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Proiect                                                           

 DECIZIE nr. 3/ 

 
din ____ iunie 2019       

                                                                                                      

 

  „Cu privire la aprobarea Programului Teritorial 

Privind controlul tutunului pentru anii 2019-2021” 
 

În scopul realizării prevederilor Legii nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 

„Privind controlul tutunului” cu modificările ulterioare, Legii nr. 124-XVI din 11 

mai 2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

privind controlul tutunului cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului RM nr. 

1015 din 23.11.2017 „Cu privire la aprobarea Programului Național privind 

controlul tutunului pentru anii 2017 – 2021 și a Planului de acțiuni pentru 

implementarea acestuia”, precum şi ale Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 

privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, având avizul pozitiv al Comisiei 

de specialitate, în temeiul art. art. 43 al. (1), lit. (c), 46 al. (1) al Legii nr 436 –XVI 

din 28 decembrie 2006 privind Administraţia Publică Locală, Consiliul raional,  

 

Decide: 

 

1.    Se aprobă: 

    1.1 Programul teritorial privind controlul tutunului pentru anii 2019-2021,       

 anexa nr. 1. 

1.2  Planul de implementare a Programului teritorial privind controlul tutunului 

pentru anii 2019-2021, anexa nr. 2. 

1.3  Regulamentul Comisiei pentru implementarea Programului Teritorial 

privind Controlul tutunului pentru anii 2019-2021, anexa nr. 3. 

 

2.     Se instituie comisia pentru implementarea Programului teritorial privind 

controlul tutunului pentru anii 2019-2021 şi se aprobă componenţa lui nominală, 

anexa nr. 4. 

 

    3.  Organizarea și asigurarea realizării măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni 

privind  implementarea Programului teritorial privind controlul tutunului pentru 

anii 2019-2021, monitorizarea și evaluarea anuală a mersului realizării 
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Programului naţional şi teritorial privind controlul tutunului pentru anii 2019-

2021 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 23 noiembrie 2017 cu 

informarea Ministerului Sănătăţii al R. Moldova şi Autorităţilor Publice Locale se 

pune în sarcină IMSP Spitalul raional (director A. Bivol), IMSP CS Telenești 

(director interimar V. Avricenco), IMSP CS Sărătenii Vechi (director  N. 

Porcescu), IMSP CS Mîndreşti (director V. Bîlici), IMSP CS Căzăneşti (director 

A. Cristea), IMSP CS Brînzenii Noi (director N. Antonevici),IMSP CS 

Chiștelnița (director I. Ombun),  CSP Orhei subdiviziunea Teleneşti ( şef Direcție  

I. Bolboceanu). 

  

    4.   Finanţarea Programului teritorial se va efectua în limita mijloacelor 

prevăzute în aceste scopuri de bugetul de stat şi alte surse. 

 

 5.    Controlul asupra executării prezentei Decizii urmează a fi exercitat de 

către Vicepreședintele raionului pentru probleme sociale. 

 

   6.    Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoştinţa titularilor funcțiilor 

vizate, se publică pe site-ul www.telenesti.md, inclusiv în buletinul informativ 

”Monitorul de Telenești” şi intră în vigoare la data includerii în Registru de stat al 

actelor locale. 

 

 
   

          Preşedintele şedinţei                                                    

 

Secretarul Consiliului  Raional                                  Sergiu Lazăr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Anexa nr. 1 

                                                                                      la decizia nr.3/__ din  iunie 2019  

 

 

 

                                    PROGRAMUL TERITORIAL 

                       privind controlul tutunului pentru anii 2019-2021 

 

                                    I. INTRODUCERE 

 

1. Programul teritorial privind controlul tutunului pentru anii 2019-2021 (în continuare – 

Program) este elaborat în baza Programului Național în acest domeniu,aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1015 din 23 noiembrie 2017 și stabilește 

obiectivele pe termen mediu ce necesită a fi realizate în vederea implementării politicii de 

stat în domeniul reducerii consumului de tutun și a impactului fumatului asupra stării de 

sănătate a populației raionului. 

 

                                   II. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR 

 

2. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (în continuare – OMS), utilizarea 

tutunului continuă să rămînă o cauză globală principală a mortalității prevenibile. Fumatul 

ucide pînă la jumătate din numărul fumătorilor, fiind cauza fiecărui al zecelea deces în 

rîndul adulților și reducînd viața fumătorului în medie cu 10-15 ani. 

 Aproape o treime din povara mondială a bolilor netransmisibile sînt provocate de tutun, în 

special bolile cardiovasculare, cerebrovasculare și tumorile maligne, ceea ce duce la 

sporirea costurilor asistenței medicale și la încetinirea dezvoltării economice. Există, de 

asemenea, dovezi că expunerea la fumul de tutun reprezintă un factor cancerigen pentru 

om, sporește riscul bolilor cardiovasculare și respiratorii la adulți, precum și al cancerului 

pulmonar, al manifestărilor alergice și al multor tulburări în dezvoltarea normală a copiilor. 

În raionul Telenești mortalitatea generală în 2018 a constituit 747 cazuri cu indicele 1217,7 

la 100 mii locuitori, inclusiv au decedat din cauza bolilor cardiovasculare 405 cazuri 

(54%), cancer-112 cazuri (15%), bolile cronice obstructive a aparatului respirator 28 cazuri 

(5%), bolile aparatului digestiv 33 cazuri (5,6%). 

Fumatul reprezintă o problemă majoră a societății moderne, care, anual, produce mai multe 

victime decît SIDA, abuzul de alcool și droguri, accidentele de circulație, crimele, suicidul. 

Fumatul este una dintre primele cauze de deces care poate fi prevenită. În anul 2018, 

fumatului a condus la decesul a cca 75% din mortalitatea totală. Astfel, se impune de a 

proteja sănătatea populației de consecințele negative ale fumatului, care, în prezent 

constituie o problemă alarmantă pentru întreaga comunitate raională.  

      3. Fumatul tutunului și al produselor conexe și expunerea la fumul de tutun sînt unii 

dintre factorii principali de risc major și agenți cauzali pentru cel puțin șase boli cronice 

devastatoare: bolile cardiace, cancerul, bolile cerebrovasculare, diabetul zaharat, bolile 

pulmonare distructive cronice și ateroscleroza. Fumatul reprezintă cauza a peste 50% din 

tumorile maligne (din care circa 90% reprezintă cancerul pulmonar), a 80% din bronșitele-

enfizemice cronice (care exacerbează simptomele asmatice); provoacă mai mult de o 

jumătate din bolile cardiovasculare (atacul de cord, ateroscleroza) și cele cerebrovasculare. 

Fumatul dublează infertilitatea la femei, induce dereglarea potenței sexuale și sterilitatea la 

bărbați. Fumatul la vîrsta copilăriei și adolescenței duce la dezvoltarea anormală a 

creierului, cu consecințe nefaste, imprevizibile pentru sănătatea mintală. Situația devine și 

mai alarmantă constatînd că fumatul se practică tot mai frecvent în rîndul copiilor și al 

persoanelor tinere, care încep să fumeze de la vîrstă din ce în ce mai fragedă. De remarcat, 

cu cît vîrsta de începere a fumatului este mai timpurie, cu atît devin mai devastatoare 



consecințele viciului, fiind cu mult mai grave decît la persoanele mature, pornind de la 

probabilitatea, că persoanele tinere vor fuma permanent, este mare, iar  eventualitatea 

renunțării la fumat este mult mai mică. În cazul gravidelor fumătoare, se înregistrează 

subdezvoltarea fătului, provocată de slăbirea circulației sangvine în uter și placentă, de 

nivelul scăzut de oxigen în sînge. Drept urmare, crește riscul de naștere prematură și/sau de 

invaliditate a nou-născutului. Fumatul în timpul sarcinii împiedică, de asemenea,  creșterea 

în greutate a fătului și cauzează nașteri premature, dezvoltarea anomaliilor, precum absența 

extremităților.  

Conform cercetărilor, copiii cu părinți fumători suferă mai des de bronșită acută și cronică, 

de traheite, laringite, faringite, pneumonie și sînt mai des internați în spital.  

Simpla conviețuire cu persoanele fumătoare provoacă dezvoltarea cancerului din cauza 

expunerii la fumul de tutun, compus din mai multe substanțe nocive. Concentrația 

ultimelor crește în organe, sînge, urină, sporind riscul de dezvoltare a cancerului, în funcție 

de durata expunerii la fumul de tutun.  

     4. Utilizarea articolelor din tutun și a produselor conexe este unul dintre cele mai 

dăunătoare comportamente sociale, în raion fiind una dintre problemele fundamentale cu 

consecințe grave pentru securitatea demografică și sănătatea și viața populației. 

Conținutul nicotinei din fumul tutunului și al produselor conexe provoacă  deprinderea și 

dependența de fumat, contribuind la răspîndirea fumatului în rîndul nefumătorilor, în 

special în mediul tinerilor și al minorilor.  

În consecință, din cele peste 747 de decese înregistrate anual în raion, circa 578  (72%) sînt 

determinate de bolile cauzate de consumul tutunului și de expunerea la fumul de tutun, 

inclusiv peste 57,5% din persoane de vîrstă activă,  mortalitatea în rîndul bărbaților fiind de 

2 ori mai mare decît al femeilor. Fumatul are un rol esențial în decesele care ar putea fi 

prevenite în rîndul populației și este considerat o problemă națională majoră de sănătate 

publică. 

Fumătorii mor cu 10-15 ani mai devreme ca nefumătorii, iar fiecare al doilea fumător 

moare de o boală cauzată de fumat.  

Efectele negative ale fumatului nu se limitează doar la fumători, dar se răsfrîng dramatic și 

asupra celor din preajmă. Expunerea la fumul de tutun, tot mai frecvent, este recunoscută 

ca factor de risc la domiciliu, locul de muncă, în locurile publice și o amenințare iminentă 

la adresa sănătății publice.  

În raion există o incidență  de descreștere lentă în rîndul populației a bolilor 

netransmisibile, pentru care fumatul este un factor de risc predominant. Astfel, în ultimii 

10 ani incidența cancerului în raion rămîne a fi stabilă și variază între 83-120 cazuri noi 

înregistrate anual. Este în creștere prevalența pacienților cu boli cardiovasculare, boli 

respiratorii obstructive cronice, diabet, cu boli ale aparatului digestiv, în special a cirozelor 

și cancerului hepatic etc., în a căror apariție fumatul este un factor predominant. 

5. Diminuarea consumului de tutun prin implementarea prezentului Program în raion va 

contribui la reducerea mortalității și a cheltuielilor anuale pentru sănătate legate de 

maladiile cauzate de consumul de tutun. 

6. Odată cu aprobarea acestui Program, raionul se angajează să protejeze generațiile 

prezente și viitoare de consecințele devastatoare ale consumului de tutun și ale expunerii la 

fumul de tutun asupra sănătății, mediului înconjurător, mediului social și economic, prin 

implementarea unor măsuri de control al tutunului.  

         7. În raionul Telenești nu au fost create pe deplin condiții necesare pentru acordarea 

serviciilor de consiliere și de asistență pentru renunțarea la fumat, în tratamentul 

dependenței de tutun. Totodată, monitorizarea insuficientă a consumului de tutun și a 

promovării publicității fumatului sînt determinate de colaborarea ineficientă dintre 

autoritățile și agențiile implicate în implementarea acțiunilor complexe de control al 

tutunului.  



8. Populația încă nu este pe deplin sensibilizată în privința pericolelor tutunului, 

consecințelor asupra sănătății și a măsurilor de protejare. 

          9. Accesul sporit al tuturor grupurilor de populație la articolele din tutun evidențiază 

faptul că în raionul Telenești taxele și prețurile existente la aceste produse nu contribuie la 

renunțarea și/sau la micșorarea considerabilă a consumului de tutun. De asemenea, au fost 

insuficient implementate activități de reducere a consumului de tutun de populația 

generală, cu accent special asupra tinerilor, femeilor și categoriilor de populație cu venit 

mediu și sub mediu. 

         10. Controlul tutunului, cu excepția implicării insuficiente a unor autorități publice 

orientate spre facilitarea activităților economice, nu a devenit realmente o activitate de 

sănătate publică intersectorială care să asigure măsuri de control pentru mai multe grupuri-

țintă, precum: fumătorii înrăiți, grupurile de persoane supuse riscului de a începe fumatul 

sau de a deveni fumători permanenți; pregătirea profesioniștilor pentru acordarea asistenței 

fumătorilor, nefumătorilor sau persoanelor expuse fumului de tutun. 

     O problemă importantă constă în faptul că fumatul este răspîndit, de asemenea, în rîndul 

persoanelor tinere, care încep să fumeze de la o vîrstă tot mai fragedă.  

Conform Studiului Global privind Fumatul la Adolescenți din 2013 (GYTS 2013), efectuat 

cu suportul și susținerea OMS și  Centrului de Prevenire și Control al Bolilor din Atlanta 

(SUA), în rîndul elevilor cu vîrsta de 13-15 ani s-a constatat un nivel al fumatului de 

10,4%, din care 19% încep fumatul la vîrsta de 7 ani și mai puțin, iar 64% pînă la 

împlinirea vîrstei de 14 ani. 

 

                III. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

 

11. Scopul Programului constă în ameliorarea stării de sănătate a populației raionului prin 

reducerea consumului de tutun și de produse conexe.  

12. Implementarea prezentului Program pînă în anul 2021 prevede realizarea următoarelor 

obiective: 

1) informarea și educarea, pînă în anul 2021, a populației raionului în privința diferitor 

aspecte de sănătate, sociale și economice privind consumul de tutun, cu creșterea ponderii 

populației generale care posedă cunoștințe pînă la 75%, a copiilor și tinerilor pînă la 95% 

(comparativ cu anul 2016);  

2) reducerea morbidității și mortalității cauzate de fumat și de expunerea la fumul de țigară 

pentru toate grupurile de populație, prin menținerea respectării interdicțiilor privind 

fumatul în locurile publice și realizarea locurilor de muncă libere de fumat (pînă la 100%); 

3) identificarea precoce și includerea, pînă în anul 2021, în programe de consiliere pînă la 

80% din populația fumătoare, precum și de tratament a persoanelor dependente de tutun 

care au apelat la ajutor; 

4) asigurarea respectării interdicțiilor privind accesul persoanelor pînă la 18 ani la 

produsele din tutun și produsele conexe; 

5) dezvoltarea mecanismelor durabile de finanțare pentru intervențiile de promovare a 

sănătății și dezvoltarea serviciilor de renunțare la fumat; 

 

IV. ACȚIUNILE CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE 

 

13. Pînă în anul 2021 vor fi depuse eforturi pentru realizarea obiectivelor specifice de 

asigurare a dezvoltării capacităților necesare ale tuturor actorilor implicați în activitățile de 

control al tutunului, prevăzînd următoarele acțiuni pe termen mediu: 

1) aprobarea și punerea în aplicare a noului Program privind legislația de control al 

tutunului pentru a asigura: 

a) protejarea populației de fumul de tutun; 



De asemenea, se vor pune în aplicare penalități mai aspre pentru nerespectarea legislației în 

domeniul controlului tutunului, se vor aplica măsuri pentru sporirea credibilității și 

eficacității autorităților de inspecție.  

2) educația, comunicarea, formarea și sensibilizarea opiniei publice – elaborarea și 

implementarea campaniilor de sensibilizare a grupurilor-țintă, distribuirea materialelor 

educaționale și a ghidurilor pentru educarea și instruirea cadrelor medicale și a altor actori 

implicați în implementarea activităților de prevenire a fumatului, în tratamentul 

dependenței de tutun și emiterea articolelor în ziarul local pentru prezentarea tuturor 

pericolelor cauzate de consumul de tutun și importanța controlului asupra tutunului; 

3) renunțarea la consumul de tutun – perfecționarea sistemului de acordare a asistenței în 

renunțarea la consumul de tutun și în tratamentul dependenței de tutun; 

 

                    V. RESPONSABILII PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI 

 

14. Responsabili pentru implementarea Programului Teritorial sunt: 

IMSP, CSP, Direcţiile Consiliului raional, Direcția Generală Educaţie, Asistenţă Socială, 

Cultură, Economie, Agricultură şi Alimentaţie, Inspectoratul fiscal, Comisariatul de poliţie, 

APL de nivelul I şi II.  

 15. În procesul de implementare vom colabora şi cu alte organe a APL şi centrale ONG, 

masmedia. 

 

                 VI. ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR PENTRU FINANȚAREA                

REALIZĂRII ACȚIUNILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI 

 

16. Finanţarea – din bugetul de stat şi bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 

şi. finanțarea externă se constituie din asistența tehnică, inclusiv granturi, acordată de 

organismele financiare internaționale și de donatori. 

 

                     VII. REZULTATELE SCONTATE 

 

17. Implementarea prezentului Program va contribui, pe termen lung, la reducerea 

morbidității și mortalității cauzate de tutun, la reducerea consumului de tutun în rîndurile 

populației raionului și la valorificarea optimă a serviciilor de renunțare la fumat, precum și 

la informarea în vederea prevenirii riscurilor și înlăturării afecțiunilor determinate de 

consumul de tutun și de expunerea la fum. 

 18. Rezultatele scontate pînă în anul 2021 sînt: 

1) mortalitate prin cancer (lorofaringeal, esofagului, plămînilor, laringeal, pancreatic) 

redusă; 

2) mortalitate prematură prin boli cardiovasculare (boli ischemice ale inimii, atac cerebral) 

redusă; 

3) morbiditate redusă prin maladii pulmonare (astm bronșic, boală pulmonară cronică 

obstructivă); 

4) incidență a malformațiilor (defecte vizuale) redusă; 

5) număr de copii cu greutate mică la naștere redus; 

6) număr de incendii și leziuni traumatice legate de consecințele consumului de tutun 

redus; 

7) riscuri ale fumatului și expunerii la fumul de tutun cunoscute de către 95% din 

populație; 

8) medii fără fumat la locurile de muncă asigurate (100%); 

9) expunere la fumul de tutun a angajaților la locul de muncă (exclusă 100%); 

10) fumatul printre adulți și copii, pînă în anul 2021, redus cu 5 puncte procentuale 

comparativ cu anul 2015; 



11) consecințe ale fumatului pentru sănătate și economie cunoscute de către 90% din 

populație; 

12) servicii de consultare și asistență oferite persoanelor fumătoare de către  centrele de 

sănătate; 

13) școli și instituții medicale declarate drept medii fără fumat (100%) și expunerea la 

fumul de tutun a elevilor în mediul educațional exclus (100%);  

 

                            VIII. INDICATORI 

 

19. Pentru evaluarea gradului de atingere a rezultatelor, se vor utiliza următorii indicatori: 

1) numărul de acțiuni de informare a populației despre riscurile fumatului și ale expunerii 

la fumul de tutun pentru sănătate; 

2) prevalența fumatului la adulți și adolescenți, dezagregată după grupe de vîrstă, gen, 

locul de reședință și zona geografică; 

3) rata mortalității cauzate de consumul de tutun; 

4) numărul de acțiuni de informare și sensibilizare a populației referitor la măsurile de 

control al tutunului; 

5) ponderea instituțiilor unde sînt implementate politici interne de interzicere a fumatului 

în încăperile închise și semiînchise; 

6) ponderea angajaților expuși la fumul de tutun la locurile de muncă; 

7) numărul de rapoarte de monitorizare realizate de instituția responsabilă de coordonarea 

implementării Programului; 

8) numărul de instituții medicale care oferă servicii de consiliere și renunțare la fumat. 

 

           IX. PROCEDURILE DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE 

 

20. Coordonarea procesului de implementare a prezentului Program va fi realizată de 

Consiliul de Sănătate Publică raional Telenești, iar monitorizarea și evaluarea rezultatelor 

implementării vor fi efectuate anual de Consiliul raional. 

 

21. Instituțiile medico-sanitare din raion vor informa trimestrial, centrul de sănătate publică 

despre executarea privind  acțiunile prevăzute de prezentul Program teritorial privind 

controlul tutunului pentru anii 2017-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

La decizia 3/  din iunie 2019 

  

                     Planul 

de implementare a Programului teritorial privind controlul tutunului  

pentru  anii 2019-2021 

 

Nr  

d/o 

Obiective şi acţiuni Termen de 

realizare 

Responsabili 

1 Creşterea gradului de conştientizare a 

specialiştilor în toate sferele, în special în 

medicină şi sănătate publică implicaţi în 

prestarea serviciilor de prevenire a fumatului şi 

renunţarea la fumat 

2019 CSP, 

Direcţia Generală 

educație, 

Direcţia Protecţia 

Socială a Familiei 

2 Distribuirea materialelor informative pentru 

cadrele didactice din şcoli cu privire la impactul 

negativ a fumatului, expunerii la fumul de tutun 

şi utilizarea lor în instituţiile de învăţămînt. 

2019 CSP 

3 Evaluarea datelor privind consumul tutunului în 

toate grupurile de populaţie în scopul evaluării 

răspîndirii fumatului, stabilirii nivelului de 

cunoştinţe în acest domeniu. 

2020 CSP, 

IMSP, 

Direcţia Generală 

Educație 

4 Implementarea Programului Teritorial 

educaţional privind informarea populaţiei despre 

efectele fumului de tutun asupra sănătăţii. 

2020 Direcţia Generală 

Educație, 

Secţia cultură, tineret şi 

sport, 

IMSP 

5 De dezvoltat capacităţile continuu în rîndurile 

populaţiei şi grupurile ţintă – Mass-media, 

consilierii comunitari, grupurile de susţinere, 

etc. 

2020 CSP, 

Direcţia Generală 

Educație, 

Mass-media 

6 Elaborarea şi distribuirea materialelor ilustrative 

privind consecinţele fumatului pentru sănătate. 

2020 CSP, 

Direcţia Generală 

Educație 

7 Organizarea lecţiilor, seminarelor, publicarea 

articolelor în ziar referitor la promovarea unui 

stil de viaţă sănătos prin controlul fumatului şi 

renunţarea la fumat. 

Permanent CSP, 

IMSP, 

Mass-media 

8 Asigurarea accesului populaţiei la internet prin 

intermediul şcolilor, bibliotecilor în scopul 

informării ample privind combaterea şi 

renunţarea la fumat. 

2021 Secţia cultură, tineret şi 

sport, 

APL, 

CSP 

9 Marcarea unor evenimente internaţionale: 

- Ziua Mondială de luptă împotriva 

cancerului – 4 februarie; 

- Ziua Mondială fără tutun – 31 mai; 

- Săptămîna de profilaxie şi combatere a 

cancerului – iunie; 

- Ziua Mondială şi combaterea maladiilor 

cardiovasculare -  26 septembrie; 

- Ziua Mondială de  profilaxie a 

diabetului; 

Permanent MS, 

Direcţia Generală 

Educație, 

Secţia cultură, tineret şi 

sport, 

IMSP, 

MAI, 

Mass-media, 

Organizaţiile 

neguvernamentale 



- Ziua internaţională de renunţare la fumat 

– a 3 zi de joi a lunii noiembrie; 

 

10 Punerea în aplicaţie a restricţiilor privind 

fumatul în locurile publice şi la locurile de 

muncă. 

Permanent CSP, 

MAI, 

APL 

11 Interzicerea comercializării produsului din tutun 

în incinta şi în vecinătatea instituţiilor 

educaţionale şi de sănătate. 

Permanent MAI, 

Direcţia de Economie 

şi comerţ, 

CSP, 

APL 

12 Formarea cabinetului de consiliere privind 

abandonarea fumatului şi de accesibilitate la 

tratamentul dependenţei de tutun. 

2019 IMSP 

13 Reducerea accesului de articole de tutun prin 

distanţarea unităţilor de comercializare a 

articolelor din tutun de instituţiile de educaţie şi 

învăţămînt 

2019 CSP, 

Direcţia Generală 

Educație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexa nr. 3 

                                                                                                      a decizia nr. 3/     din   .06.2019 

 
REGULAMENTUL 

Comisiei pentru implementarea Programului Teritorial privind Controlul tutunului pentru 

anii 2019-2021 

 

I. Principii generale 

1. Comisia pentru implementarea Programului Teritorial privind controlul tutunului (în 

continuare – Comisia) prezintă o structură intersectorială cu funcţii consultative, fără statut de 

persona juridică, care activează pe baze obşteşti şi are drept scop coordonarea proceselor 

necesare organizării eficiente şi suport în implementarea Programului Teritorial privind controlul 

tutunului  în vederea implementării politicii de stat în domeniul reducerii consumului de tutun și 

a impactului fumatului asupra stării de sănătate a populației raionului. 

2. Comisia activează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, Programul 

Naţional de control a tutunului, recomandările OMS  şi regulamentul dat. 

3. Comisia este constituit din reprezentanţii ai Consiliului Raional, Centrului de Sănătate 

Publică raional, Direcţia Finanţe, Direcţia Educaţie, instituţiilor medico-sanitare, responsabile de 

implementare a Programului Teritorial privind controlul tutunului  , organismelor 

nonguvernamentale, care activează în domeniul ocrotirii sănătăţii. 

4. Se stabileşte că în cazul eliberării din funcţie a persoanelor ce fac parte din 

componenţa Comisiei nominalizate, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi executate de persoane 

nou desemnate în posturile respective.  

 

II. Atribuţiile de bază şi domeniile de suport ale Comisiei 
5. Comisia exercită următoarele atribuţii: 

  1) coordonează implementarea Programului Teritorial privind controlul tutunului  prin 

obţinerea unui consens în aprecierea priorităţilor, strategiei şi tacticii de implementare; 

  2) analizează problemele interdependente operative  privind  ameliorarea stării de 

sănătate a populației raionului prin reducerea consumului de tutun și de produse conexe. 

6. Comisia acordă suport în următoarele domenii:  

    1) Suport tehnic în: 

a) perfecţionarea structurii serviciului, procesului de instruire a personalului şi 

aprovizionarea cu formulare, materiale metodice şi instructive necesare;  

b) evaluarea şi planificarea activităţilor pe o perioadă de scurtă şi de lungă durată, 

promovarea priorităţilor Programului Teritorial privind controlul tutunului  şi abordarea 

problemelor noi incluse în Programul Teritorial  privind controlul tutunului  ; 

c) evaluarea sistematică a rezultatelor realizării Programului Teritorial privind controlul 

tutunului;   

2) Suport Politic în : 

a) atenţionarea diferitor structuri statale la problemele şi necesităţile serviciilor privind 

informarea și educarea, pînă în anul 2021, a populației raionului în privința diferitor 

aspecte de sănătate, sociale și economice privind consumul de tutun, cu creșterea 

ponderii populației generale care posedă cunoștințe despre efectele fumatului  

 

b) asistenţa în crearea opiniei publice prin intermediul structurilor sociale şi surselor mass-

media privind renunțarea la consumul de tutun – perfecționarea sistemului de acordare a 

asistenței în renunțarea la consumul de tutun și în tratamentul dependenței de tutun; 

 

I. Drepturile Comisiei 

 

7. Comisia în activitatea sa are dreptul de a: 



1) cere şi primi de la instituţiile sanitare informaţia privind realizarea Programului Teritorial 

privind controlul tutunului  ; 

2) aproba planul anual de renunțare la fumat, a contribui la realizarea lui  

3) organiza expertiza independentă a activităţilor legate de realizarea Programului Teritorial 

privind controlul tutunului  şi a face propuneri de perfecţionare a lor; 

4) înainta în caz de necesitate propuneri de modificare a componenţei Comisiei şi a invita la 

şedinţe specialişti şi persoane responsabile, reprezentanţi a organelor publice locale, 

organismelor internaţionale şi non-guvernamentale, responsabile, implicate sau 

cointeresate în realizarea Programului Teritorial privind controlul tutunului  . 

 

IV. Atribuţiile conducerii şi membrilor Comisiei 

    8. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii: 

     1) convoacă şedinţele Comisiei; 

     2) conduce activitatea Comisiei; 

     3) semnează deciziile Comisiei şi exercită controlul executării acestora; 

     4) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament. 

    9. Secretarul Comisiei asigură: 

     1) pregătirea materialelor pentru şedinţele Comisiei; 

     2) difuzarea deciziilor Comisiei membrilor acestuia, ministerelor, altor autorităţi 

administrative centrale şi instituţii interesate; 

     3) generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor adoptate şi informarea 

preşedintelui Comisiei despre aceasta; 

     4) elaborarea planurilor de activitate a Comisiei în baza propunerilor preşedintelui 

(vicepreşedintelui), membrilor Comisiei şi autorităţilor publice, inclusiv prezentarea lor spre 

examinare la şedinţele Comisiei; 

     5) altă activitate a Comisiei sub aspect organizatoric, analitic şi informativ. 

    10. Membrii Comisiei sunt obligaţi:  

     1) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament; 

    2) să participe la şedinţele Comisiei; 

    3) să informeze conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în 

cadrul şedinţelor. 

 

V. Organizarea activităţii Comisiei 
 11. Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate cel puţin o dată în semestru. 

12. Şedinţele Comisiei sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia. 

13. La şedinţele Comisiei pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai autorităţilor 

publice centrale şi locale, instituţiilor publice, întreprinderilor, mass-media, organizaţiilor 

nonguvernamentale, organizaţiilor internaţionale şi ai altor beneficiari de informaţie, fără drept 

de vot. 

14. Lucrările tehnice de secretariat se asigură de Agenția Națională de Sănătate Publică. 

15. Pentru realizarea misiunii sale, Comisia cooptează specialişti din diferite domenii specifice, 

din sectorul de stat, neguvernamental, precum şi parteneri pentru dezvoltare.  

 

VI. Şedinţele Comisiei 
16. Şedinţele Comisiei sunt organizate la iniţiativa preşedintelui sau secretariatului Comisiei ori 

la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu informarea secretariatului cu o lună înainte despre 

această intenţie. 

17. Şedinţele sunt prezidate de preşedintele Comisiei, iar în cazul absenţei acestuia – de 

vicepreşedinte. 

18. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se întocmeşte de către secretarul acestuia, în termen de 

cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul 

Comisiei. 



 

VII. Deciziile Comisiei 

 

19. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia adoptă decizii în problemele ce ţin de competenţa sa. 

20.  Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă. 

Membrii Comisiei sunt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul 

de luare a deciziilor şi au dreptul de a-şi delega votul reprezentanţilor autorizaţi de ei. 

21.  Deciziile Comisiei sunt semnate de către preşedintele acestuia. 

22. Deciziile Comisiei au un caracter consultativ pentru toate autorităţile publice participante la 

implementarea Programului Teritorial, precum şi la stabilirea unui mecanism de implementare 

eficientă a activităţilor în domeniu. 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 

La decizia 3/  din   iunie 2019 

  

Comisia Nominală 

 

 a grupului de lucru pentru implementarea Programului Teritorial  privind controlul tutunului  

pentru anii 2019-2021  : 

 

1. Furculiţă E. – vicepreşedinte a consiliului raional Teleneşti, preşedinte a comisiei ; 

2. Manoli E. – președintele consiliului de sănătate publică , vicepreşedinte al comisiei ; 

3. Munteanu Vasile –  secretar ; 

 

 

Membrii comisiei : 

 

1. Avricenco V. – șef interimar IMSP CS Teleneşti ; 

2. Bivol A. – director IMSP SR Teleneşti ; 

3. Porcescu N.- șef IMSP CS Sărăteni Noi ; 

4. Bîlici V.- șef r IMSP CS Mîndreşti ; 

5. Cristea A. – șef IMSP CS Căzăneşti ; 

6. Antonevici N. - director IMSP CS Brînzeni Noi ; 

7. Ombun I. - șef IMSP CS Chiştelniţa ; 

8. Pascaru Alina. – șef a Direcţie Generală Educaţie Telenești 

9. Vrăjitoru Alexei- șef al Inspectoratului de  Poliție Telenești ; 

10. Sirbu A. – șef a Direcției Asistenţă Socială și Protecția Familiei; 

11. Casian P. – șef al Secției Cultură Tineret şi Sport ;  

12. Cernei I - Corespondent a ziarului regional ,, Cuvîntul  ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notă informativă 

 

Cu privire la necesitatea elaborării și implementării Programului teritorial și planului de acțiuni 

privind executarea prevederilor legii nr.278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului în raion 

pe anii 2019-2021 

     

 

     Consumul de tutun este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice. 

Legătura dintre consumul de tutun, atît activ cît și pasiv și bolile transmisibile și netransmisibile 

sunt principalele cauze ale mortalității și dezabilității 

     Bolile cardiovasculare se numără printre cauzele principale de deces. Analiza mortalității din 

ultimii ani denotă, că în raion anual sunt înregistrate 350-430 decese din cauza maladiilor de 

inimă,cardiovasculare,insult cerebral cu o cotă de 45-55 % din totalul cazurilor de deces a 

raionului. 

     Mortalitatea prin cancer constituie 15%, ciroze hepatice cronice – 8,4% ,bolile aparatului 

digestiv – 4,4%. Este constatat, că în 40 -50% din decese  se datorează fumatului. 

     Pentru executarea prevederilor Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului, documentelor 

directive ,Hotărîre de Guvern nr.1015 din 23.XI.2017 cu privire la aprobarea Programului 

Național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021, ordinelor și dispozițiilor Ministerului 

Sănătății,Muncii și Protecției Sociale a fost elaborat și aprobat Programul Teritorial privind 

controlul tutunului, plan de implementare și realizare a programului Național în condițiile 

raionului. 

     Centrul de Sănătate Publică Orhei subdiviziunea Telenești în comun cu IMSP CS,SR au emis 

ordin privind realizarea Programului Teritorial. Prin ordin intern,în toate IMSP este numită 

persoană responsabilă pentru implementarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea îndeplinirii 

Programului Teritorial  privind controlul tutunului în teritoriul deservit. În baza datelor 

prezentate despre realizarea Programului dat în raion Centrul de Sănătate Publică evaluează 

incidența bolilor condiționate de consumul de tutun, cu prezentarea informației către ANSP și 

analiză periodică la ședințele consiliului de sănătate publică planificate. 

    Astfel, în cadrul supravegherii în anul 2018 s-a constatat,că  la obiectivele supravegheate este 

interzisă promovarea și publicitatea produselor  din tutun, fumatul în locurile publice, s-a 

implementat la majoritatea obiectivelor din localități. În acest context au fost organizate și 

petrecute 590 activități de informare: inclusiv în IMSP – 166, instituții de educație – 129, cu 

mamele gravide -255 acțiuni. La fel s-au distribuit materiale ilustrative privind impactul asupra 

sănătății a tabacismului și necesitatea renunțării la tutun. Ca măsură de sancționare 

administrativă pentru încălcarea legislației în domeniul consumului tutunului s-au expediat 

prescripții sanitare :direcția educație – 76 prescripții,agenți economici – 200, IMSP – 52, APL de 

nivelul II -31. 

    Conform ordinului MS RM nr.961 din 2016 pe perioada I trimestru 2019 din 38172 persoane  

ce s-au adresat la medicul de familie 2160 (7%) au statut de fumător. Servicii de consiliere s-au 

tratament s-a acordat la 2470 persoane ,din care la 123 persoane s-a stabilit diagnosticul de 

dependență de nicotină, iar 19 au fost referiți la specialistul narcolog. Au abandonat fumatul 42 

persoane,inclusiv 5 femei. În fiecare an la 31 mai din inițiativa Organizației Mondiale  a 

Sănătății în lume se marchează Ziua Mondială fără tutun, accentuînd riscurile asupra sănătății  și 

alte riscuri asociate consumului de tutun  cu susținerea politicilor de reducere a consumului de 

tutun. Așa eveniment se petrece la nivel de țară,raion. 

    Din informația expusă reiese, că implementarea Legii 278/2007, programului Național și 

Teritorial precedent au adus unele succese pentru sensibilizarea populației despre riscul și dauna 

        

  



consumului de tutun pentru sănătate, societate. La moment nu s-a ajuns la indicii stabiliți 

demografici de sănătate publică. 

    În acest context este necesar ca la ședința Consiliului raional de discutat Programul  teritorial 

privind controlul tutunului cu anexele 1,2.                                                               

Legea nr.278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului a fost completată cu noi 

prevederi și modificări conform prevederilor CCCT și include reglementări privind: definițiile și 

noțiunile principale clare; nivelurile emisiilor de gudron, nicotină și monoxid de carbon; 

raportarea informației privind produsele din tutun și a produselor conexe;interzicerea fumatului 

în locurile publice,în instituțiile de stat,educaționale,de sănătate, de agrement, de uz comun, la 

locul de muncă și în transportul public; reglementarea avertismentelor de sănătate privind dauna 

fumatului; comercializarea produselor din tutun și a produselor conexe și interzicerea 

comercializării  lor minorilor sub 18 ani; prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun și 

la produsele conexe;interzicerea  publicităţii și promovării produselor din tutun,inclusiv prin 

sponsorizare; interzicerea parteneriatului cu industria tutunului și a sprijinului industriei 

tutunului, interzicerea contribuțiilor voluntare din partea industriei tutunului;prevenirea și 

soluționarea conflictelor de interese; creșterea conștientizării și educația publicului; măsurile de 

reducere a dependenței de tutun și stimularea renunțării la fumat; licențierea activităților în 

industria tutunului; retragerea licenței; supravegherea consumului de produse din tutun și a 

expunerii la fumul de tutun;colaborarea intersectorială; răspunderea pentru încălcarea prezentei 

legi. 

 În raion  încă nu au fost create pe deplin condiții necesare pentru acordarea  serviciilor  de 

consiliere şi de asistenţă pentru renunţarea la fumat. 

 Populaţia încă nu este pe deplin sensibilizată în privinţa pericolelor tutunului, 

consecinţelor asupra sănătăţii şi a măsurilor de protejare. S-a demonstrat că prin organizarea 

spaţiilor pentru fumători în localurile şi locurile publice unde fumatul este interzis, populaţia nu 

este protejată suficient de fumul de ţigară. 

 Accesul sporit al tuturor grupurilor de populaţie la articolele din tutun accentuează că în 

RM taxele şi preţurile existente la aceste produse nu contribuie la renunţarea şi/sau la micşorarea 

considerabilă a consumului de tutun. De asemenea, au fost insuficient implementate activităţi de 

reducere a consumului de tutun de populaţia generală, cu accent special asupra tinerilor, femeilor 

şi categoriilor de populaţie cu venit mediu şi sub mediu, inclusiv prin impunerea interdicțiilor 

vaste în privința publicității și promovării . 

 Conform studiului global privind fumatul la adolescenți din 2013 efectuat cu suportul și 

susținerea OMS și centrului de prevenire și control al bolilor din Atlanta, SUA,  în rîndul elevilor 

cu vîrsta cuprinsă între 13 şi 15 ani din RM s-a constatat un nivel al fumatului  de 10,4%, dintre 

care 19% încep fumatul la vîrsta de 7ani și mai puțin,iar 64% pînă la împlinirea vîrstei de 14 ani.  

În comparaţie cu media europeană (şi a majorităţii statelor din Europa) al cărei indicator de 

prevalență se plasează între 7-8%, aceste date sînt extrem de înalte. 

 Fumatului şi expunerii la fumul de tutun îi revine un rol crucial în diminuarea numărului 

de populaţie, ceea ce reprezintă una dintre principalele provocări ale sănătăţii publice şi ale 

securităţii demografice a RM. 

 Bolile netransmisibile reprezintă cauza a circa 87 % din mortalitatea generală, iar cancerul – 

circa 11 %. Bolile cardiovasculare sunt cauza principală a mortalităţii în RM, ele cauzînd circa 

60 % din mortalitatea generală şi sînt de 2,3 ori mai răspîndite decît media pe ţările europene din 

grupul A.  

    Situaţia în domeniu din RM necesită elaborarea şi aplicarea în continuare a măsurilor concrete 

privind reducerea fumatului,expunerii la fumul de tutun și a consumului produselor conexe prin 

politici eficiente şi crearea infrastructurii pentru realizarea lor. 

  Scopul Programului constă în  ameliorarea stării de sănătate a populației din raion 

prin reducerea consumului de tutun și de produse conexe,precum și prin asigurarea punerii în 

aplicare a Convenţiei-cadru la care R. Moldova a aderat în 2009, a protocoalelor la Convenția 

dată și a legislației UE în domeniul controlului tutunului. 



 Implementarea Programului pînă în anul 2021 prevede realizarea următoarelor obiective:  

- informarea și educarea,pînă în anul 2021,a populației în privința diferitor aspecte de 

sănătate,sociale și economice, privind consumul de tutun, cu creșterea ponderii populației 

generale care posedă cunoștințe pînă la 75%, a copiilor și tinerilor pînă la 95%; 

- reducerea morbidității și mortalității cauzate de fumat și de expunere la fumul de țigară 

pentru toate grupurile de populație, prin menținerea respectării interdicțiilor privind 

fumatul în locurile publice și realizarea locurilor de muncă libere de fumat (pînă la 

100%); 

- identificarea precoce şi includerea pînă în anul 2021, în programe de consiliere pînă la 80 

% din populaţia fumătoare, precum şi de tratament a persoanelor dependente de tutun 

care au apelat la ajutor; 

- asigurarea respectării interdicţiilor privind accesul persoanelor pînă la 18 ani la produsele 

din tutun și produsele conexe ; 

 Rezultatele scontate pînă în anul 2021 sînt: 

1. Mortalitatea prin cancer (orofaringeal, esofagului, plămînilor, laringeal, pancreatic) 

redusă. 

2. Mortalitatea prematură prin boli cardiovasculare (boli ischemice ale inimii, atac cerebral) 

redusă. 

3. Morbiditatea redusă prin maladii pulmonare(astm bronșic, boală pulmonară cronică 

obstructivă) . 

4. Numărului de copii cu greutate mică la naştere redus. 

5. Numărului de incendii şi leziuni traumatice legate de consecințele consumului de tutun 

redus 

6. Riscuri ale  fumatului şi a expunerii la fumul de tutun cunoscute de către 95 % din 

populație . 

7. Medii fără fumat la locurile de muncă asigurate 100%. 

8. Expunere la fumul de tutun a angajaţilor la locul de muncă (exclus 100%). 

9. Consecințe ale fumatului pentru sănătate și economie cunoscute de către 90% de 

populație; 

10. Servicii de consultare și asistență oferite persoanelor fumătoare de către centrele 

medicilor de familie și centrele de sănătate; 

11. Școli și instituții medicale declarate drept medii fără fumat (100%) și expunerea la fumul 

de tutun a elevilor în mediul educațional exclus; 

 

 

 

 

 

 

      Președintele Consiliului de sănătate publică Teleneşti           Eugen Manoli 

 

 

 

  

                                      
 

 


