
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A L REPUBLICII MOLDOVA 

DISPOZIŢIE 
mun. Chişinău 

cW' 20,5 Nr. S 0 f 
Cu privire Ia desfăşurarea Zilei Naţionale 
Iară fumat -19 noiembrie 2015 

în conformitate cu prevederile Programului naţional de promovare a modului 
sănătos de viaţa pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 658 din 
12 iunie 2007, Hotărîrii Guvernului nr. 100 din 16 februarie 2012 „Cu privire la 
aprobarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016, 
Hotărârii Consiliului Naţional Coordonator în domeniul Controlului Tutunului din 08 
octombrie 2013 şi în temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului - limită ale aparatului central al 
acestuia, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, emit următoarea: 

D I S P U N : 

1. Se aprobă Planul de acţiuni privind desfăşurarea Zilei Naţionale fară fumat la 19 
noiembrie 2015, conform anexei. 

2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare republicane, municipale şi raionale, 
medicii-şefi ai Centrelor de Sănătate Publică municipale şi raionale: 

2.1. vor organiza şi realiza în cadrul Zilei Naţionale fară tutun 19 noiembrie 2015 
activităţi privind informarea populaţiei despre riscurile pentru sănătate asociate cu 
consumul de tutun şi expunerii la fumul de tutun, care să includă: pledoarii în 
favoarea renunţării Ia fumat, discuţii publice şi individuale, acţiuni în comunitate, în 
instituţii medicale şi de învăţământ, activităţi în mass-media, distribuirea materialelor 
informaţionale, etc; 
2.2. vor asigura participarea activă şi colaborarea lucrătorilor medicali cu mijloacele 
media {presa, televiziunea, radioul), instituţiile de educaţie, cultură, administraţia 
publică locală, ONG-urile în scopul promovării şi protecţiei generaţiilor prezente şi 
viitoare de acţiuni devastatoare pentru sănătate, sociale, de mediu şi economice 
asociate cu consumul de tutun şi expunerea la fumul de tutun; 
2.3. vor prezenta, în termen până Ia 02 decembrie curent, Centrelor de Sănătate 
Publică teritoriale informaţia privind măsurile întreprinse Ia acest compartiment. 

3. Centrele de Sănătate Publică raionale şi municipale vor prezenta, în termen până la 
09 decembrie 2015, informaţia generalizată privind activităţile desfăşurate din 



cadrul Zilei Naţionale tară tutun, Centrului Naţional de Sănătate Publică (str. Gh. 
Asachi 67"a", 2028, Chişinău sau e-mail: educ@cnsp.mdf. 

4. Prim - vicedirectorul general al Centrului Naţional de Sănătate Publică {dl Ion 
Bahnarel) va generaliza informaţiile la acest capitol şi va prezenta informaţia 
integrată Ministerului Sănătăţii către 16.12.2015. 

5. Controlul executării prezentei dispoziţii se atribuie dnei Carolina Cerniciuc, şef 
Direcţie sănătate publică. 

Viceministru 

mailto:educ@cnsp.mdf


Anexa 
la Dispoziţia Ministerului Sănătăţii 

nr. â\XXjyff20\$ 
Planul 

activităţilor de bază privind desfăşurarea Zilei Naţionale fără fumat - 20 noiembrie 
2015 

Nr 
d/o 

Măsuri 
planificate 

Descrierea măsurilor Responsabili de 
realizare 

Parteneri Termenul 
realizării 

1. Elaborarea 
suportului 
informativ 
pentru 
specialişti 

1.1. Elaborarea 
suportului informativ 
pentru specialişti 
privind organizarea 
Zilei naţionale fără 
fumat. 
1.2. Elaborarea 
materialului 
informaţional privind 
riscul fumatului 
pentru sănătate şi 
prevenirea 
consumului de tutun. 

Centru! Naţional 
de Sănătate 
Publică 

• 

13.11.2015 

2. Mediatizarea 
evenimentului 

2.1. Elaborarea 
comunicatului de 
presă privind Ziua 
Naţională fără fumat 
2.2. Interviuri, 
informaţii, articole în 
mass-media privind 
riscurile şi prevenirea 
fumatului 

Centrul Naţional 
de Sănătate 
Publică 
Serviciului de 
presă al MS 

IMSP DRN. 
USMF 
"N.Testemiţanu" 

Agenţiile de 
presă 

Mass-media 

18.11.2015 

20.11.2015 

3. Seminare de 
instruire 

3.1 Organizarea 
seminarului de 
instruire pentru 
specialiştii din CSP 
teritoriale privind 
implementarea Legii 
278 cu privire la 
controlul tutunului 

Centrul Naţional 
de Sănătate 
Publică 

Centrele de 
Sănătate Publică 
municipale şi 
raionale, 

Centrul PAS 4.12.2015 

4 A r * l ! \ M t 5t î U/a 

/AiuviLdţi ue 
informare, 
educare şi 
comunicare în 
domeniul 
prevenirii 
fumatului 

J . 1 f\Cul l / 'd lCd 

activităţilor de 
comunicare, inclusiv 
prin: 
- Discuţii publice şi 
individuale; 
-- Activităţi în mass-
media locală; 
- Desfăşurarea 
activităţilor de 
comunicare în şcoli , 
privind riscurile 
fumatului pentru 
sănătate. 

P N ^ P IM1P 

DRN 

Centrele de 
Sănătate Publică 
municipale şi 
raionale. 

IMSP republicane 
şi teritoriale 

/\uiontaţ]ie 
publice locale, 
ONG-Ie, 
Mass-media. 
Instituţiile de 
educaţie 

noiemone 

5 


