
MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICII MOLDOVA

DISPOZITIE9

mun.Chisinau

/Р<Л„ УY_________ 2015 „г. ̂ 2 ^ ____________
Cu privire la Ziua Mondiala de сошешогаге 
a victimelor accidentelor rutiere -  15 noiembrie 2015

In conformitate cu calendarul evenimentelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii 
pentru anul 2015, prevederile Programului National de promovare a modului sanatos 
de viata pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.658 din 12 iunie 
2007 §i in temeiul Regulamentului privind organizarea §i functionarea Ministerului 
Sanatatii, structurii §i efectivului -  limita ale aparatului central al acestuia, aprobat 
prin Hotarirea Guvernului nr.397 din 31mai 2011,

D I S P U N :
1. Se aproba Planul de actiuni privind desfa§urarea in Republica Moldova a Zilei 

Mondiale de comemorare a victimelor accidentelor rutiere -  15 noiembrie 2015 cu 
tema: „Е timpul sa ne amintim - Spune NU crimei rutiere!”, conform anexei.

2. Conducatorii institutiilor medico-sanitare republicane, municipale §i raionale, 
medicii-§efi ai Centrelor de Sanatate Publica municipale §i raionale vor:

1) organiza §i desfa§ura in teritoriul deservit §i institutiile subordonate activitati 
de sensibilizare a populatiei privind prevenirea traumatismelor rutiere, care sa 
includa: discutii publice §i individuate, evenimente comunitare, emisiuni radio §i 
TV, informatii in presa, etc.;

2) colabora cu politia rutiera, mijloacele media nationale §i locale (presa, 
televiziunea, radioul), ONG-uri, autoritati publice locale in scopul prevenirii 
accidentelor rutiere;

3) prezenta in termen catre 20 noiembrie curent Centrului National de 
Sanatate Publica (str. Gh. Asachi 67”a”, 2028, Chisinau sau e-mail: 
educ@cnsp.md) informatia comuna privind masurile intreprinse la acest 
compartiment.

3. Centrul National de Sanatate Publica (prim - vicedirector general dl Ion Bahnarel) 
va informa Ministerul Sanatatii despre actiunile realizate la acest capitol catre 27 
noiembrie 2015.

4. Controlul executarii prezentei dispozitii se atribuie dnei Carolina Cerniciuc, §ef 
Directie sanatate publica.

Viceministru

mailto:educ@cnsp.md


Anexa
la Dispoziti^ Ministerul Sanatatii 

n r . ^ ^ / d i ^ ^ 2 0 1 5
Planul de actiuni»

desfa§urarea in Republica Moldova a Zilei Mondiale de comemorare a victimelor
accidentelor rutiere -  15 noiembrie 2015 

cu tema: „Е timpul sa ne amintim - Spune NU crimei rutiere”

Nr
d/o

Masuri
planificate

Descrierea
masurilor

Responsabili 
de realizare

Parteneri Termenul
realizarii

1 . Elaborarea
suportului
informativ
pentru
speciali§ti

1.1. Elaborarea 
materialului 
informativ pentru 
lucratorii medicali 
privind organizarea 
Zilei Mondiale a 
victimelor
accidentelor rutiere -  
15 noiembrie 2015.

CNSP 02.11.2015

2. Mediatizarea
evenimentului

2.1 Elaborarea 
comunicatului de 
presa pentru jurnali§ti. 
2.2. Interviuri, 
informatii, articole in 
mass-media privind 
ZM a victimelor 
accidentelor rutiere, 
mesajele principale, 
prevenirea 
accidentelor rutiere, 
etc.

Serviciului de 
presa al MS

CNSP

Agentiile de 
presa

Mass-media

11.11.2015

noiembrie
2015

3. Activitati de 
informare, 
educare §i 
comunicare in 
domeniul 
prevenirii 
accidentelor 
rutiere

3.1 Realizarea 
activitatilor de 
informare, educare §i 
comunicare pentru 
prevenirea 
accidentelor rutiere, 
inclusiv prin:
- Discutii publice §i 
individual;
- Seminare, §edinte 
informative;
- Activitati in 
comunitate:, 
concursuri, flash mob, 
distribuirea 
materialelor 
informationale, etc.

Centrele de 
Sanatate Publica 
municipale §i 
raionale,
IMSP teritoriale

Autoritatile 
publice locale, 
ONG-le, 
Mass-media, 
MAI

noiembrie
2015


