morbidităţii prin hepatitele virale B, C şi D acute, cronice și
ciroze și minimizarea consecințelor socio-economice a hepatitelor virale: Cu teste rapide de
diagnostic au fost testate 77813 persoane din grupele la risc sporit de infectare la markerul
AgHBs și 69556 persoane la markerul anti-HCV; A fost realizată imunizarea contra hepatitei
virale B a persoanelor din grupurile de risc sporit de infectare cu I doză - 1566 persoane, cu a
II doză - 820 persoane, cu a III doză - 330 persoane și cu a IV doză - 103 persoane;
Se implementează activități de reducere a riscuriilor, care geografic acoperă tot teritoriul
Republicii Moldova. În anul 2021 au beneficiat de servicii de prevenire 30102 de persoane din
grupurile cu risc sporit de infecție, inclusiv persoane utilizatoare de droguri injectabile -17484,
lucrători sexuali - 7960 și bărbați care practică sex cu bărbați - 4658.
53

În republică la data de 28 iulie 2021 a fost marcată Ziua Mondială a Hepatitei cu genericul
„Hepatita nu poate aștepta”, având ca scop informarea și conștientizarea populației privind
pericolul ce-l prezintă hepatititele virale, povara globală, complicațiilor la nivel individual,
necesitatea testării și cunoașterii statutului și adresării pentru tratament.
În scopul sporirii gradului de alertă a fiecărei persoane, îndeosebi în rândul grupurilor cu risc
sporit de infectare şi a comunităţii privind prevenirea hepatitelor virale B, C și D, pe parcursul
anului 2021, de către lucrătorii medicali din instituțiile medico-sanitare, au fost organizate 344
seminare de instruire în cadrul cărora au fost instruiți 10203 persoane, au fost elaborate 59
materiale metodico-informative, la posturile de televiziune au fost translate 43 emisiuni, la
radio s-au difuzat 15 emisiuni, în presă au fost publicate 27 articole. De asemenea, au fost
susţinute 2680 prelegeri, 92541 convorbiri, 28 activități în comunități și 173 informații plasate
pe rețelele de socializare.
În anul 2021 a continuat realizarea a 3 proiecte de cercetări științifice în domeniul hepatitelor
virale: ”Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele virale A, B, C cu
optimizarea măsurilor de control și răspuns”, ”Studiul de seroprevalență pentru evaluarea
impactului vaccinării contra Hepatitei B în Republica Moldova” și ”Studierea particularităţilor
epidemiologice ale hepatitelor virale B şi D cu evaluarea impactului social”.
În perioada de referință au fost susținute 2 teze științifice: “Tratamentul antiviral interferon free la pacienții cu hepatită virală C cronică” și “Evoluția infecției cronice virale Delta – de la
hepatită cronică la carcinom hepato-celular”.
Pentru reducerea esențială a morbidității prin hepatite virale: în perioada anului 2021 Comisia
Specializată a MS a examinat dosarele pacienților cu hepatite cronice și ciroze hepatice virale,
ca urmare au fost incluși în tratament antiviral 2652 pacienți, din care 1744 pacienți cu HCV;
845 pacienți cu HBV și 63 pacienți cu HDV, conform tabelului.
Pacienți incluși în tratament antiviral în perioada anului 2021, conform ordinelor MS
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HCV

96

102

156
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1744

HBV

51

57
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49
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87
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19

12

2

3

9

6

0

0

2

6

4

63

Total

166

171

231

220

277

295

164

290

267

247

324

2652

Pacienții cu hepatite virale B, C şi D au acces la servicii calitative de tratament şi îngrijire
continuă, care se realizează în baza Protocoalelor clinice naționale.
Tratamentul antiviral al bolnavilor de hepatite cronice și ciroze hepatice virale B, C, D este
accesibil, inclusiv pentru pacienții din penitenciare și se realizează în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare. Conform raportării medicilor infecționiști din IMSP
teritoriale în perioada anului 2021 au finisat tratamentul antiviral 2036 de pacienți. În perioada
de raportare au fost înregistrate per total 94 refuzuri a pacienților și 91 de recăderi din tratament
antiviral.
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Au fost elaborate și aprobate 4 Ghiduri practice noi:
- „Diagnosticul microbiologic al infecțiilor tractului respirator”, ordinul nr.26/2021;
- „Managementul patologiilor chirurgicale în timpul pandemiei Covid-19”, ordinul
nr.26/2021;
- „Managementul infecției cu Clostridioides difficile”, ordinul nr.288/2021;
- „Trombocitopenia trombotică imună indusă de vaccin”, ordinul nr.706/2021;
Au fost actualizate și aprobate 2 Ghiduri practice:
- „Reabilitarea medicală a pacienților cu infecția COVID-19”, ordinul nr.614/2021;
- „Managementul complicațiilor severe cauzate de infecția cu coronavirus de tip nou
(Covid-19)”, ordinul nr.906/2021;
Au fost actualizat și aprobat Protocolul clinic național:
- „Infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19”, ediția V, ordinul nr.268/2021;
- „Infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19”, ediția VI, ordinul nr. 1002/2021.
Au fost actualizat și aprobat Protocolului clinic standardizate pentru medicii de familie:
- „Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19) ”, ediția V, ordinul nr.269/2021;
- „Infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19”, ediția VI, ordinul nr. 1003/2021.
În anul 2021 au fost intensificate activitățile în supravegherea epidemiologică a infecției
COVID-19, în contextul pandemiei declarate de OMS la 11 martie 2020, a continuat
supravegherea epidemiologică a gripei, IACRS, SARI. Sistemul de supraveghere
epidemiologică și virusologică a gripei, infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare
(IACRS) și infecțiilor respiratorii acute severe (SARI) și monitorizarea circulației virusurilor
gripale, a fost adoptat și se efectuează în conformitate cu cerințele OMS, ECDC și CDC,
conectat la rețelele europene TESSy și globală Flunet ale OMS de supraveghere a gripei,
IACRS și SARI.
Sistemul de supraveghere de sentinelă se realizează în 9 teritorii administrative și
supravegherea operativă în toate teritoriile administrative. În situația pandemică cu COVID19 au fost efectuate un șir de măsuri pentru integrarea sistemului de supraveghere a gripei,
IACRS, SARI și COVID-19. Astfel, a fost elaborat și implementat ordinul MS nr. 999/2021
”Cu privire la supravegherea epidemiologică și virusologică a gripei, IACRS și SARI în
Republica Moldova și integrarea supravegherii epidemiologice cu prezentarea informației
săptămânale/lunare” și ”Regulamentul de supraveghere epidemiologică a gripei sezoniere,
IACRS și SARI”.
Este efectuată analiza epidemiologică zilnică și săptămânală, privind evoluția infecției
COVID-19 în Republica Moldova și în Regiunea Europeană și mersul imunizării antiCOVID19, cu remiterea buletinelor în adresa tuturor autorităților publice interesate, cu publicarea pe
pagina web a Ministerului Sănătății.
Au fost depuse eforturi substanțiale pentru fortificarea sistemului de supraveghere și control
a bolilor transmisibile, prin re-ingineria Sistemului Informațional automatizat de
Supraveghere Epidemiologică a Bolilor transmisibile și Evenimentelor de Sănătate Publică.
Ministerul Educației și Cercetării
Prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 196/2021 a fost aprobat Programul
activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II, pentru anul 2021,
care a inclus Calendarul datelor remarcabile și comemorabile internaţionale si naţionale
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(opțional), cu marcarea la 24 martie a Zilei mondiale de combatere a tuberculozei, la 1
decembrie a Zilei internaționale de combatere a infecției HIV/SIDA, etc. Ordinul menționat
este plasat pe site-ul MEC.
Pe parcursul anului au fost publicate articole cu conținut medical tematic în ziarele de uz intern
din instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior. A continuat organizarea în comun
cu catedrele clinice și organizațiile non-guvernamentale a prezentărilor informaționale
tematice. În cadrul instituțiilor de învățământ superior au fost organizate mese rotunde în cadrul
catedrelor cu genericul: Ziua internațională de combatere a infecției HIV/SIDA, Ziua mondială
de combatere a tuberculozei, Ziua internațională de combatere a cancerului, Profilaxia
hepatitelor virale, cu program de voluntariat.
În instituțiile de învățământ primar și secundar general, tematica modului sănătos de viață se
realizează, prin intermediul Curricula, atât la disciplina obligatorie ,,Dezvoltare personală,, ,
cât și în cadrul disciplinei opționale ”Educația pentru sănătate”.
Pe parcursul anului 2021 a continuat implementarea obligatorie în instituțiile de învățământ
profesional tehnic postsecundar, pentru elevii anului I, Curriculum-ul Decizii pentru un mod
sănătos de viață. Pentru elevii din cadrul învățământului profesional tehnic secundar, în urma
reevaluării Planului cadru, curriculumul menționat are statut de disciplină opțională pentru
elevii anului I și II.
În scopul informării despre profilaxia infecţiei HIV/SIDA şi a bolilor sexual transmisibile în
cadrul instituţiilor de învăţămînt superior au fost organizate întâlniri şi lecţii tematice.
La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației realizează
permanent instruirea cadrelor didactice, selectate de instituțiile de învățământ, în domeniul
formării deprinderilor de viață ale tineretului studios, inclusiv și profilaxiei infecției HIV/SIDA
și ITS.

Ministerul Justiției
Administrația Națională a Penitenciarelor
Administrați Națională a Penitenciarelor implementează următoarele programe de control al
bolilor contagioase:
1. Programului de control al tuberculozei în sistemul penitenciar elaborat conform Programului
de control al tuberculozei in sistemul penitenciar pentru anii 2016-2020, aprobat prin
Ordinul ANP nr.168/2018. În conformitate prevederile legale, în sistemul administrației
penitenciare este efectuată examinarea profilactică radiologică obligatorie a tuturor
deţinuţilor la intrarea în sistemul administrației penitenciare și ulterior o dată la 6 luni. Pe
parcursul anului 2021 au fost realizate 17393 radiografii. Sputa la BAAR – 4469 probe.
GenExpert – 771 probe. Diagnosticate 98 cazuri noi si 58 recidive; Inclusi in tratament 93
deținuți. La sfîrșitul anului 75 deținuți în tratament DOTS și DOTS +.
2. Implementarea Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS în
sistemul penitenciar. Asistența medicală în domeniul prevenirii și controlului HIV/SIDA și
infecțiilor cu transmitere sexuală în sistemul administrației penitenciare este acordată în
conformitate cu prevederile Programului naţional de profilaxie şi control al infecţiei
HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2016-2020.
În acest context Direcția medicală a întreprins măsuri la următoarele compartimente:
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-

Depistarea infecţiei HIV/SIDA la deţinuţi.
Profilaxia şi controlul infecţiei HIV la deţinuţi şi personalul penitenciar.
Evidenţa şi monitorizarea cazurilor de HIV/SIDA.
Tratamentul acordat deţinuţilor cu statut seropozitiv.

La finele perioadei de raportare în sistemul administrației penitenciare se află în evidenţă - 175
pacienţi HIV, dintre care 18 cazuri noi. De tratament antiretroviral beneficiază la moment - 162
deținuți, inclusiv - 3 pacienți noi incluși în tratament și - 1 a reinițiat tratamentul. Pe parcursul
perioadei de raport au fost efectuate 4496 teste rapide HIV/SIFILIS pe sînge, unde 92 pozitive
la HIV/SIFILIS și 66 teste pozitiv la SIFILIS.
3.
Implementarea Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru
anii 2017-2021. Asistența medicală în domeniul combaterii a hepatitelor virale este acordată
conform Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 20172021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.342 din 26.05.2017. Direcţia medicală conlucrează
cu Comisia specializată a Ministerului Sănătăţii, Muncii și protecției Sociale în conformitate
cu Regulamentul privind procedura de includere a pacienţilor în terapia antivirală a hepatitelor
cronice şi cirozelor hepatice virale B, C, D la copil şi adult. Pentru includerea în programul de
tratament al hepatitelor virale C pacienţii urmează să fie investigați corespunzător. În acest
context a fost încheiat un contract cu IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
inițial în sumă de 780 000,00 lei. Pe perioada de raportare au fost investigați 191 deținuți, au
fost depuse 115 dosare la MSMPS, nu s-au încadrat în principiile de includere în tratamentul
antiviral 35 pacienți, în lucru 21 dosare, neconfirmați – 5 incluși în tratament HVC – 123
condamnați și HVB – 9 condamnați. Teste rapide pentru depistarea HVC – 1370 teste, dintre
care 182 pozitive. Teste HVB – 228, dintre care 10 pozitive.
Capitolul XIV
Obţinerea de noi performanţe în sistemul de ocrotire a sănătăţii
Ministerul Finanţelor
În scopul implementării acțiunilor prevăzute în Politica Națională de Sănătate, pentru anul
2021, în bugetul public național au fost aprobate alocații în sumă de 13.575,4 mil. lei, care pe
parcursul anului au fost majorate cu 804,9 mil. lei, constituind 14380,3 mil. lei sau 16,7% din
cheltuielile totale ale bugetului public național, dintre care 8097,1 mil. lei – în bugetul de stat
(inclusiv 5835,0 mil. lei – transferurile către fondurile asigurării obligatorii de asistență
medicală), 260,9 mil. lei – în bugetul local, 11857,3 mil. lei – în fondurile asigurării obligatorii
de asistență medicală.
Cheltuielile respective au fost realizate în sumă de 13556,9 mil. le, sau la nivel de 94,3% din
prevederi, dintre care 7675,8 mil. lei – în bugetul de stat (inclusiv 5835,0 mil. lei – transferurile
către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală), 164,0 mil. lei – în bugetul local,
11552,1 mil. lei – în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.
Totodată, cheltuielile în cadrul proiectelor finanțate din surse externe au fost executate la nivel
de 630,4 mil. Lei, din 930,1 mil. lei din bugetul precizat, ce reprezintă 67,8% din prevederi.
Ministerul Sănătății
A fost elaborat și aprobat prin Ordinul MSMPS nr.621/2021 Regulamentul de repartizare și
plasare în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ medical și farmaceutic
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superior, profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat. Conform ordinului
nominalizat ANSP asigură: colectarea informației despre necesitatea de personal medical și
farmaceutic superior, profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de la
prestatorii publici de servicii medicale și instituțiile de învățământ medical și farmaceutic și
prezintă note informative în adresa Ministerului Sănătății; recepționează de la prestatorii
publici de servicii medicale cotoarele Certificatelor privind plasarea în câmpul muncii a
absolvenților din învățământul medical și farmaceutic superior, profesional tehnic
postsecundar și postsecundar non-terțiar de stat, contribuind la gestionarea procesului de
distribuire a resurselor umane în sănătate.
În scopul depistării ţintite a tuberculozei din mijloacele FMP s-au executat mijloace financiare
în volum de 855,9 mii lei. Astfel, au fost realizate două proiecte de profilaxie TB în rândul
populaţiilor cheie afectate şi creşterea complianţei la tratament TB DS şi TB MDR. În cadrul
proiectelor au fost examinate radiologic 2021 persoane din 5 raioane (Ialoveni, Ştefan Vodă,
Şoldăneşti, Făleşti şi Sîngerei) şi 3 municipii (Străşeni, Ungheni şi Bălţi), dintre care au fost
depistate 21 cazuri de tuberculoză şi incluse în tratament, fapt ce a contribuit la micşorarea
riscului de îmbolnăvire în populaţia generală. În cadrul proiectului au fost organizate întruniri
de informare şi comunicare a comunităţii (beneficiari indirecţi: APL, CS) despre tuberculoză
şi necesitatea examinării la timp a persoanelor din grupurile de risc la tuberculoză.
De asemenea, în temeiul ordinului MSMPS nr.463/2021 a fost realizat screening-ul prin
radiografie pulmonară în cuantum de 401,0 mii lei de care au beneficiat 11 125 persoane.
Numărul persoanelor cu suspecţii la patologie urmare a screening-ului prin radiografie
pulmonară constituie 1833 persoane (sau 16,5% din numărul total).
Din sursele FMP au fost realizate trei proiecte de prevenire a transmiterii HIV şi infecţiilor cu
transmitere sexuală, în special la populaţiile-cheie la nivel naţional, în acest sens a fost alocată
suma de 805,3 mii lei. Au fost acoperiţi cu serviciile prevăzute în pachetul de bază 1450
beneficiari, fiind extins accesul la testarea HIV, Sifilis, TB, HVC şi HVB în rândul grupurilor
cu risc sporit de infectare. Totodată, 242 beneficiari au fost acoperiţi cu serviciile prevăzute în
pachetul suplimentar în formatul ”managementului de caz” întocmit pentru fiecare beneficiar
de servicii, în condiţiile unei abordări multidisciplinare.
În scopul acordării asistenţei medicale pacienţilor cu muşcături, tratamentului curativprofilactic, vaccinarea anuală a personalului din sfera sanitar-veterinară, s-a finanţat procurarea
a 14 000 doze de vaccin antirabic în sumă de 1294,60 mii lei. De acest vaccin au beneficiat
2568 persoane agresate de animale domestice şi sălbatice, utilizându-se 10 509 doze de vaccin
antirabic. Totodată, de imunoglobulina antirabică procurată din bugetul FMP din anul 2020 în
volum de 130 flacoane au beneficiat 19 persoane.
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM)
În fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - FAOAM) au fost
acumulate venituri în sumă de 11 540 026,1 mii lei sau 100,7% în raport cu prevederile anuale,
iar cheltuielile au fost executate în sumă de 11 552 085,6 mii lei sau la nivel de 97,4% faţă de
valoarea planificată. Partea preponderentă, sau 99% din cheltuieli, a revenit cheltuielilor din
fondul pentru achitarea serviciilor medicale şi farmaceutice (fondul de bază), care a constituit
11 436 194.8 mii lei, executate fiind 97,7% faţă de prevederile anuale.
Urmare a modificărilor operate la Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 „Pentru aprobarea
Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice
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încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (prin HG nr.920/2020 şi HG
nr.285/2020), începând eu 01.01.2021 au fost majorate cu 30% salariile personalului medical
şi şoferilor de ambulanţe din asistenţa medicală urgentă prespitalicească din cadrul instituţiilor
medico-sanitare publice încadrate în sistemul AOAM şi, începând cu 01.11.2021, au fost
majorate salariile personalului administrativ-gospodăresc din cadrul instituţiilor medicale.
Astfel, în Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2021
nr.256/2020, cu modificările ulterioare, au fost prevăzute resurse financiare în cuantum de 1
119,3 mii lei pentru majorarea cu 30% a salariilor personalului medical şi şoferilor de
ambulanţe din asistenţa medicală urgentă prespitalicească din cadrul instituţiilor medicosanitare publice încadrate în sistemul AOAM şi 45,8 mii lei pentru majorarea salariilor
personalului administrativ-gospodăresc din cadrul instituţiilor medicale.
Totodată, din FAOAM au fost alocate mijloace financiare ce ţin de acoperirea cheltuielilor de
personal legate de încadrarea medicilor rezidenţi din cadrul prestatorilor de servicii medicale,
pentru acordarea asistentei medicale populaţiei 133,1 mii lei. Comparativ cu anul 2020 (90,9
mii lei) alocaţiile date au crescut cu 46,4 % sau cu 42,2 mii lei.
De asemenea, în vederea motivării financiare a personalului implicat în supravegherea,
tratamentul şi controlul infecţiei cu COVID-19, conform prevederilor Ordinului MSMPS
nr.466/2020 „Cu privire la motivarea personalului” şi Ordinului comun al MSMPS şi CNAM
nr.1311/377-A/2020 „Privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii
medicale în cadrul sistemului AOAM”, cu modificările ulterioare, lunar, din contul mijloacelor
FAOAM, au fost acoperite cheltuielile aferente suplimentului legat de îndeplinirea
indicatorului de performanţă profesională „Acordarea asistenţei medicale pacienţilor cu
COVID- 19, în baza definiţiei de caz suspect/probabil/confirmat”.
Astfel, în acest scop din FAOAM, au fost alocate peste 380,6 mii lei - suplimentul legat de
îndeplinirea indicatorului de performanţă profesională în mărime de 100% la salariul de funcţie
acordat personalului antrenat în lupta cu COVID-19. În comparaţie cu anul 2020 (327,0 mii
lei) alocaţiile date au crescut cu 16,4 % sau cu 53,6 mii lei.
La fel, CNAM a elaborat conceptul campaniei de comunicare despre drepturile şi obligaţiile
beneficiarilor sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aferent diminuării plăţilor
de buzunar, însă din cauza pandemiei COVID-19, nu a fost posibilă realizarea acţiunii stabilite,
dat fiind faptul că aceasta implică inclusiv organizarea întrunirilor în masă cu subiecţii
sistemului AOAM.
Suplimentar, prin intermediul Serviciului telefonic Info - CNAM, beneficiarii sunt informaţi
din prima sursă despre drepturile şi obligaţiile în sistemul AOAM. Numărul apelurilor
parvenite pe parcursul anului 2021 a fost de 27 437, fiind în creştere faţă de anul 2020 cu 352
de apeluri.
În sistemul AOAM, Guvernul are calitatea de asigurat pentru anumite categorii de persoane
neangajate, aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova, cu excepţia
persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual. Prin urmare, reieşind din situaţia
economico-financiară complicată şi posibilităţile financiare reduse ale unor categorii de
persoane, Guvernul este orientat spre susţinerea persoanelor defavorizate cu venituri mici şi
intervine ca asigurător pentru mai multe categorii de persoane.
Din 01.01.2021 au intrat în vigoare modificările la art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la
asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr. 1585/1998, aprobate prin Legea pentru
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modificarea unor acte normative nr. 138/2020, care au avut drept scop extinderea categoriilor
de persoane asigurate de către Guvern, prin încadrarea veteranilor de război şi participanţilor
la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl.
Concomitent, prin aceiaşi lege au fost introduse prevederi ce au permis persoanelor care au
atins vârsta standard de pensionare conform legislaţiei naţionale, dar beneficiază de pensie din
partea altui stat, obţinerea statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM în baza cererii şi
a documentelor confirmative prezentate CNAM.
Astfel, Guvernul a intervenit în calitate de asigurat pentru 13 categorii de persoane, iar la finele
anului 2021 numărul persoanelor asigurate de Guvern a atins cifra de 1 605 831 persoane.
Totodată, sunt aplicate reduceri în primele trei luni ale anului la plata primei de asigurare în
sumă fixă cetăţenilor care nu sunt angajaţi şi îşi asigură riscul de îmbolnăvire anticipat pentru
anul de gestiune, prin plata unei sume aprobate de legiuitor.
Ca instrument pentru sporirea calităţii serviciilor medicale, eficienţei şi randamentului
instituţiilor medicale, CNAM gestionează fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor
publici de servicii medicale (în continuarea - FD), care potrivit prevederilor Regulamentului
cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală, aprobat prin HG nr.594/2002, se utilizează preponderent pentru procurarea utilajului
medical performant şi a mijloacelor de transport; implementarea noilor tehnologii de încălzire,
de prelucrare a deşeurilor medicale şi de alimentare cu apă şi sanitaţie; modernizarea şi
optimizarea clădirilor şi infrastructurii, precum şi pentru implementarea sistemelor şi
tehnologiilor informaţionale.
Mijloacele financiare ale FD se alocă în baza concursurilor de selectare a proiectelor
investiţionale, înaintate de către instituţiile medico-sanitare publice (în continuare - IMSP)
încadrate în sistemul AOAM.
În vederea realizării Subprogramului „Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din domeniul
ocrotirii sănătăţii”, finanţat din FD, în conformitate cu prevederile Legii FAOAM pentru anul
2021, au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 15 000,0 mii lei pentru următoarele
priorităţi de finanţare:
fortificarea asistenţei medicale primare, prin acordarea mijloacelor financiare pentru
finalizarea proiectelor investiţionale, iniţiate cu suportul CNAM;
-

dotarea instituţiilor medicale spitaliceşti cu utilaje şi dispozitive medicale necesare în
combaterea virusului SARS-CoV-2.
-

Ca urmare a organizării concursului de selectare a proiectelor, au fost încheiate 13 contracte de
finanţare a proiectelor investiţionale, în valoare totală de 14 862,5 mii lei. Din FD au fost
finanţate 10 proiecte investiţionale, fiind efectuate cheltuieli în sumă de 9 554,3 mii lei.
Cea mai mare parte a cheltuielilor în sumă de 6 420,9 mii lei a fost direcţionată pentru dotarea
a 7 IMSP spitaliceşti cu utilaj şi dispozitive medicale necesare în combaterea virusului SARSCoV-2 (Institutul de Cardiologie, Spitalul de Stat, Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”,
SR Ştefan-Vodă, SR Anenii Noi, SR Floreşti, SR Cantemir).
Pentru lucrările de reparaţie în scopul finalizării proiectelor iniţiate în anii precedenţi cu
suportul CNAM, din FD au fost achitate 3 133,4 mii lei, fiind finanţate următoarele 3 proiecte:
1) „Fortificarea AMP prin crearea condiţiilor de activii ale în OMF Izbişte
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(reconstrucţia capitală a edificiului)" din subordinea CS Criuleni;
2) „Continuarea proiectului de renovare a CS Străşeni pentru creşterea calităţii şi
accesibilităţii serviciilor medico-sociale”;
3) ,,Garanţia îngrijirilor medicale primare la sat, prin finalizarea reconstrucţiei
edificiului OMF Dereneu" din subordinea CS Onişcani.
În contextul Legii nr.116/2021 pentru modificarea art.20 din Legea ocrotirii sănătăţii,
nr.411/1995, au fost întreprinse acţiuni pentru acoperirea cheltuielilor pentru protezele
individuale şi consumabilele necesare pentru reabilitarea chirurgicală şi protetică a pacienţilor
cu anoftalmie, cu defect parţial sau total al globului ocular, indiferent de etiologic din contul
FAOAM gestionate de CNAM.
În acest scop a fost elaborat proiectul de modificare a HG nr.1387/2007 pentru modificarea
Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în vederea includerii
prevederilor privind asigurarea cu protezele individuale şi consumabilele necesare pentru
reabilitarea chirurgicală şi protetică a pacienţilor cu anoftalmie, cu defect parţial sau total al
globului ocular, indiferent de etiologie. Conform Scrisorii Ministerului Sănătăţii nr. 09/5926
din 19.11.2021, numărul de pacienţi ce necesită reabilitarea chirurgicală şi protetică a
pacienţilor cu anoftalmie, cu defect parţial sau total al globului ocular constituie 90 persoane.
În procesul contractării serviciilor medicale pentru anul 2022, cheltuielile pentru serviciile de
protezare oculară pentru pacienţii cu anoftalmie indiferent de etiologie vor fi luate în calcul, cu
alocarea ulterioară a sumei pentru prestarea serviciilor respective în limita mijloacelor
financiare disponibile.
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM)
Referitor la implementarea tehnologiilor informaţionale în domeniul asistenţei farmaceutice,
AMDM este responsabilă de menținerea și gestionarea Nomenclatorului de Stat al
medicamentelor
disponibil
pe
site-ul
www.amdm.gov.md
accesând
link-ul
http://nomenclator.amdm.gov.md/. Totodată AMDM asigură recepționarea și evidența
cererilor privind autorizarea importului medicamentelor, inclusiv cu conținut de substanțe
stupefiante, psihotrope, și precursorii acestora, prin intermediul SIA GEAP. În contextul
îmbunătățirii activității domeniului AMDM depune eforturi pentru ajustarea, menținerea și
perfectarea mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive prin sistemul SIA
GEAP și punerea în aplicare a unui proces armonizat asigurând satisfacerea cerințelor legale
prin aplicarea si respectarea cerințelor sistemului de management al calității în conformitate cu
standardul ISO 9001:2015.
Ministerul Justiției
Administrația Națională a Penitenciarelor
Sistemul administrației penitenciare a depus eforturi pentru creșterea calității serviciilor
medicale prestate. În toate secțiile medicale de ambulator, dar și spitalul penitenciar au fost
realizate lucrări de reparație cosmetică și capitală, dotare cu medicamente și tehnică medicală,
astfel că 15 secții medicale au fost autorizate din punct de vedere sanitar.
Conform prevederilor Ordinului nr. 64/2021 ”cu privire la organizarea procesului de evaluare
si acreditare a secțiilor medicale din cadrul instituțiilor subordonate Administrației Naționale a
Penitenciarelor” pe parcursul anului a fost organizată evaluarea de către Comisia Națională de
Evaluare și Acreditare în Sănătate a 15 secții medicale de ambulatoriu.
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În scopul creșterii nivelului calității asistenței medicale acordate deținuților, personalul medical
a participat la un ciclu de instruiri on-line, în perioada lunilor iulie-octombrie, cu tematica:
- Managementul calității serviciilor medicale – 25 ore;
- Managementul urgențelor medicale de sănătate publică – 25 ore;
- Promovarea sănătății – 40 ore
Instruirea a avut loc în cadrul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de
justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, cu suportul
Școlii de Management în Sănătate Publică a USMF „Nicolae Testemițanu”.
Pe parcursul orelor de instruire au fost desfășurate subiecte precum: respectarea drepturilor
fundamentale ale omului în prestarea serviciilor medicale, comunicarea și consilierea
pacienților, cadrul național și internațional privind drepturile omului, drepturile fundamentale
ale pacientului, stresul în activitatea medicală, siguranța și securitatea pacientului,
managementul calității serviciilor medicale în contextul infecției COVID-19, prevenția și
profilaxia maladiilor transmisibile și non-transmisibile, managementul riscului, gestionării
cazurilor dificile în rândul deținuților etc.
În perioada noiembrie-decembrie curent, 32 de lucrători medicali cu studii medii și superiore
au participat la instruire cu tematica: ”Suport vital de bază” în cadrul Centrului Universitar de
Simulare medicală.
La fel, în scopul creșterii calității serviciilor medicale a fost aprobat Ordinul ANP nr.129/2021
cu privire la asigurarea calității serviciilor medicale prestate, prin care a fost aprobată
componența consiliului calității si regulamentul de activitate a lui.
Au fost organizate 5 ședințe ale Consiliului calității, în cadrul cărora au fost discutate, evaluate
și aprobate:
- Planul de activitate anual al CC si activitățile realizate;
- Aprobarea și activitatea comitetelor medicale de calitate;
- Aprobarea a 11 Protocoale clinice instituționale;
- Aprobarea a 14 Proceduri Operaționale Standard.
Planificarea și realizarea auditului medical intern în cadrul a 6 secții medicale din 6
penitenciare. Au fost identificate 29 neconformități și 21 observații și au fost propuse 60
recomandări pentru înlăturarea neajunsurilor. Scrisorile de audit au fost remise instituțiilor
penitenciare auditate.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Pentru perioada anului 2021 a fost elaborat şi remis către Guvern raportul de progres al
Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr.l 150/2017.
În contextul armonizării cadrului normativ naţional cu prevederile UE, au fost elaborate
următoarele acte normative:
Proiectul hotărîrii Guvernului privind stabilirea unor norme sanitare privind
subprodusele de origine animală şi produsele derivate, care nu sunt destinate consumului uman
(transpune: Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011, de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009), aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie
2022;
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
(HG 65/2001, HG 1209/2007, HG 1208/2008, HG 221/2009, HG 931/2011, HG 773/2013, HG
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157/2019, HG 624/2020, HG 910/2020) (transpune Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al
Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1234/2007 al Consiliului, în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre,
Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008, de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE), nr. 1234/2007 al Consiliului, privind standardele de
comercializare aplicabile ouălor, Regulamentul (UE) 2019/229 al Comisiei din 7 februarie
2019, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005), aprobat în şedinţa Guvernului din
23 februarie 2022.
Au fost înaintate propuneri pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile, ordinea şi
procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului
Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017. Proiectul de modificare a
Regulamentului menţionat, a fost elaborat, înregistrat la Cancelaria de stat cu numărul unic
89/MAIA/2022 şi, la moment, este înaintat spre avizare şi consultare cu instituţiile de resort.
Modificările propuse prevăd majorarea sprijinului financiar la unele măsuri de subvenţionare.
Astfel, prin aprobarea acestor modificări, va fi facilitat accesul fermierilor la sursele Fondului
Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, precum şi vor fi îmbunătăţite politicile
de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural, prin ajustare la necesităţile
economiei naţionale şi ale cetăţenilor ţării.
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Au fost aprobate condiţiile minime de clasificare pe categorii de confort al
autobuzelor/autocarelor în vederea includerii acestora în programele de transport rutier raionale
şi inter-raionale, Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.355/2019. Astfel,
începând cu 2021 toate unităţile de transport antrenate la deservirea serviciilor regulate raionale
şi inter-raionale sunt obligate să întrunească cerinţele minime de confort aprobate.
Totodată, în conformitate cu modificările operate la Codul Fiscal nr.1163/1997, accizele
aplicate la importul unităţilor de transport (în special autocare) se majorează gradual în
dependenţă de vârsta unităţii de transport. Astfel, pentru vehiculele din categoria M1 până la 7
ani, şi M2 până la 10 ani, accizele de import constituie 0 lei, iar pentru vehiculele mai vechi de
16 ani acciza constituie 80 lei/cm3 şi respectiv, 60 lei/cm3.
De menţionat că, în conformitate cu prevederile art.153 alin.(9) din Codul Transporturilor
Rutiere, începând cu 1 ianuarie 2020, la efectuarea transportului rutier se admit doar
autobuzele/autocarele ce corespund normelor cel puţin Euro 1.
Subsecvent, informăm că, Autoritatea Aeronautică Civilă, instituţie din subordinea
Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale are atribuţii în domeniul certificării
medicale a personalului aeronautic, certificarea centrului şi examinatorilor aero-medicali,
activitate care este efectuată în strictă conformitate cu standardele şi practicile recomandate de
Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi cerinţele aviaţiei civile ale Uniunii Europene.
Expertiza medicală stabileşte aptitudinea, din punct de vedere a stării sănătăţii personalului
aeronautic, pentru îndeplinirea în siguranţă a atribuţiilor profesionale. Aceasta are o mare
semnificaţie pentru siguranţa zborurilor şi menţinerea sănătăţii piloţilor pentru cariera de zbor.
Totodată, informăm că, unele din obiectivele specifice stabilite în Politica Naţională de
Sănătate sunt în concordanţă cu cerinţele stabilite în aviaţia civilă a Republicii Moldova,
urmare transpunerii legislaţiei Europene şi anume: intrarea în vigoare în anul 2021 a Hotărârii
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Guvernului nr.134/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor şi
procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian, a Hotărârii
Guvernului nr.204/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerinţelor tehnice
şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă şi mijloacele
acceptabile de punere în conformitate şi materiale de îndrumare la aceste Regulamente. Acest
fapt confirmă ajustarea cadrului normativ la rigorile şi standardele Uniunii Europene, prevăzute
în pct.12 lit.(b) din Politica Naţională de Sănătate.
La fel, în conformitate cu cerinţele medicale prevăzute de regulamentele susmenţionate, se
efectuează controlul bolilor necontagioase şi promovarea sănătăţii şi prevenirea maladiilor,
activitate care este în concordanţă cu obiectivele prevăzute în pct.11 lit.b) şi lit.f) din Politica
Naţională de Sănătate. De asemenea, sunt prevăzute proceduri pentru minimizarea riscurilor
de incapacitate medicală ale personalului navigant şi ne-navigant din aviaţia civilă.
Serviciul medicină aeronautică din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile participă la
reglementarea standardelor aviaţiei civile a Republicii Moldova, în partea ce ţine de medicină.
Una dintre activităţi constituie examinarea medicală a piloţilor, inginerilor de bord,
navigatorilor, controlorilor Dirijare Trafic Aerian şi membrilor echipajului de cabină, care se
efectuează în strictă conformitate cu cerinţele naţionale, elaborate în baza standardelor
Eurocontrol.
Evocăm faptul că, pe parcursul anului 2021, Autoritatea Aeronautică Civilă a fost implicată
direct, în comun cu Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, în elaborarea şi aprobarea
normelor şi măsurilor de prevenire şi control al răspândirii bolilor transmisibile în domeniul
transportului aerian, în perioada pandemiei COVID- 19 (Ordinul comun nr.1/7/2021). Această
activitate are tangenţă direct cu obiectivul prevăzut în pct.11 lit. l) al Politicii Naţionale de
Sănătate.
În acest sens, Serviciul medicină aeronautică colaborează cu departamentele Ministerului
Sănătăţii referitor la problemele şi cerinţele naţionale medicale şi sanitaro-epidemiologice. La
fel, se colaborează permanent cu subdiviziunile omoloage ale altor state, cu direcţiile de
reglementare şi standardizare ale Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (EASA), cu alte
organizaţii internaţionale pe probleme de medicină aeronautică. De asemenea, se stabileşte şi
se verifică instruirea în medicina aeronautică, se controlează acordarea primului ajutor la
bordul aeronavei şi activitatea serviciilor medicale ale aeroportului, ţinându-se cont de
asigurarea sănătăţii pasagerilor.
Ministerul Afacerilor Interne
Urmare a implementării Planului, în cadrul proiectului „Sporirea capacităţii de răspuns la
necesităţile urgente în contextul pandemiei COVID-19 pentru Inspectoratul General al Poliţiei
de Frontieră şi Instituţiile Penitenciare”, IGPF a beneficiat de donaţie cu echipament special
necesar prevenirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mănuşi, măşti, dezinfectat, teste rapide
antigen, kit-uri de protecţie individuală pentru călători), precum şi de termo-scanere,
termometre cu infraroşu, sisteme de termoviziune pentru detectarea persoanelor cu statut febril,
echipament medical.
În acest context, în punctele de trecere a frontierei de stat au fost distribuite călătorilor 5000
„Truse de călătorie” oferite de către OIM, de comun cu ONU Moldova şi Oficiul Ambasadei
Ţărilor de Jos la Chişinău.
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Totodată, s-a pus accentul pe crearea condiţiilor necesare procesului de imunizare, iar cu
sprijinul UNHCR, prin intermediul Centrului de Drept al Avocaţilor, în luna decembrie a anului
2021 a fost renovat şi mobilat Biroul de imunizare din cadrul Centrului Medical al IGPF, cu
procurarea mobilierului şi echipamentului medical necesar, inclusiv tehnică de calcul, cu
respectarea cerinţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.
În perioada pandemică prin infecţia COVID-19, precum şi prin infecţiile respiratorii şi gripă în
instituţiile medico-sanitare a fost activizat lucrul curativ- profilactic prin creşterea măsurilor
antiepidemice de răspuns şi combatere a infecţiilor.
Astfel, au fost intensificate măsurile de depistare precoce (în primele 12-24 ore de la debutul
bolii) a persoanelor cu COVID-19 (caz suspect, probabil, confirmat), prin conlucrarea activ cu
ANSP, IMS şi cu alte structuri, în scopul identificării celor infectaţi pentru a realiza
supravegherea la domiciliu de către medicul de familie.
De asemenea, s-a realizat monitorizarea zilnică a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 în
rândul angajaţilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, cu raportarea
zilnică a conducerii MAI despre înregistrarea cazurilor noi confirmate cu infecţia COVID-19.
Ministerul Apărării
Au fost înregistrate următoarele realizări pe parcursul anului 2021:
1. În cadrul programului de instruire inițială a militarilor în termen încorporaţi în perioada de
referință, s-au desfășurat ședințe la informarea efectivului despre potenţialele riscuri, daune ale
consumului de tutun, substanţe toxice şi psihotrope.
Desfăşurarea şedinţelor instructiv-metodice, conform Planului pregătirii pentru luptă, de către
personalul medical al unităților militare, privind modul sănătos de viaţă şi promovarea acestuia.
3. Elaborarea planurilor anule în cadrul unităților militare ale Armatei Naționale privind
măsurile de profilaxie şi combatere a infecției COVID-19, gripei, tuberculozei, precum și
bolilor diareice.
Ministerul Culturii
Ministerul Culturii, pe parcursul anului 2021, a asigurat şi monitorizat aplicarea măsurilor de
prevenire şi control a infecţiei COVID-19, a contribuit la organizarea evenimentelor culturale
în incinta muzeelor şi bibliotecilor, precum şi a spectacolelor din incinta instituţiilor teatral concertistice. În acelaşi timp, Ministerul a contribuit la organizarea şi desfăşurarea
manifestărilor, expoziţiilor, proiectelor tematice, menite promovării unui mod sănătos de viaţă,
formării unei societăţi fără tutun, alcool şi droguri.
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