
 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL NISPORENI 

 

 

DECIZIE nr. 1/21 

din 18 februarie 2020                                                              or. Nisporeni 

Cu privire la aprobarea Planurilor de acțiuni   

pentru anul 2020 privind realizarea și  

implementarea programelor de sănătate existente 

 

În   temeiul art. 43, 46 alin. (1) al Legii  nr. 436  din 28.12.2006,  privind administrația publică 

locală, Demersul  medicului coordonator al CSP Nisporeni al Direcției Centrului de Sănătate Publică 

Ungheni, Consiliul raional , 

Decide: 

1. Se aprobă Planurile  de acţiuni pentru anul 2020 privind realizarea şi implementarea programelor 

raionale existente, după cum urmează: 

- Planul de acţiuni  pentru a. 2020 a  realizarii  Programului Raional de combatere a hepatitelor  

virale B, C şi D pentru anii 2017-2021; 

- Planul de acţiuni pentru anul 2020 pentru realizarea Programului Raional de prevenire şi control 

al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020; 

- Planul de acţiuni pentru a. 2020  privind implementarea Programului Raional de promovare a 

sănătății prntru anii 2016-2020; 

- Plan de acţiuni pentru anul 2020 privind implementarea Programului Raional de control al 

tuberculozei pentru anii 2017-2020; 

- Planul de acţiuni pentru anul 2020 privind implementarea Programului raional în domeniul 

nutriţiei şi alimentaţiei; 

- Planul raional de acţiuni pentru anul 2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire 

şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020; 

- Planul de acţiuni pentru a. 2020 a realizarii Programului Naţional privind controlul alcoolului pe 

anii 2012-2020; 

- Planul de acţiuni pentru anul 2020, de implementarea Programului Raional privind controlul 

tutunului pentru anii 2017-202; 

- Planul de acțiuni pentru anul 2020  privind  implementarea  programului de prevenire  și  control   

a diabetului zaharat  pentru anii 2018-2021; 

-    Planul de actiuni pentru anul 2020 la realizarea Programul Raional pentru implementarea 

Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2020; 

- Planul de acţiuni pentru a. 2020 a realizarii Programului Naţional de imunizari; 

- Planul de acţiuni raionale pentru a. 2020, întru realizarea măsurilor  de profilaxie şi combatere a 

salmonelozelor, toxicoinfecţiilor alimentare şi altor boli diareice acute. 

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreședintelui raionului, dlui Sergiu Sococol. 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului raional  Ion Gangan   

       

Secretarul interimar al 

Consiliului raional Sergiu Zmeu 

 

 

 



Proiectul deciziei date a fost elaborat la propunerea Președintelui raionului Vasile 

Mărcuță și întocmit de Iun Cibotaru,  medic coordinator CSP Nisporeni, persoana 

ce înaintează problema vizată. 

 

                                                                          _________________ 

Aviz 

asupra proiectului de decizie ,, Cu privire la aprobarea Planurilor de acțiuni 

pentru anul 2020 privind realizarea și 

implementarea programelor de sănătate existente,, 

 

Serviciul juridic a examinat proiectul de decizie propus spre examinare în ședința 

Consiliului raional pentru data de  18  februarie curent. 

 Proiectul dat are caracter public, obligatoriu, general și impersonal, cu efect 

juridic ce permite integrarea organică în cadrul normativ în vigoare, evitîndu-se 

formulări și termeni ce ar permite o interpretare cu sens ambiguu și neuniformă. 

 Proiectul deciziei date este corelat cu prevederile actelor normative de nivel 

superior și de același nivel cu care se află în conexiune, referindu-se exclusiv la 

subiectul vizat. 

 Proiectul deciziei date nu depășește atribuțiile Consiliului raional, 

corespunde principiilor activității de elaborare și categoriei actelor administrației 

publice locale de nivelul doi. Normele de tehnică legislativă sunt aplicate în modul 

corespunzător proiectelor de decizii. 

 Avînd în vedere cele expuse supra, Serviciul juridic susține conceptual 

proiectul deciziei înaintat în formularea propusă. 

 

Serviciul juridic                                                                        Sergiu Zmeu  

 

 


