
NOTĂ INFORMATIVĂ 
La proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Programului raional 

 de control al cancerului pentru anii 2017-2025” 
 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

 Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Programului raional de control al cancerului 
pentru anii 2017-2025” a fost elaborat în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1291 din 
02.12.2016 „Cu privire la Programul naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2025”. 

 Scopul proiectului constă în a asigura implementarea intervenţiilor stabilite în prezentul 
Program în vederea reducerii poverii cauzate de cancer, asigurarea unui management eficient al 
utilizării  resurselor umane, financiare, informaţionale, administrative, care să asigure organizarea 
serviciilor de sănătate centrate pe necesităţile populaţiei şi ale pacientului. 
II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţa elementelor noi 
        Programul raional de control a cancerului pentru anii 2017-2025, este documentul de politici 
privind intervenţiile raionale în domeniul reducerii mortalităţii şi morbidităţii prin cancer. El 
stabileşte liniile directoare şi priorităţile de acţiune pentru îmbunătățirea sănătății populației 
raionului și diminuării poverii cancerului. 
  Programul este format din 30 puncte, structurate în 6 capitole şi are ca bază 3 obiective 
majore: 
a) Reducerea cu 10% pînă în 2025 a incidenţei tipurilor de cancer: pulmonar, de piele, 

stomac, ficat, prostată, colorectal, cervical şi mamar; determinate de factorii de risc 
comportamentali (fumatul, consumul de alcool, alimentaţie, activitate fizică) şi a lipsei 
vaccinării. 

b) Sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului (stadiile I și II) pînă în anul 2025. 
c) Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului pacienţilor 

cu cancer la aceste servicii. 
III. Fundamentarea economico-financiară 
  Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programului raional de control a cancerului pentru anii 
2017-2025 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte 
surse, conform legislaţiei.  
IV. Impactul proiectului 
 Programul reprezintă un document de politică publică pe un termen lung, care este elaborat 

şi urmează să fie implementat pentru a îmbunătăţi sănătatea populaţiei raionului. Acest obiectiv 

urmează să fie realizat prin consolidarea controlului cancerului pe toate dimensiunile acestuia: 

prevenirea factorilor de risc, depistarea precoce, asigurarea accesului la servicii calitative de 

diagnostic, tratament şi îngrijiri, inclusiv paliative.    

 

V.  Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare şi actelor 
administrative a autorităţii 

Acest proiect de decizie nu implică alte modificări ale cadrului normativ al Consiliului 
raional.  
VI. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a consiliului raional 
www.crstraseni.md, la directoriul „Transparenţa decizională”, secţiunea „Consultări publice ale 
proiectelor”. 

 
Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  

propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
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