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DECIZIANT.S/3
din27 decembrie 2019

Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acfiuni pentru
realizar ea Programului national priv ind contro I u I alcool ului
pentru anii2012-2020 pe parcursul anului 2020.

in scopul realizlrii prevederilor Hotdrdrii Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 06.06.2012 pentru
aprobarea Programului naJional privind controlulalcoolului pe anii 2012-2020, in temeiul prevederilor art.l2 din
Legea Nr.l0-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sdndtSlii publice qi art. 43 alin. 1) lit. j) din
Legea Nr.436-XVI din28.12.2006 privind administrafia publicd locald, Consiliul raional Orhei,

DECIDE:
l. Se aprobS:

l.l Planul teritotial de ac{iunipentru realizarea Programului na(ional privind controlulalcoolului pe anii
2012-2020, pe parcursul anului 2020 (anexa l).

1.2 Bugetul Planului teritorial de acliuni pentru rcalizarea Programului nalional privind controlul
alcoolului pentru anii2012-2020 pe parcursul anului 2020 (anexa2).

2. Direcfiile, secliile gi serviciile interesate ale Consiliuluiraional, autoritetile publice locale de nivelul I,
coduc[torii serviciilor descentralizate gi desconcentrate in teritoriu, ONG-urile vizate in acest domeniu, vor
contribui, in limita competenlei, la rcalizarea integrald ;i in termenele stabilite a m6surilor stipulate in Planul
teritorial de acfiuni, cu prezentarea informaliei privind misurile intreprinse in adresa secretarului Comisiei pentru
coordonarea gi monitorizarea misurilor ce se impun pentru realizarea Planului nafional privind controlul
alcoolului pentru anii 2012 -2020, cdtre 01 octombrie 2020.

3. Se stabile;te cd finanlarea mdsurilor planificate se va efectua din contul indentificirii alocdrilor de cdtre
entitifile implicate inrealizareaactivitllilor, precum gi din alte surse, conform legislafiei in vigoare.

4. A solicita, surselor mass-media locale sd asigure spaliu pentru familiarizarea pe larg a populaliei despre
impactul alcoolului asupra s6n6t[fi qi promovarea unuimod slndtos de viafd.

5. Centrul de Sindtate Publicd Orhei (dl Ion Bolboceanu) va asigura monitorizarea perrnanenti asupra
organizdrii gi realizlrii obiectivelor trasate in Plan cu prezentareaincaz de necesitate a propunerilor de rectificare
a acestuia in func(ie de condiliile reale din teritoriu.

6. Pregedintele Comisiei pentru coordonarea gi monitorizarea mdsurilor ce se impun pentru realizarea
Planului nafional privind controlul alcoolului pentru anii2012-2020 va asigura monitorizarea permanentd asupra
activitdtilor realizate, ?n scopul execut[rii misurilor planificate pentru anul 2020, cu prezentarea informafiei la
qedinla consiliului raional la finele anului 2020.

T.Vicepregedintele raionului dna Irina Bogaciuc, comisia consultativ[ de specialitate educafie, proteclie
social6, culturl, sdnltate public6, tineret gi sport (preqedinte dl Alexei Capbdtut) vor asigura controlul executlrii
prezentei decizii.

Preqedintele qedin(ei Evgheni Pisov

Secretarul Consiliului Serghei Caraman



Anexa nr.l
la decizia Consiliului raional

nr.8/3 din 27 decembrie 20 l9

Planul
teritorial de ac{iuni pentru realizarea

Programului na{ional privind controlul alcoolului
pentru anii 2012 -2020 pe parcursul anului 2020

Denumirea
mdsurii/acliunii

Termen de
realizare

Responsabili Indicatori de monitorizare

I 2 3 4

Obiectivul I: Sistem na{ional gi mecanisme de monitorizare in domeniul controlului alcoolului pus in aplicare

Monitorizarea calita(ii, inclusiv a

inofensivitSlii prin con(inutul substan{elor
toxice a bduturilor alcoolice gi a berii

Pe parcursul
anului

Direc{ia RaionalI
Siguranla

Alimentelor Orhei.
Numlrul investigaliilor asupra
mostrelor de bduturi alcoolice

Conform legisla{iei in vigoare de finisat
recenslmintul plantaliilor viticole in
gospodSriile individuale qi a cotelor oblinute
in urma privatiztrrii gospod6riilor agricole de

stat gi colective

Pe parcursul
anului

Sec{ia Agriculturd
qi Alimentalie;
APL nivelul I

Recensdmint efectuat

Efectuarea recenslmdntului anual privind
producerea bduturilor alcoolice in conditii
casnice

Pe parcursul
anului

Seclia AgriculturE
giAlimentalie;
APL nivelul I

Recens6mint efectuat

Obiectivul II: Men(inerea cuprinderii in programele de consilierela30o/" din popula{ia cu risc de dependen{I de

alcool identificate precoce.

Acordarea asistentei medicale specializate in
cadrul secliei consultative (cabinetul
narcologic) qi a tratamentului antialcool, de

sus[inere, antirecidivant gi dispensarizarea
contingentului dat.

Pe parcursul
anului

IMSP Spitalul
Raional Orhei,

IMSP primare qi

private.

Ponderea persoanelor care au
beneficiat de tratament antialcool, de

sustinere gi antirecidivant

indreptarea pentru acordarea tratamentului
medical (inclusiv fo(at conform legislaliei)
specializat, in condilii de stalionar.
persoanelor cu alcoolism gi psihoze alcoolice.

Pe parcursul
anului

IMSP Spitalul
Raional Orhei gi

IMSP primare gi

private.

Ponderea persoanelor care au

benefi ciat de tratament antialcool.

Monitorizarea gi raportarea, la CSP Orhei,

cazurilor de accidente gi traume la

persoanele in stare de ebrietate, precum 9i a

cazurilor de deces care au fost condi{ionate
de consumul de alcool.

Anual
05 octombrie

IMSP Spitalul
Raional Orhei 9i
IMSP primare qi

private.

Numdrul persoanelor traumate gi

decedate ce au fost condilionate de

consumul de alcool despre care s-a
raportat

Acordarea asisten(ei narcologice, cu lansarea

diferitelor forme gi metode de cuprindere
dispensarizatf, de asanare, in functie de gradul

de dependenld alcoolicd, pentru controlul gi

coordonarea ac(iunilor preconizate in acest

scop

Pe parcursul
anului

IMSP Spitalul
Raional Orhei gi

IMSP primare qi

private.

Ponderea persoanelor care au

beneficiat de asistenla narcologicd, cu
lansarea dife-ritelor forme qi metode

de cuprindere dispensarizatl

Asigurarea in cadrul IMSP de asistenJi
medical5 primarl a serviciilor de consiliere
gi de asisten{d necesard, care sd contribuie la

reducerea consumului nociv de alcool, la
renuntare $i la tratament

Pe parcursul
anului

IMSP primare Ei
private.

Num6rul instituJiilor care acordl
servicii de consiliere;

Numdrul persoanelor care au

beneficiat de serviciile de consiliere
gi tratament

Obiectivul III: Men(inerea cuprinderii pinl la 100%o a persoanelor instrui{ii in cadrul;colilorin scopul reducerii a
deceselor gi traumatismelor cauzate de accidentele legate de conducerea mijloacelor de transport in stare de ebrietate

Petrecerea in qcolile auto a cursului de l0 ore

cu tematica ,,Conducerea fdr[ influenla
alcoolului"

Pe parcursul
anului

is cpsaN;
Conducdtorii
gcolilor auto

Cursul cu tematica,,Conducerea f6r6
influenfa alcoolului" implementat in

gcolile auto



Desldgurarea sistematicS a campaniilor
privind renunlarea la consumul de vinuri,
inclusiv naturale, de bf,uturi alcoolice gi bere,
qi de prevenire a accidentelor rutiere

Pe parcursul
anului

IP Orhei in
colaborare cu

IMSP,
Direc(ia General5

Educafie,
APL, ONG

Numdrul campaniilor realizate

Obiectivul IV: Men{inerea restric{iilor implementate privind accesul la bluturile alcoolice persoanelor pini la 18 ani
9i persoanelor in stare de ebrietate

Menlinerea durabili a interdic[iilor privind
comercializarea produc{iei alcoolice de la 2l-
00 pinl la 8-00 conform legislaliei.

Pe parcursul
anului

IP Orhei in

colaborare cu

APL

Numdrul sancliunilor aplicate

Menlinerea durabild a interdicliilor privind
comercializarea bSuturilor alcoolice,,la pahar"

in afara unitalilor de alimentalie publicd 9i ftrI
permisiunea indicatd in autorizalia de

func{ionare 9i in licen}6 conform legislaliei in
vigoare.

Pe parcursul
anului Organele abilitate

cu func{ii de
control in

colaborare cu
APL.

Num6rul sancJiunilor aplicate

Men{inerea durabild a interdictiilor privind
comercializarea desfacerii cu amlnuntul in
reteaua de comerf a producliei alcoolice gi a
berii f6rd documente de insoJire, provenien{5,
calitate gi conformitate gi aplicarea
sanctiunilor corespunzdtoare, inclusiv
privarea de dreptul de comercializare a

b6uturilor alcoolice qi a berii pe un termen de

3 ani conform legislatiei.

Pe parcursul
anului

Organele abilitate
cu func{ii de

control in
colaborare cu

APL.

Numf,rul sancf iunilor aplicate

Menlinerea durabil[, conform legislaliei in
vigoare, a interdictiilor privind
comercializarea producliei alcoolice, vinurilor
qi berii:
a) prin reteaua de come( ambulant
(cdrucioare, cisterne, autoremorci,
autovehicule etc.);
b) in chiogcuri, pavilioane gi in alte puncte de

come( care nu au spatiu comercial cu o
suprafaf6 de cel pulin 20 m2;

c) in institutii de invdfdm?nt, medicale,
pregcolare gi in alte institulii de educalie, in
cdmine pentru elevi gi studenli, la intreprinderi
gi la pantierele de constructii gi reparatii, pe

teritoriu gi ?n apropierea lor;
d) in constructiile sportive 9i pe teritoriul
aferent acestora, pe terenurile sportive $i la
evenimentele sportive;
e) in osp6tdrii dietetice gi in cafenele pentru

copii. in locuri de come4 pentru copii gi

adolescenti;
f) in sediile autoritdtilor publice, cu excepfia

obiectelor sta{ionare de alimentalie public6;
g) in preajma edificiilor de cult religios in
raza stabil itd de autoritdli le admin istra(iei
publice locale de comun acord cu

reprezentan{ii cultelor respective;

h) in cimitire, penitenciare, unit6li militare gi

arsenale;

i) in intreprinderile de transport public;
i) prin depozite specializate;
k) persoanelor care nu au implinit virsta de

18 ani gi in stare de ebrietate vizibild

Pe parcursul
anului

Inspectoratul de

Polilie Orhei,
APL,

Direcfiile/sec{iile
interesate ale CR

Orhei,
Organele abilitate

cu functii de

conffol;
Agenfii economici
conform legislaliei

in vigoare.

Legisla{ia na{ionalS in
domeniul controlului

consumului de alcool pusd in aplicare;

Num6rul sanctiunilor aplicate



Menlinerea durabi16 a interdic[iilor, conform
legislaliei in vigoare, privind reducerea

accesului la bduturi alcoolice prin distanfarea
unitdlilor de comercializare a bluturilor
alcoolice de instituliile de educatie 9i

invdtdmint cu minimum 50 metri de la

hotarul teritoriului lor

Pe parcursul
anului

Organele abilitate
cu funclii de

control in
colaborare cu APL

conform
legislaliei.

Num6rul sanc(iunilor aplicate

Ponderea unit6lilor de comercializare
a bluturilor alcoolice care nu

respectd distan{a legal6;

Obiectivul V: Diminuarea cdtre finele anului 2020 cu 50oh a numlrului de copii qi tineri expugi politicilor de

marketing gi reclaml a biuturilor alcoolice

Menlinerea durabili a interzicerei, conform
legisla(iei, a orice fel de publicitate a

biuturilor alcoolice, inclusiv a berii

Pe parcursul
anului

APL
Numdrul neconformitdlilor

depistate;
NumSrul sanctiunilor aplicate

Obiectivul VI: Men(inerea ponderii populatiei generale care posedl cunogtinfe privind riscurile consumu lui de

alcool pentru slnltate minimum la 50oh, copiilor 9i tinerilor minimum la75o/o, comparativ cu 2010

Desftqurarea campaniilor de informare gi de

comunicare pentru tineret, familii, femei
gravide gi alte categorii de populatie, de

prevenire gi renun{are la consumul de alcool
gi consolidarea poten(ialului de informare,

educare gi comunicare

Pe parcursul
anului

CSP Orhei; IMSP,
DGASPF
Direc(ia

administralie
public6,

comunicare qi

protocol

Numdrul de companii de informare gi

comunicare realizate

Antrenarea comunitdlii in realizarea acfiunilor
de educafie pentru slndtate gi promovarea
modului sAnAtos de viald

Pe parcursul
anului

APL; ONG;
Mass-media
Centrul de

Sindtate Publicf,
Orhei;

$coala de Sport
Raional5 Orhei;

IMSP

Numdrul de comunitEli antrenate

Organizarea in cadrul instituliilor de

inv6tamint preuniversitar a concursului celui
mai bun desen cu tematica "Alcoolul ucide"

Octombrie
2020

Direc{ia GeneralS
Educa{ie,
Centrul de

S6n6tate Publicd
Orhei.

Concurs realizat

Organizarea in cadrul bibliotecilor a
expoziliei de materiale ilustrative, cu tematica
prevenirii gi renun[area la consumul nociv de

alcool

Octombrie20
20

Seclia Cultur6;
Centrul de

Sin[tate Publici
Orhei.

Numdr biblioteci unde au fost
organizate expozi{ii

Desfrgurarea in cadrul Colegiilor Pedagogic
gi de Medicini, liceelor a conferinlelor
privind consecinlele consumului de alcool
pentru sdndtate, prevenirea gi renunlarea la

consumul nociv de alcool

Octombrie20
20

Centrul de

San5tate Publica
Orhei;

Conducerea
colegiilor

Conferinle deslbgurate

Marcarea unor evenimente internafionale
privind controlul consumului de alcool gi

maladiilor, ca urrnare a consumului de alcool
prin campanii de comunicare:
o Ziua mondiald de lupt6 impotriva

cancerului (4 februarie);
o S5ptimina de profilaxie gi combatere a

cancerului (luna iunie)
o Ziua mondialI de combatere a hepatitelor

(28 iulie);
o Ziua mondiali de combatere a maladiilor

cardiovasculare (26 septembrie);

Pe parcursul
anului

IMSP Spitalul
Raional Orhei,

IMSP primare qi

private,
Centrul de

SanState Public6
Orhei,

Conducerea
colegiului

Pedagogic Orhei qi

Colegiulde
Medicinl Orhei

Numdrul de evenimente organizate gi

des169urate



. Ziva mondialA de combatere a consumului
nociv de alcool
(2 octombrie);

o Ziua mondiald de profilaxie a diabetului
(14 noiembrie);

o Ziua mondiald in memoria victimelor
accidentelor rutiere (20 noiembrie)

Direclia Genera16

Educa(ie,
Seclia Cultur6,

Inspectoratul de
Polilie

APL de nivelul
unu,

Mass-media

Obiectivul VII: Asigurarea eviden{ei biuturilor alcoolice produse in condifii casnice in 70oh cazuri gi ilicit introduse in
{ard in 1007o cazuri depistate in anul 2020

Supravegherea de stat gi controlul respect6rii
cerinlelor fald de informalia gi marcarea
produselor alcoolice, de conlinutul
substan{elor nocive, publicitdtii pi restricliilor
privind comercializarea produselor alcoolice
in teritoriile deservite

Pe parcursul
anului

Seclia Agricultur6
pi Alimenta{ie;

Direclia Raional6
Siguranla

Alimentilor Orhei;
IP Orhei

Numdrul neconformitd(ilor cu
legislalia in vigoare depistate gi

sanc!ionate;

Ponderea neconform it6lilor in totalul
controalelor la subiectul respectiv

CONSILIULUI
Serghei Caraman



Anexa nr.2
Ia decizia Consiliului raional

nr.8/3 din 27 decembrie2019

Bugetul
Planului teritorial de ac{iuni pentru realizarea Programului na{ional privind controlul alcoolului

pentru anii20l2 -2020 pe parcursul anului2020

Nr.d/o D estin ali a mij lo ac e lor
finunciare

Numdrul de mdsuri

Mijloace tinanciare alocate
(mii lei)

Bugetele locale Alte surse
2020 2020

I
Informarea qi educarea popula{iei in privin{a diferitor
aspecte de sInItate, sociale gi economice privind
consumul de alcool

4t 52r0 44,0

1.1

Marcarea unor evenimente internalionale privind
controlul consumului de alcool qi maladiilor, ca urrnare a
consumului de alcool

2 6,0 6,0

t.2.

Desf6qurarea activitdlilor sportive, or ganizarea in cadrul
instituliilor de invdldmint preuniversitar, colegiilor, a
concursurilor de desen, editarea buletinelor sanitare
privind consecinlele consumului de alcool pentru
s6nitate, prevenirea gi renunlarea la consumul nociv de
alcool.

38 38,0 38,0

1.3.
Elaborarea qi editarea bucletelor privind dauna
consumului excesiv de alcool. 1 8,0

SECRETARUL CONSILULUI

RI

Bugetul integral constituie 96,0 mii lei, inclusiv 52,0 mii lei alocatri din bugetul local

Serghei Caraman


