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DECIZIANT.3/10
din 04 mai 2018

Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire qi control al diabetului zaharar perrru , :,:,
anii2018-2021 qi Planului de acfiuni privind implementarea acestuia.

in temeiul prevederilor art. 43 (l) lit. j) al Legii nr.436-XVl din 28 decembrie 2006 privind
administra{ia publicd locald, arr.l2 din Legii nr.l0-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a
sdndtd{ii publice, in scopul realizdrii prevederilor Hotlrdrii Guvernului Republicii iUotAovi nr. 1030 din
30.11.2017 cu privire la aprobarea Programului nafional de prevenire qi control al diabetului zaharatpentru anii
2017-20219i a Planului de actiuni privind implementarea acestuia, Consiliul raional Orhei

DECIDE:

l.Se aprobd:
1 . I Programul teritorial de prevenire gi control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021 (anexa 1 )
1.2 Planul de acfiuni privind implementarea Programul teritorial de prevenire gi control al diabetului

zaharat pentru anii 2018-2021 (anexa 2)
1.3 Componenfa nominal6 a Comitetului teritorial de conducere a

controlul diabetului (anexa 3).
pdrlilor interesate in prevenirea gi

1.4 Regulamentul Comitetului teritorial de conducere a pdrjilor interesate in prevenirea gi controlul
diabetului (anexa 4).

1.5 Bugetul Programului teritorial de prevenire qi control al diabetului zaharat pentru anii 2018-2021
(anexa 5)

2'Direcliile 9i serviciile interesate ale Consiliului raional, autoritdtile publice locale de nivelul I,
conducdtorii serviciilor descentralizate gi desconcentrate in teritoriu, ONG-urile interesate in acest domeniu,
vor asigura, in limitele competentelor atribuite, realizareaprezentei Decizii gi a ac{iunilor incluse in programul
qi planul teritorial de prevenire qi control al diabetului zaharatpentru anii 2018-2021 si vor raporta unual, pin5
la 1 martie Comitetului teritorial de conducere a pdrlilor interesate in prevenirea qi controlul diabetului .

3. Se stabilegte cE finan{area m6surilor planificate se va efectua din contul identificdrii alocafiilor de cdtre
entitdlile implicate in realizarea activitdtilor, precum gi din alte surse, conform legislaliei in vigoare.

4-Costurile bugetului raional Orhei privind realizarea Programului se determind penfu anul 2018 din
contul aloca{iilor aprobate in bugetul raional pe anul 2018 pentru "Programe Nalionale Si speciale in domeniul
sdndtdlii" in sumd de 79,3 mii lei qi 328,7 mii lei se vor identifica la ulterioara gedinfd a Consiliului Raional"
direc{ionate IMSP CS nr.1 Orhei ca institulie coordonatoare.

5.$eful IMSP Centrul de Sindtate nr.l Orhei dl.Iu.Lupdcescu, coordonatorul asistenfei medicale primare
din raion, va informa trimestrial Consiliului de Administrare referitor la executarea miiloacelor financiare cu
prezentarea listei benefi ciarilor.

6.Se propune surselor mass-media locale sd asigure spafiu pentni familiarizarea pe larg a populaliei
despre prevenirea qi controlul diabetului zaharat gi promovarea unui mod s6ndtos de viati.

7. IMSP Spitalul Raional Orhei (dl Andrei Stratulat), IMSP Centrul de Sdndtate nr.l Orhei (dl Iurie
Lupacescu), de comun cu Centrul de SAnatate Publicd Orhei (dl Valeriu Dodu) vor asigura monitorizarea
permanentA asupra organizdni gi realizdrii obiectivelor trasate in domeniul prevenirii qi controlului diabetului
zaharat gi promovarea unui mod sdnltos de viafi.

8. IMSP Spitalul Raional Orhei (dl Andrei Stratulat), IMSP Centrul de San5tate nr.l Orhei (dl Iurie
Lupacescu), de comun cu Centrul de S6ndtate Publicd Orhei (dl Valeriu Dodu) vor prezentain primul trimestru
al anului 2019 un $E la realizarea programelor teriforiale din srn6tatea publicd elaborate inbaza
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