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Nr.
d/o

Sarcina

1. Aspecte introductive
Argumentarea

1.

Titlul actului, data adoptării
şi publicării

2.

Temeiul elaborării actului

3.

Scopul actului

4.

Structura actului

Legea
nr.10-XVI
din
03.02.2009
privind
supravegherea de stat a sănătății publice, adoptată la
03 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr.67
din 03.04.2009.
Lipsa prevederilor legale privitoare la activităţile
legate de domeniul sănătăţii publice aliniat la
priorităţile naţionale de dezvoltare şi legislaţia
europeană. Structura şi capacitatea Serviciului
sanitaro-epidemiologic de stat, precum şi activitatea
acestuia, tradiţional orientate în prevenirea şi
combaterea
bolilor
infecţioase,
reglementarea
expunerii la factori de risc, au rămas neadaptate
problemelor noi de sănătate ale societăţii. Existenţa
lacunelor în coordonarea politicilor în domeniul
sănătăţii publice, optimizării cheltuielilor în sănătate,
asigurării echităţii şi creşterii calităţii şi accesibilităţii
serviciilor de sănătate publică.
Promovarea politicii de stat în problema asigurării
condiţiilor optime pentru realizarea maximă a
potenţialului de sănătate al fiecărui individ pe
parcursul întregii vieţi prin efortul organizat al
societăţii în vederea prevenirii îmbolnăvirilor,
protejării şi promovării sănătăţii populaţiei şi
îmbunătăţirii calităţii vieţii.
Legea
nr.10-XVI
din
03.02.2009
privind
supravegherea de stat a sănătății publice are 12
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5.

Nr.
d/o

1.

capitole şi 72 de articole, după cum urmează:
 Dispoziţii generale;
 Cooperarea autorităţilor în asigurarea sănătăţii
publice;
 Managementul sistemului de supraveghere de stat a
sănătăţii publice;
 Autorizarea sanitară a produselor, serviciilor şi
activităţilor;
 Drepturile şi obligaţiile a persoanelor fizice şi
juridice în domeniul asigurării sănătăţii publice;
 Cerinţe generale privind asigurarea sănătăţii
publice;
 Promovarea sănătăţii;
 Supravegherea şi prevenirea maladiilor;
 Urgenţele de sănătate publică;
 Resursele sistemului de supraveghere de stat a
sănătăţii publice;
 Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei sanitare;
 Dispoziţii finale
Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind
supravegherea de stat a sănătății publice este
principalul act legislativ care promovează politica
statului în domeniul sănătăţii publice şi are ca obiectiv
organizarea supravegherii de stat a sănătăţii, stabilind
cerinţe generale de sănătate publică, drepturile şi
obligaţiile persoanelor fizice şi juridice şi modul de
organizare a sistemului de supraveghere de stat a
sănătăţii publice.

Altele

Sarcina

2. Aplicabilitatea actului normativ
Argumentarea

Efectele juridice ale actului
Capitolul / articolul
Cauza de inaplicabilitate
Toate prevederile legii sunt
aplicabile, şi parţial
aplicabile:
-la art.44. Condiţiile de
Necorespunderea cu
educaţie a populaţiei
prevederile Codului
Educației aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului
nr. 152 din 17.07.2014

Soluţia

Modificarea art. 44
conform prevederilor
art. 12 din Codul
Educației.

-la art. 48. Difuzarea
informaţiilor de
promovare a sănătăţii

Lipsește aspectul de
difuzare a informației
dedicate promovării
sănătății cu titlul gratuit

Modificarea art.48 în
vederea completării cu
difuzarea informației
dedicate promovării
sănătății cu titlul gratuit
pentru difuzorii de
publicitate

- Articolul 14. Delimitarea
funcţiilor

Necorespunderea cu
prevederile Legii nr. 113

Modificarea art.14
conform competenţelor
2

din 18.05.2012 cu privire
Ministerului Sănătăţii în
la stabilirea principiilor şi a domeniul siguranţa
cerinţelor generale ale
alimentelor
legislaţiei privind siguranţa
alimentelor

- Articolul 38. Asigurarea
sănătăţii nutriţionale

Lipseste prevederea privind
neoferirea femeilor
însărcinate, mamelor sau
membrilor familiei
acestora, formulelor de
început și formulelor de
continuare ale preparatelor
pentru sugari și copii mici
gratuit sau cu preţ redus
sau orice alte forme de
promovare

Modificarea art.38
privind neoferirea
produselor femeilor
însărcinate, mamelor sau
membrilor familiei
acestora cu preţ redus
sau orice alte forme de
promovare

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ
Nr.
d/o
1.

2.

3.

Nr.
d/o
1.

Sarcina
Gradul de îndeplinire a
obiectivelor

Cauzele generatoare de
neîndeplinire a obiectivelor
actului
Soluţia

Argumentarea
Legea nominalizată stabileşte în mod explicit care sunt
scopurile şi obiectivele acesteia. Dat fiind faptul că
gradul de realizare a scopurilor şi obiectivelor actului
normativ reprezintă nivelul de atingere şi îndeplinire a
scopurilor şi obiectivelor, monitorizarea prin procesul
de punere în aplicare a normelor juridice a atins un
grad de realizare înalt a scopurilor actului normativ
monitorizat în cuantum procentual de 90%.
Procesul de punere în aplicare a normelor juridice este
satisfăcător, cu unele rezerve, după cum am menţionat
în capitolul anterior, care stagnează îndeplinirea
scopurilor propuse.
Lipsa pîrghiilor normative necesare care ar permite
implementarea unor prevederi ale legii monitorizate.
Considerăm
oportună
examinarea
posibilităţii
completării şi/sau modificării anumitor prevederi, în
special ale art. 44, 48, 14, 38.

4. Modificările operate în actul normativ
Sarcina
Argumentarea
Modificările şi completările
actului

Actul normativ a fost modificat şi completat prin
următoarele legi:
- Legea nr.318 din 27 decembrie 2012, Monitorul
Oficial Nr.45-55 din 08.03.2013, art.152;
- Legea nr. 124 din 29 mai 2015, Monitorul Oficial Nr.
185-189 din 17.07.2015, art.374;
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- Legea nr.153 din 30 iulie 2015, Monitorul Oficial Nr.
223 din 14.08.2015, art.443;
- Legea nr.153 din 01 iulie 2016, Monitorul Oficial Nr.
215-216 din 19.07.2016, art.475.
2.

Efectele modificărilor şi
completărilor actului

1. Completările operate prin Legea nr. 124 din
29.05.16 au ridicat gradul de aplicabilitate prin
stabilirea şi consolidarea unui mecanism mai practic şi
autentic, şi cu un nivel de funcţionare mult mai înalt a
acestui act normativ.
2. Modificările efectuate prin actele legislative în
domeniul comerțului intern (LP153 din 01.07.16,
MO215-216/19.07.16
art.475;
în
vigoare
19.07.16),
autorizării executării lucrărilor de
construcţie (LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15
art.443), siguranței produselor alimentare (Legea
nr.318 din 27.12.2012 MO45-55/08.03.13,art.152) au
ca efect limitarea drepturilor personalului SSSSP de a
efectua supravegherea de stat a sănătății publice, de a
verifica respectarea legislației sanitare, ceea ce va duce
la afectarea sănătății publice în general (creșterea
numărului de toxiinfecții alimentare, de intoxicații
acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în
grup, iar activitățile unor unități comerciale cu risc
sporit pentru sănătatea publică, cum ar fi, taberele
pentru copii, unitățile de profil alimentar din instituțiile
de învățământ și cele medicale, unitățile de
comercializare a produselor din tutun și produse
conexe, unitățile de cazare și sport, unitățile
farmaceutice, care au fost exceptate de la
obligativitatea desfășurării activității în baza
autorizației sanitare, deși există un cadru normativ bine
stabilit pe care trebuie să le respecte acestea (26 de
regulamente sanitare aprobate de Guvern).

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar
Nr.
d/o

Sarcina

Capitolul / articolul
care urmează a fi
modificat
Articolul 44

Argumentarea
Actul monitorizat
Cauza de modificare Redacţia propusă

Ca rezultat al
aprobării Codului
Educației aprobat
prin Hotărîrea
Parlamentului nr.
152 din 17.07.2014

Articolul 44, alin.(1) va avea următorul
conţinut:
În instituțiile de educație timpurie,
învățămînt primar, gimnazial , liceal,
profesional tehnic secundar, profesional
tehnic postsecundar nonterțiar, superior,
extrașcolar, special și de întremare a
sănătății copiilor se va asigura
supravegherea sanitară a condițiilor de
educație indiferent de tipul de
proprietate.
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În alin.(2) cuvîntul „programele” se va
substitui cu cuvîntul „curriculum", iar
cuvintele „metodele și" se exlud.
Alin. (3) se va modifica după cum
urmează: Condițiile de educație vor
corespunde legislației sanitare în
vigoare.
Articolul 14,
alineatul (3)

Articolul16,
alineatul (8)

Articolul 14,
alineatul (1)

În alineatul (1) de la
articolul 14 este
stipulat clar, că
delimitarea funcţiilor
de asigurare şi
supraveghere a
sănătăţii publice
între autorităţile şi
serviciile interesate
se reglementează
prin acte legislative
şi alte acte normative
din domenii
specifice.
Centrul Naţional de
Sănătate Publică
asigură toate
activităţile şi
expertizele și nu
numai cele înalt
specializate

A exclude alin. (3) de la articolul 14

Articolul 16, alin. (8) va avea următorul
conţinut:
Centrul Naţional de Sănătate Publică
asigură fundamentarea politicilor şi
strategiilor de sănătate publică,
elaborează proiecte de regulamente
sanitare, metodologii şi alte acte privind
sănătatea publică, asigură activităţi şi
expertize, inclusiv înalt specializate,
oferă suport metodico-practic în
domeniul sănătăţii publice.
În alineatul (1) de la Articolul 14 alin.(1) se completează cu
articolul 14 este
alineat 11 cu următorul conţinut:
stipulat cl, că
Înregistrarea produsului alimentar
delimitarea funcţiilor nou
de asigurare şi
(1) Persoana fizică sau juridică
supraveghere a
responsabilă de introducerea pe piaţa
sănătăţii publice
internă a produsului alimentar nou
între autorităţile şi
înaintează o cerere la Centrul Naţional
serviciile interesate
de
Sănătate
Publică
subordonat
se reglementează
Ministerului Sănătăţii.
prin acte legislative
(2) Cererea menţionată la alin.
şi alte acte normative (1) trebuie să fie însoţită de:
din domenii
a)
informaţiile
necesare,
specifice
inclusiv copia de pe actele studiilor
(Legea nr. 113
efectuate şi orice alte materiale care pot
din 18.05.2012 cu
demonstra că produsul alimentar
privire la stabilirea
îndeplineşte următoarele condiţii:
principiilor şi a
- nu pune nici o problemă de
cerinţelor
siguranţă
pentru
sănătatea
generale ale
consumatorului în condiţii de consum
legislaţiei privind
normale;
siguranţa
- nu induce în eroare
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alimentelor, articolul
19. Competenţele
Ministerului
Sănătăţii)

consumatorul nici prin modul de
prezentare,
nici
prin
utilizarea
prevăzută;
- nu diferă de produsele
alimentare pe care urmează să le
înlocuiască sub nici un aspect care ar fi
dezavantajos pentru consumator din
punct de vedere nutriţional;
b) propunerile corespunzătoare
privind prezentarea şi etichetarea
produsului alimentar;
c) un rezumat al dosarului.
(3) Toate cheltuielile necesare
pentru întocmirea dosarului, inclusiv
cheltuielile
pentru
studiile
care
demonstrează că produsul alimentar nou
respectă criteriile prevăzute la alin. (2)
lit. a) sînt suportate de persoana fizică
sau
juridică
responsabilă
de
introducerea pe piaţa internă a
produsului alimentar nou solicitat.
(4) Centrul Naţional de
Sănătate Publică asigură efectuarea
expertizei de evaluare a corespunderii
produsului alimentar nou cerinţelor faţă
de astfel de produs şi elaborarea
raportului de evaluare, în termen de 70
de zile calendaristice de la primirea
cererii, care îndeplineşte condiţiile
prevăzute la alin. (2), în conformitate cu
recomandările referitoare la aspectele
ştiinţifice, aprobate de Ministerul
Sănătăţii, şi conclude dacă produsul
alimentar poate fi aprobat ca produs
alimentar nou în vederea introducerii pe
piaţă sau dacă urmează a fi emis ordinul
de respingere.
(5) Centrul Naţional de
Sănătate Publică pune la dispoziţia
publicului, prin plasarea pe pagina web
a instituţiei, raportul de evaluare, cu
excepţia informaţiilor calificate ca fiind
confidenţiale.
(6) Ministerul Sănătăţii emite
ordinul de aprobare sau de respingere a
produsului alimentar nou, în termen de
90 de zile calendaristice de la depunerea
cererii la Centrul Naţional de Sănătate
Publică, cu respectarea condiţiilor
prevăzute la alin. (2).
(7) Produsele alimentare noi
aprobate în vederea plasării pe piaţă sînt
incluse în Registrul de stat al produselor
alimentare noi (în continuare –
Registru). Centrul Naţional de Sănătate
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Articolul 14,
alineatul (1)

Publică este instituţia deţinătoare a
Registrului.
(8)
Ordinele
ministrului
sănătăţii menţionate la alin. (6) sînt
făcute publice prin publicarea în
Monitorul
Oficial
al
Republicii
Moldova şi pe pagina web a
Ministerului Sănătăţii, iar Registrul
menţionat la alineatul (7) – prin
publicarea pe pagina web a Ministerului
Sănătăţii.
(9) Cerinţele privind produsele
alimentare noi, privind procedura de
evaluare a acestora, inclusiv asigurarea
transparenţei
informaţiei
despre
produsul alimentar nou, cerinţele
speciale de etichetare a produselor
alimentare noi, conţinutul ordinului de
aprobare şi conţinutul informaţiei din
Registru sînt stabilite prin hotărîre de
Guvern.
În alineatul (1) de la Articolul 14 alin.(1) se completează cu
articolul 14 este
alineat 12 cu următorul conţinut:
stipulat, că
Înregistrarea suplimentelor
delimitarea funcţiilor alimentare, altele decît cele care
de asigurare şi
conțin vitamine și/sau minerale
supraveghere a
(1) Persoana fizică sau juridică
sănătăţii publice
responsabilă de plasarea pentru pentru
între autorităţile şi
prima dată pe piaţă a unui supliment
serviciile interesate
alimentar care conţine o substanţă cu
se reglementează
scop nutriţional sau fiziologic, o plantă
prin acte legislative
sau un preparat din plantă ori a unei
şi alte acte normative substanţe cu scop nutriţional sau
din domenii
fiziologic, ori a unei plante sau a unui
specifice
preparat din plante, destinate fabricării
(Legea nr. 113
suplimentelor alimentare a produsului
din 18.05.2012 cu
alimentar nou înaintează o cerere la
privire la stabilirea
Centrul Naţional de Sănătate Publică
principiilor şi a
subordonat Ministerului Sănătăţii.
cerinţelor
(2) Cererea menţionată la alin.
generale ale
(1) este însoţită de un dosar, care
legislaţiei privind
conţine:
siguranţa
a) informaţii despre denumirea
alimentelor, articolul şi adresa juridică a solicitantului, date de
19. Competenţele
identificare
a
producătorului
şi
Ministerului
importatorului (după caz), locul
Sănătăţii)
producerii, denumirea comercială a
produsului;
b) un model de etichetare
utilizată pentru produsul respectiv (în
original şi cu traducere în limba de stat);
c) documente şi informaţii care
să permită atestarea faptului că
substanţa cu scop nutriţional sau
fiziologic, planta sau preparatul din
7

plantă ori produsul sînt legal fabricate
sau comercializate în ţara de origine;
d)
dovezi
privind
inofensivitatea (siguranţa) substanţei cu
scop nutriţional sau fiziologic, a plantei
sau a preparatului din plantă ori a
produsului;
e) o declaraţie a faptului că
produsul nu este înregistrat în ţara de
origine ca medicament.
(3) Centrul Naţional de
Sănătate Publică, în termen de 3 luni de
la ziua recepţionării dosarului complet
care însoţeşte cererea de înregistrare,
asigură evaluarea acestora şi prezintă
Ministerului Sănătăţii un raport de
evaluare cu recomandări privind
înregistrarea produsului în vederea
plasării pe piaţă sau respingerea
argumentată a acestuia.
(4) În termen de cel mult 15
zile lucrătoare de la recepţionarea
raportului de evaluare a produsului,
prezentat de Centrul Naţional de
Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii
emite ordinul de înregistrare şi
certificatul de înregistrare a produsului
în vederea plasării pe piaţă, specificînd
condiţiile de plasare sau ordinul de refuz
al plasării pe piaţă şi informează despre
aceasta solicitantul. Absenţa răspunsului
în termen de 4 luni de la recepţionarea
dosarului care însoţeşte solicitarea către
Centrul Naţional de Sănătate Publică
denotă autorizarea plasării pe piaţă a
produsului.
(5) Refuzul înregistrării în
vederea plasării pe piaţă este motivat de:
1) absenţa documentelor şi a
informaţiilor menţionate la alin. (2) sau
caracterul lor incomplet;
2)
elemente
ştiinţifice
disponibile, care demonstrează că
produsul prezintă un risc pentru
sănătate.
(6) Suplimentele alimentare,
substanţele cu scop nutriţional sau
fiziologic, plantele sau preparatele din
plante care au fost înregistrate în
vederea plasării pe piaţă prin ordinul
ministrului sănătăţii se includ în Lista
suplimentelor
alimentare
notificate/înregistrate,
în
Lista
substanţelor cu scop nutriţional sau
fiziologic ori în Lista plantelor sau
8

Articolul 38

Capitolul / articolul
care urmează a fi
modificat
Cap.II, pct.6, alin 16),
c) din Hotărîrea
Guvernului Nr. 384
din 12.05.2010 cu
privire la Serviciul
de Supraveghere de
Stat a Sănătăţii
Publice

preparatelor din plante, după caz.
(7)
Ordinele
ministrului
sănătăţii menţionate la alin. (4) sînt
făcute publice prin publicarea în
Monitorul
Oficial
al
Republicii
Moldova şi pe pagina web a
Ministerului Sănătăţii, iar listele
menţionate la alineatul (6) – prin
publicarea pe pagina web a Ministerului
Sănătăţii.
(8)
Cerinţele
privind
suplimentele
alimentare,
privind
procedura de evaluare a acestora,
cerinţele speciale de etichetare a
suplimentelor alimentare, conţinutul
ordinului de înregistrare şi conţinutul
informaţiei din listele menţionate la alin.
(6) sînt stabilite prin hotărîre de Guvern.
În cadrul avizării
Articolul 38 se va completa cu un
Regulamentului
alineat nou care va deveni alin. (2) cu
sanitar privind
următorul conţinut:
formulele de început Agenţii economici în cazul formulelor
și formulele de
de început nu pot oferi femeilor
continuare ale
însărcinate, mamelor sau membrilor
preparatelor pentru
familiei acestora, produse gratuite sau
sugari și copii mici,
cu preţ redus sau orice alte forme de
Cancelaria de Stat a promovare, nici direct, nici indirect, prin
indicat ca prevederea intermediul sistemului de ocrotire a
privind oferirea
sănătăţii sau angajaţilor din acest sistem.
femeilor însărcinate,
mamelor sau
membrilor familiei
acestora, produse
gratuite sau cu preţ
redus sau orice alte
forme de promovare
să fie reglementată la
nivel de Lege
Actul secundar
Cauza de modificare Redacţia propusă

Ca rezultat al
aprobării Codului
Educației aprobat
prin Hotărîrea
Parlamentului nr.
152 din 17.07.2014

Cap.II, pct.6, alin 16), Ca rezultat al
e) din Hotărîrea
aprobării Codului

Cap.II, pct.6, alin 16) va avea
următorul conţinut:
În instituțiile de educație timpurie,
învățămînt primar, gimnazial , liceal,
profesional tehnic secundar, profesional
tehnic postsecundar nonterțiar, superior,
extrașcolar, special și de întremare a
sănătății copiilor se va asigura
supravegherea sanitară a condițiilor de
educație indiferent de tipul de
proprietate.
În Cap.II, pct.6, alin 16), e) sintagma
„instituţiile de învăţămînt preşcolar,
9

Guvernului Nr. 384
din 12.05.2010 cu
privire la Serviciul
de Supraveghere de
Stat a Sănătăţii
Publice

Concluzii

Nr.
d/o
1.

2.

Educației aprobat
prin Hotărîrea
Parlamentului nr.
152 din 17.07.2014

primar, secundar, mediu de specialitate,
superior, special, complementar şi de
întremare, la întreprinderile şi
organizaţiile care oferă instruire
profesională, indiferent de forma de
proprietate” se va substitui cu cuvintele
„instituțiile de educație timpurie,
învățămînt primar, gimnazial , liceal,
profesional tehnic secundar, profesional
tehnic postsecundar nonterțiar, superior,
extrașcolar, special și de întremare a
sănătății copiilor indiferent de tipul de
proprietate”.
În scopul armonizării legislaţiei naţionale se propune preluarea noțiunilor de bază
elucidate în titlul III, art. 12, cap.I din Codului Educației, aprobat prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 152 din 17.07.2014. În scopul asigurării acțiunii eficiente a
actului legislativ monitorizat se propune modificarea şi completarea articolului 44
din lege.
6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ
Sarcina
Argumentarea

Stabilirea contradicţiilor şi
prevederilor ambigui

Altele

Prevederile actului normativ monitorizat au o
formulare coerentă, deloc ambiguă şi contradictorie,
de asemenea se atestă o consecvenţă şi coerenţă mai
mult decît satisfăcătoare a actului normativ
monitorizat cu celelalte acte legislative în vigoare şi
cu tratatele internaţionale ratificate.
Prevederile actului monitorizat nu dublează şi nu
contravin normelor altor acte normative.
Nu există norme de drept în acest act care ar genera
litigii în mod special.

7. Neutralitatea actului normativ
Proporţionalitatea între interesele publice şi cele private
Opinia autorităţii publice
Opinia sectorului privat
Prevederile actului monitorizat Nu au existat careva obiecţii
asigură în mod eficient şi
din partea sectorului privat.
proporţional supravegherea de
stat a sănătăţii publice.
S-au examinat toate
circumstanţele care produc sau
pot conduce la producerea
reglementărilor în exces sub
pretextul ocrotirii unor interese
publice sau private.

Nr.
d/o

Concluzii
Actul normativ asigură
proporţionalitatea între
interesele publice şi cele
private.

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ
Acţiunea
Argumentarea
1Frecvenţa revizuirii

Legea nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de
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Analiza datelor de asigurare cu resurse umane denotă o tendință stabilă
de descreștere a numărului de personal. Astfel, pe parcursul a 22 ani,
numărul de funcții s-a redus cu cca 3607 de unități, constituind la
01.01.2016 cca 2567 unități (Fig.1).
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Sarcina
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Nr.
d/o

9. Eficienţa actului normativ
Argumentarea

1993

2.

stat a sănătății publice din momentul adoptării a suferit mai
multe modificări şi completări, după cum urmează:
- Legea nr.318 din 27 decembrie 2012, Monitorul Oficial
Nr.45-55 din 08.03.2013, art.152;
- Legea nr. 124 din 29 mai 2015, Monitorul Oficial Nr. 185189 din 17.07.2015, art.374;
- Legea nr.153 din 30 iulie 2015, Monitorul Oficial Nr. 223
din 14.08.2015, art.443;
- Legea nr.153 din 01 iulie 2016, Monitorul Oficial Nr. 215216 din 19.07.2016, art.475.
2Cum a fost afectat
1.Actul normativ supus monitorizării a fost revizuit de mai
scopul actului după
multe ori prin legile nr. 153 din 01.07.2016, nr.153 din
modificare/completare 30.07.2015, nr. 318 din 27.12.2012, fapt care va duce la
diminuarea activităților SSSSP în vederea prevenirii, protejării
și promovării sănătății populației și îmbunătățirii calității
vieții
2.Doar prin completările operate conform Legii nr. 124 din
29.05.2015, scopul şi esenţa acestuia nu au fost afectate.
actului

Figura 1. Dinamica reducerii de funcții scriptice în Serviciul de supraveghere de stat a
sănătății publice

În perioada nominalizată are loc un exod semnificativ a personalului din
serviciu de sănătate publică, îndeosebi medici și personal medical mediu,
la formarea unui deficit de personal în instituții - în mediu de cca 45-50%
(fig.2).
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Cu referință la asigurarea materială pe parcursul a.a.2011-2015, datorită
implementării Hotării de Guvern nr.165/2011, Grantului obținut din
partea UE și a creditului acordat Republicii Moldova de către Guvernul
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Japoniei (prin JICA) – a fost posibil a fortifica capacitățile serviciului de
laborator a 10 centre de sănătate publică cu crearea laboratoarelor de
performanță. Aceasta a contribuit la descentralizarea unui șir extins de
investigații de laborator, facilitând oferirea serviciilor de laborator înalt
performante mai aproape de populație, agenții economici din țară.
Cu referință la asigurarea financiară a activităților de supraveghere a
sănătății publice a constituit în anul de referință (în a.2015) - 106,5 mln.
lei, fiind cu 14,3 mln.lei (sau cu 11,8%) mai puțin comparativ cu a.2014.
Cheltuielile efectuate din această sumă în proporție de 94,8% constituie
remunerarea muncii, respectiv din contul componentei de bază pentru
întreținerea funcționalității instituțiilor au fost asigurate doar 5,2%.
Astfel, unica soluție de a menține la un nivel fezabil funcționalitatea
instituțiilor o constituie sporirea fondului de mijloace speciale ale
instituțiilor. Aceste mijloace sunt formate în rezultatul prestării
serviciilor de sănătate publică: preponderent pe contul cercetărilor de
laborator și instrumentale, expertizelor sanitare ș.a., oferite agenților
economici și populației (Art.21, alin. (7) din lege) . Trebuie de menționat,
că din volumul total de mijloace speciale ale instituțiilor, în anul de
referință au fost acoperite necesitățile de regie în volum de 56,6%.
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Figura 3. Ponderea cheltuielilor din surse bugetare și din mijloace speciale pentru
asigurarea activităților de supraveghere de stat a sănătății publice (în %).

Concomitent, au fost alocate surse suplimentare în scopul asigurării
necesităților de procurare a vaccinurilor pentru prevenirea maladiilor
imunodirijabile. Datorită implementării Legii nr.10-XVI din 03.02.2009
privind supravegherea de stat a sănătății publice, programelor naţionale
de combatere a infecţiilor, în Republica Moldova indicele morbidităţii
prin hepatită virală B acută s-a redus de la 25,46 la 100 mii populaţie în
anul 1997 până la 0,99 în anul 2015, prin hepatită virală C – respectiv de
la 6,14 până la 1,26, prin hepatită virală D (HVD) – de la 1,89 până la 0,1
în 2015.
Luînd în considerație morbiditatea sporită prin hepatitele virale B, C și
prin infecția cu HIV în rîndurile persoanelor din grupele cu risc sporit de
îmbolnăvire, în republică se realizează 15 proiecte de reducere a
riscurilor, inclusiv: 7 proiecte în rândurile persoanelor utilizatoare de
droguri injectabile cu acoperirea a 28 de localităţi; 2 proiecte pentru
deţinuţii utilizatori de droguri injectabile cu acoperirea a 18 penitenciare;
5 proiecte pentru lucrătorii sexului comercial cu acoperirea a 9 localităţi
cu prestarea serviciilor de prevenire a 13069 persoane utilizatoare de
droguri injectabile, a 4858 lucrătore sexului comercial și a 2805 bărbați
care practică sex cu bărbați.
În conformitate cu articolul 7 al Legii nr. 10-XVI pe parcursul anilor
2011-2015 în țară au fost realizate un șir de programe naționale, strategii,
precum:
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- Programul Național de Imunizări pentru anii 2011-2015 aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1192 din 23.12.2010;
- Programul Naţional de control al tuberculozei pentru anii 20112015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1171 din 21.12.2010;
- Programul Naţional de control al tutunului, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 100 din 16.02.2012;
- Strategia naţională de sănătate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1032 din 20.12.2013 ş.a.
În scopul prevenirii unor boli transmisibile (Articolul 52) în țară se fac
vaccinări profilactice conform Calendarului aprobat de imunizări contra a
12 boli infecțioase: tuberculozei copilului (BCG), hepatitei virale B
(HVB), poliomielitei (VPO), difteriei, tetanosului, tusei convulsive
(DTP), infecției cu Haemophilus influenzae tip b (Hib), infecției cu
rotavirusuri (din a. 2012), infecției cu pneumococi (din a . 2013),
rujeolei, oreionului, rubeolei (ROR). Pe parcursul anilor 2011-2015 s-au
efectuat vaccinări contingentelor de risc contra hepatitei virale B,
hepatitei virale A, gripei sezoniere. Datele privind cuprinderea cu
vaccinări a copiilor la vârstele țintă se prezintă în următorul tabel:
Anii

BCG

HVB

DTP3

VPO3

ROR

Hib

Rotavirus

Pneumococ

2011

98,3

95,8

92,6

95,5

91,3

78,1

0,0

0,0

2012

98,0

94,4

92,4

94,1

90,8

89,7

22,2

0,0

2013

97,8

92,6

90,9

93,0

2014

98,5

91,7

90,3

91,9

89,8

89,0

71,5

29,0

2015

97,3

91,0

89,7

90,9

88,3

89,6

70,1

71,6

90,1

90,3

43,7

0,0

Pe parcursul anilor 2011- 2015 țara își păstrează statutul liberă de
poliomielită, n-au avut loc cazuri de tetanos, difterie, au fost înregistrate
doar 3 cazuri de import de rubeolă ( 2012), incidența prin hepatita virală
B a fost redusă de la 2,65 la 100000 populaţie în 2011 la 1,0 în 2015,
oreion de la 3,5 la 100000 populaţie la 1,7, infecția cu rotavirusuri de la
14,2 la 100000 populaţie la 5,9 respectiv.
Testarea capacităților de intervenție rapidă, prevăzută de lege (art.54,
art.55), s-a efectuat în cadrul exercițiilor practice la locul de lucru, cît și
în timpul exercițiilor intersectoriale cu Serviciul Protecției Civile și
Situațiilor Excepționale (exerciţiul internaţional „Codrii 2011”),
Serviciul de Informare și Securitate (exercițiul național antiterorist
Meteor-2012). Despre progresul implementării Regulamentului Sanitar
Internațional (2005) în scopul prevenirii răspîndirii internaţionale a
bolilor, anual se informează Guvernul Republicii Moldova, Organizația
Mondială a Sănătății. Punctul Focal Național pentru Regulamentul
Sanitar Internațional (2005), asigură contactul permanent și
recepționează informațiile din sistemul de supraveghere și de raportare
(punctele de intrare în țară, precum și surse informale); difuzează
informații agregate,
recomandări temporare sau permanente ale
Ministerului Sănătății, OMS către sectoarele relevante. La nivel național
se informează autoritățile competente în punctele de trecere a frontierei
de stat despre riscurile pentru sănătatea publică la nivel internațional. În
cazul urgențelor de sănătate publică de interes internațional declarate de
OMS (Ebola, Zika) au fost informate instituțiile medico-sanitare și
autoritățile vizate privind situaţia epidemiologică la nivel
național/regional/mondial, riscurile asociate și măsurile de prevenire şi
răspuns.
Dat fiind faptul că nivelul de atingere a scopului şi obiectivelor actului
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normativ monitorizat reprezintă un cuantum procentual de 80% (avînd la
bază evaluarea gradului de executare a actului monitorizat şi datele
statistice privind rezultatele implementării acestora), putem menţiona că
la moment Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de
stat a sănătății publice are un grad înalt de aplicabilitate, ceea ce şi
demonstrează eficienţa actului normativ.
2.

Propuneri
2
pentru
optimizarea
cheltuielilor în
scopul
implementării
actului

Actul normativ monitorizat, optează pentru soluţia celui mai mic cost al
unei probleme clar definite. Cheltuielile financiare care sunt implicate
pentru buna implementare a actelor şi stabilirea sumelor financiare ca
urmare a propunerilor pentru optimizarea aplicabilităţii actelor
monitorizate sînt la nivelul satisfăcător.

10. Modul de consultanţă
Pe pagina web a autorităţii - www.ms.gov.md, la compartimentul
Transparenţă decizională, Monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei ,
la data de 18 martie 2016 a fost plasat Anunţul privind iniţierea procesului de
monitorizare a Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supraveghera de stata a sănătății
publice, împreună cu Chestionarul privind evaluarea procesului de implementare a Legii
nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supraveghera de stata a sănătății publice.
Opinia sectorului public
Opinia sectorului privat
Opinii din partea societăţii civile şi a sectorului privat nu au existat.
concluzii
1.
Prevederile legii monitorizate garantează realizarea suficientă a scopului şi
obiectivelor trasate, precum şi realizarea pe deplin a drepturilor fundamentale
ale solicitanţilor.

1.

2.

3

11. Concluzii
Aplicabilitatea şi gradul de aplicare a prevederilor actului normativ
monitorizat
Urmare a procesului de monitorizare a implementării actului legislativ s-a constatat
o funcţionalitate destul de înaltă a legii în cauză. Prevederile legii nominalizate au
un grad satisfăcător de aplicabilitate manifestîndu-se printr-un grad procentual înalt
de implementare, totuşi cu unele rezerve, care stagnează îndeplinirea scopurilor
propuse.
Scopul atins de către actul normativ, sau cel stabilit în procesul de elaborare a
acestuia
Legea nominalizată stabileşte în mod explicit care este scopul acesteia. Datorită
modificărilor şi completărilor care au fost operate pe parcurs din momentul adoptării
Legii nr. 10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
putem spune că scopul și obiectivele actului legislativ monitorizat sunt îndeplinite la
un nivel de circa 90%.
Motivele care generează inaplicabilitatea actului normativ sau ar putea afecta
acţiunea lui în viitor.
1. Unul din motive care ar putea afecta acțiunea Legii nr. 10-XVI din 03.02.2009
în viitor ar putea fi modificarea cadrului legislativ în domeniul controlului
asupra activității de întreprinzător, precum și a autorizării acestei activități, prin
care se limitează drepturile personalului SSSSP de a efectua supravegherea de
stat a sănătății publice
2. Nu sunt incluse suficiente pârghii privind sancționarea în Codul contravențional
al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 pentru nerespectarea
Regulamentelor sanitare.
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12. Recomandări
Nr.
d/o
1.

Recomandări

Argumentarea

Măsuri
de
modificare
şi În special, ce rezultă din legislația în vigoare
completare a actelor normative şi privind principiile de bază de reglementare a
aspectele ce trebuie îmbunătăţite. activității de întreprinzător, ținînd cont de
ultimele modificări și completări ale cadrului
legislativ. Legea nr. 235 din 20.07.2006 – art. 7
„condiţiile tehnice, sanitare, standardele, alte
documente similare (în continuare - documente
normativ-tehnice) sînt obligatorii în cazul în
care sînt stabilite prin legi.”
Aceste prevederi, în prezent, se regăsesc în unele
regulamente sanitare aprobate prin hotărîri ale
Guvernului și, respectiv, sunt armonizate cu
legislația UE.
Considerăm
oportună
examinarea
posibilităţii
completării şi/sau modificării
anumitor prevederi legale.
Se
propune
completarea
Capitolului IV. „Autorizarea
sanitară a produselor, serviciilor
și activităților” cu noi norme,
cum ar fi:
Articolul 231. Avizarea
sanitară a produselor de uz
fitosanitar şi a fertilizanţilor;
Articolul 232. Înregistrarea
produsului alimentar nou;
Articolul 233. Înregistrarea
suplimentelor alimentare, altele
decît cele care conţin exclusiv
vitamine şi/sau minerale;
Articolul 234. Punerea la
dispoziție pe piaţă şi utilizarea
produselor biocide;
Articolul 235. Eliberarea
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare;
Articolul 236. Suspendarea
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare;
Articolul 237 .Avizarea
sanitară a produselor cu impact
asupra sănătăţii
Articolul 261. Efectuarea
expertizei sanitare a produselor,
etc.

Conform prevederilor Legii 160 din 22.07.2011
(actele permisive se stabilesc prin lege, art. 5 –
„reglementarea materială şi procedurală prin
acte legislative a condiţiilor şi a procedurilor de
reglementare prin autorizare a activităţii de
întreprinzător”).

Considerăm
oportună
examinarea
posibilităţii
completării şi/sau modificării:
Conform prevederilor titlul III, art. 12, cap. I din
- art. 44
Codului Educației aprobat prin Hotărîrea
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Parlamentului nr. 152 din 17.07.2014.

-

-

2.

art. 14

art.38

Conform prevederilor Legii nr. 113 din
18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi
a cerinţelor generale ale legislaţiei privind
siguranţa alimentelor
Privind neoferirea produselor (formulelor)
femeilor însărcinate, mamelor sau membrilor
familiei acestora, promovînd alaptarea la sîn a
nou- născuţilor şi sugarilor

Completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 231 din 23
- excluderea alin. (51) al septembrie 2010 cu privire la comerţul interior
art. 21.
cu activități care au impact asupra sănătății
publice (taberele de odihnă pentru copii, unitățile
de alimentatie din cadrul institutiilor medicale și
de educație, institutiile faramceutice, obiectivele
de comercializare a produselor din tutun și a
produselor conexe, etc
Alte măsuri decît cele normative Punerea în aplicare a prevederilor actului
de asigurare a acţiunii juridice a normativ monitorizat.
actelor normative monitorizate
De asemenea, se propune reglementarea
activității de laborator a Serviciului de
Supraveghere de Stat a Sănătății Publice
(asigurarea
diagnosticului
de
laborator,
managementul calității serviciilor de laborator,
managementul riscurilor biologice în activitatea
de laborator), precum și necesitatea revizuirii
structurii Serviciului de Supraveghere de Stat a
Sănătății Publice.
Aceste propuneri se regăsesc în proiectul
Codului Sănătății.
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