
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 9/28
din 28.06.2022

Cu privire la aprobarea programului 
municipal ,,Alimentația copiilor sugari
pentru anii 2022-2025”

În conformitate  cu Legea nr.  239-XVI din 13.11.2008 privind  transparenţa  în  procesul
decizional, Legea nr. 982-XVI din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, art. 14, alin. 1, 3 din
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adminstraţia publică locală,  Hotărârea Guvernului
RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul  de consultare publică cu societatea civilă în
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor şi în temeiul atr. 7, art. 38 din Legea nr. 10-XVI din
03.02.2009  privind  supravegerea  de stat a sănătăţii publice, art. 3, alin. 2, art. 6 alin (e) din
Legea nr. 411-XIII din 28.03.1995 cu privire la ocrotirea sănătății, art.21 din Legea nr. 338-XII
din  15.12.1994  privind  drepturile  copilului,  decizia  Consiliului  municipal  Bălți  nr.  8/1  din
30.06.2021 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a municipiului
pentru anii  2021-2025”,  dispoziția primarlui nr. 335 din 09.10.2017 ,,Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind asigurarea cu amestecuri lactate adaptate a copiilor din familii social-
vulnerabile”, decizia Consiliului municipal Bălți nr. 4/2 din 29.03.2022 ,,Cu privire la inițierea
procedurilor  de  consultare  publică  cu  societatea  civilă  în  procesul  decizional  ,,Cu privire  la
aprobarea programului municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025”, dispoziția
primarului nr. 97 din 13.04.2022 ,,Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică
cu  societatea  civilă  în  procesul  decizional  ,,Cu  privire  la  aprobarea  programului
municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025” și  având în vedere propunerile și
recomandările parvenite în cadrul consultărilor publice, -
                                        

Consiliul municipal Bălți DECIDE:

1. Se  aprobă  programul  municipal  ,,Alimentația  copiilor sugari  pentru  anii  2022-2025”,
conform anexei nr. 1.

2. Se  aprobă  Consiliul  de  coordonare  a  direcțiilor  de  implementare  și  monitorizare  a
programului  municipal  ,,Alimentația  copiilor sugari  pentru  anii  2022-2025”,  conform
anexei nr. 2.

3. Se stabilește că, în cazul eliberării din funcții a persoanelor care fac parte din componența
Consiliul de coordonare, atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele
nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei decizii.

4. Finanțarea programului municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025” se
va efectua în limita alocațiilor anuale prevăzute pentru aceste scopuri în bugetul municipal
Bălți,  aprobat  pentru anul  respectiv,  precum și  din contribuțiile  donatorilor,  pe măsura
implicării acestora, conform anexei nr. 3. 

5. Se stabilește că selectarea  copiilor  din  familiile  social-vulnerabile  pentru  asigurarea  cu
amestecuri  lactate  adaptate  se  efectuează  în  baza  criteriilor  aprobate  prin  dispoziția
primarlui  nr.  335  din  09.10.2017  ,,Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind
asigurarea cu amestecuri lactate adaptate a copiilor din familii social-vulnerabile”.



6. Primarul municipiului Bălţi va asigura monitorizarea și elaborarea rapoartelor semestriale
privind implementarea Programului respectiv, precum și informarea Consiliului municipal
Bălți.

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  educație,  protecție  socială  și  sănătate  publică,  pentru  activități
economico-financiare, pentru drept și disciplină.

Preşedintele şedinţei a IX    Cristina Craevscaia-Derenova
ordinare a Consiliului
municipal Bălţi         

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului
municipal Bălţi   Irina Serdiuc



Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. 9/28 din 28.06.2022

PROGRAMUL MUNICIPAL
,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025”

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Programul municipal  ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025” (în continuare
Programul) reprezintă un document pe termen mediu, care include angajamentele prioritare ale
APL în asigurarea unei alimentații raționale fiecărui copil.

2. Scopul Programului municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025” constă
în reducerea morbidității  premature și  a  diverselor forme de dizabilitate  prin evitarea bolilor
netransmisibile legate de dietă, subnutriție și deficiențe nutriționale. 

3. Programul este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte:
- Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995;
- Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice;
- Legea nr.338-XII din 15.12.1994 privind drepturile copilului;
- Strategia de dezvoltare social-economică a municipiului pentru anii 2021-2025” , aprobată

prin decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 8/1 din 30.06.2021;
- Dispoziția  primarului  nr.335  din  09.10.2017  ,,Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului

privind asigurarea cu amestecuri lactate adaptate a copiilor din familii social-vulnerabile”

II. IDENTIFICAREA PROBLEMEI

4.Necesitatea  prezentului  Program  este  dictată  de  faptul  că  în  perioada  ultimilor  ani
alimentația incorectă, irațională, necorespunzător vârstei favorizează dezvoltarea malnutriției la
copii.  Totodată,  înrăutățirea  alimentației  femeilor  gravide,  contribuie  la  sporirea  cazurilor  de
anemii feriprive la copiii de vârstă fragedă, la scăderea imunității acestora precum și la creșterea
incidenței infecțiilor intrauterine ale fătului.

Cel mai eficient produs alimentar pentru copii în primul an de viață, rămâne a fi laptele
matern, caracteristicile corespunzătoare a sistemului său digestiv și a metabolizmului, oferind o
dezvoltare adecvată copilului asigurată de o dietă echilibrată a femeii care alăptează. 

Susținerea sănătății,  alimentația echilibrată și conform necesităților nutritive a sugarului,
cât și a generației în creștere este cheia obiectivă a dezvoltării umane și este în centrul strategiei
Organizației Mondiale a Sănătății întru susținerea activităților la toate nivelurile. 

     Organizarea alimentației corecte a copilului are o importanță socială majoră, deoarece este
factorul determinant în dezvoltarea armonioasă a fiecărui individ.

În conformitate  cu prevederile  Regulamentului  privind asigurarea cu amestecuri  lactate
adaptate  a  copiilor  din  familii  social-vulnerabile,  aprobat  prin  dispoziția  primarului  335 din
09.10.2017, criteriile  de apreciere a necesităților asigurării  cu amestecuri  lactate adaptate pot
purta atât caracter medical cât și social. În cadrul realizării programului municipal ,,Alimentația
copiilor sugari  pentru anii  2017-2021”, analizând perioada ultimilor  3 ani s-a constatat  că în
mun.Bălți,  capacitatea de asigurare a copiilor  cu vârsta cuprinsă între 0-6 luni cu amestecuri
lactate adaptate a constituit în jur de 200 copii.

Problemele de malnutriție cronică la copii constituie un factor de risc pentru dezvoltarea
lor psihică, soldându-se deseori cu un impact negativ asupra sănătății și reușitei la învățătură și
capacitate. 



                      III.OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Obiectivul  general  al  Programului  rezidă  în reducerea  morbidității  premature  și  a
diverselor forme de dizabilitate prin evitarea bolilor netransmisibile, inclusiv cu minimalizarea
consecințelor socio-economice.

5. Obiectivele specifice ale Programului:
5.1.  Instituirea,  către  anul  2025,  a  unei  administrări  adecvate  în  domeniul  sănătății

nutriționale și asigurarea funcționării durabile a acesteia;
5.2. Fortificarea supravegherii, monitorizării alimentației artificiale a copiilor în primul an

de viață, corespunzător necesităților nutritive și vârstei;
5.3.  Informarea  continuă  de  către  lucrătorii  medicali  a  comunității  despre  alimentarea

rațională a copiilor în primul an de viață și vârstă fragedă;
5.4. Asigurarea accesului părinților din municipiul Bălți la servicii calitative de tratament

şi îngrijire continuă în baza implementării  protocoalelor clinice naţionale și ghidurilor clinice
naționale și internaţionale;

5.5.  Optimizarea  termenelor  de  introducere  și  de  diversificare  a  suplimentului,
îmbunătățirea metodelor  de prevenire și tratamentul  bolilor alimentar-dependente,  tulburărilor
funcționale  ale  digestiei,  sindromului  de  alergie  la  alimente,  afectării  absorbției  intestinale,
infecții acute intestinale și anumitor tipuri de boli ereditare la sugari și copiii mici.

IV. ACŢIUNI CE URMEAZĂ A FI ÎNTREPRINSE
6.  Programul  stabileşte  următoarele  direcţii  de  acţiuni  pentru  realizarea  obiectivelor

identificate:

Obiectivul I:
1)Instituirea,  către  anul  2025,  a  unei  administrări  adecvate  în  domeniul  sănătății

nutriționale și asigurarea funcționării durabile a acesteia, va fi realizat prin crearea Consiliul
de  coordonare a  direcțiilor  de  implementare  și  monitorizare  a  Programului
Municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025”.

În  baza  criteriilor  stabilite  în  Regulamentul  privind  asigurarea  cu  amestecuri  lactate
adaptate a copiilor din familii social-vulnerabile, aprobat prin Dispoziția Primarului nr.355 din
09.10.2017, IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți” prezintă trimestrial în adresa
Direcției  generale  asistență  socială,  sănătate  și  protecția  familiei,  lista  copiilor  sugari  care
necesită alimentație gratuită cu vârsta cuprinsă între 0-6 luni. 

Consiliul  de  coordonare  a  direcțiilor  de  implimentare  și  monitorizare  a  Programul
Municipal  ,,Alimentația  copiilor sugari  pentru  anii  2022-2025”,  urmează  să examineze  și  să
aprobe lista copiilor sugari care necesită alimentație gratuită.

În  scopul  executarii  finanțării  cheltuielilor  pentru  alimentația  copiilor  sugari,  listele
aprobate de către Consiliul de coordonare se remit Direcției Generale Financiar-Economice. 

Obiectivul II:
2)Fortificarea supravegherii, monitorizării alimentației artificiale a copiilor în primul

an de viață, corespunzător necesităților nutritive și vârstei, va fi realizat prin sporirea calității
managementului nutrițional la nou-născuți și anume:

- determinarea necesităţilor alimentare ale nou-născutului;
- stabilirea programului de alimentare/nutriție a nou-născutului.
Scopul primordial fiind reducerea cazurilor de infecții, profilaxia patologiilor nutriționale,

reducerea ratei spitalizării.
Obiectivul III:

3)Informarea continuă de către lucrătorii medicali a comunității despre alimentarea 
rațională a copiilor în primul an de viață și vârstă fragedă, va fi realizat prin: 

- promovarea modului sănătos de viaţă;
-  oferirea  informației  mamelor/parinților  referitor  la  beneficiile  laptelui  matern  și/sau

amestecurile specializate şi adaptate pentru o alimentație corectă a copiilor nou-născuţi;



            -  în contextul  marcării  Săptămânii  Mondiale  a Alăptării,  1-7 august,  organizarea
măsurilor de informare a populației privitor la importanța și susținerea alăptării, cu implicarea
mijloacelor mass-media, comunităţilor şi  societăţi  civile, etc.

Obiectivul IV:
4)Asigurarea accesului părinților din municipiul Bălți la servicii calitative de tratament

şi îngrijire continuă în baza implementării protocoalelor clinice naţionale și ghidurilor clinice
naționale și internaţionale, va fi realizat prin:

-supravegherea continuă a copiilor nou-născuți prin evaluarea lunară în cadrul vizitelor la
medicul de familie;

-evaluarea stării de nutriție a  copiilor nou-născuți, cu corecțiile necesare,  în dependenţă
de regimul nutriţional determinat;

-prescrierea recomandărilor reieșind din rezultatele evaluării.

Obiectivul V:
5)Optimizarea  termenelor  de  întroducere  și  de  diversificare  a  suplimentului,

îmbunătățirea  metodelor  de prevenire  și  tratament  de boli  alimentar-dependente,  tulburări
funcționale  ale  digestiei,  sindrom  de  alergie la  alimente,  afectarea  absorbției  intestinale,
infecții acute intestinale și anumite tipuri de boli ereditare la sugari și copiii mici, va fi realizat
prin:

-respectarea normelor fiziologice de alimentare a copiilor;
-asigurarea protecției sănătății copiilor;
-reducerea  morbidității  prin  maladii  alimentar-dependente  a  copiilor  prin  optimizarea

alimentației lor cu utilizarea produselor industriale moderne, îmbogățite cu vitamine, minerale,
prebiotice și probiotice, nucleotide, acizi grași cu lanț lung.

V. ETAPELE ȘI TERMENELE DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI
7. Prezentul Program va fi implementat pentru anii 2022-2025.

VI. RESPONSABILII PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI ŞI
ATRIBUŢIILE LOR

8. Instituțiile enumerate vor aplica întocmai prevederile prezentului Program și în special:
          Instituţia medico-sanitară publică ,,Centrul Medicilor de familie municipal Bălți”:
          - perfectarea și prezentarea listelor copiilor ce necesită amestecuri lactate adaptate, ținând
cont de criteriile medicale și sociale;
          - eliberarea rețetei F3, cu indicarea denumirii amestecului lactat adaptat și cantitatea
acestuia.

Primăria mun.Bălți, prin intermediul Direcției Generale Asistență Socială, Sănătate și
Protecția Familiei va realiza următoarele acţiuni:

- monitorizarea realizării prezentului Program.
          

VII. REZULTATE SCONTATE
9.  Prezentul  Program  este  implementat  pentru  îmbunătăţirea  sănătăţii  populaţiei  prin

reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii provocate de alimentația incorectă.
Alimentația  sănătoasă  și  adecvată  necesităților  organizmului,  este  cheia  asigurării  unei

creșteri și dezvoltări armonioase, somatice, psihice și emoționale.

VIII. INDICATORI DE PROGRES ȘI PERFORMANȚĂ
11. Monitorizarea prezentului Program se va efectua în baza următorilor indicatori:

       Indicatori de impact:
Alimentația incorectă determină un deficit de nutrienți, o scădere a intensității proceselor

metabolice, o diminuare drastică a randamentului fizic și intelectual, o reducere a capacității de
apărare a organismului (apariția bolii); 

Alimentația copiilor nou-născuți cu lapte de vaci produce afecțiuni metabolice;
Alimentația  incorectă  favorizează  dezvoltarea  maladiilor  alergice,  infecțiilor  intestinale,

anemie, tulburări grave de creștere, disfuncții neurologice ș.a. 
      Indicatori de rezultat:



Alimentația sănătoasă și adecvată are efecte benefice nutriționale, fizice și psihologice la
copii, care se regăsesc pe întreg parcursul vieții lor;

Alimentația rațională exercită o acțiune decisivă asupra dezvoltării intelectuale, sporește
rezistența organizmului la factori nocivi.

Planul de acțiuni privitor la realizarea Programului Municipal
,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025”

Nr. Obiective specifice Termen de 
realizare

Responsabili 
pentru 
implementare

Indicatori de 
monitorizare

1 organizarea, asigurarea copiilor
sugari  cu  vârsta  0-6  luni  cu
amestecuri  lactate  adaptate,
substituiente  laptelui  matern,
după criterii medico-sociale

permanent 
an. 2022-
2025

IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”

Prezentarea listei
copiilor 
trimestrial

2 examinarea, aprobarea listelor 
conform cerințelor

permanent 
an. 2022-
2025

IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”;
Consiliul de 
coordonare.

Indicatori 
calitativi -%;
Indicatori 
cantitativi-%;

3 asigurarea finanțării și 
repartizarea amestecurilor 
lactate adaptate, substituiente 
laptelui matern a copiilor sugari
cu vârsta 0-6 luni

permanent 
an. 2022-
2025

Consiliul 
municipal Bălți
IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”.

Indicatori 
calitativi -%;
Indicatori 
cantitativi-%;

4 elaborarea și publicarea 
rapoartelor anuale privind 
realizarea programului 
municipal

permanent 
an. 2022-
2025

Direcția generală 
asistență socială, 
sănătate și 
protecția familiei;
IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”

Rapoarte 
elaborate și 
publicate

5 determinarea  necesităţilor
alimentare ale nou-născutului

permanent 
an. 2022-
2025

IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți

Indicatori 
calitativi -%;
Indicatori 
cantitativi-%;

6 stabilirea orarului corect de 
alimentare/nutriție a nou-
născutului

permanent 
an. 2022-
2025

IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”

Indicatori 
calitativi -%;
Indicatori 
cantitativi-%;

7 promovarea modului sănătos de
viaţă

permanent 
an. 2022-
2025

Direcția generală 
asistență socială, 
sănătate și 
protecția familiei;
IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”;
IMSP ,,Spitalul 
Clinic Bălți”

Numărul 
campaniilor de 
informare și 
comunicare 
realizate

8 informarea  mamelor/parinților permanent Direcția generală Numărul 



referitor  la  beneficiile  laptelui
matern  și/sau  amestecurile
specializate şi adaptate pentru o
alimentație  corectă  a  copiilor
nou-născuţi

an. 2022-
2025

asistență socială, 
sănătate și 
protecția familiei;
IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”;
IMSP ,,Spitalul 
Clinic Bălți”

campaniilor de 
informare și 
comunicare 
realizate

9 organizarea  Săptămânii
Mondiale  a  Alăptării,  1-7
august,  cu  implicarea
mijloacelor  mass-media  şi
societăţi  civile

1-7 august 
(anual)

Direcția generală 
asistență socială, 
sănătate și 
protecția familiei;
IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”;
IMSP ,,Spitalul 
Clinic Bălți”;
Centrul de 
sănătate Publică 
Bălți

Numărul de 
activități 
realizate

10 efectuarea  supravegherii
continuă a copiilor nou-născuți

permanent 
an. 2022-
2025

IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”;
IMSP ,,Spitalul 
Clinic Bălți”

Numărul copiilor
evaluați;
Numărul 
vizitelor la 
medicul de 
familie;
Numărul 
vizitelor la 
medicul 
specialist

11 efectuarea evaluarea  stării  de
nutriție  a  copiilor  nou-născuți
cu prescrierea  recomandărilor
reeșind din rezultatele evaluării

permanent 
an. 2022-
2025

IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”;
IMSP ,,Spitalul 
Clinic Bălți”

Numărul copiilor
evaluați;
Numărul 
vizitelor la 
medicul de 
familie;
Numărul 
vizitelor la 
medicul 
specialist

12 asigurarea accesului  la metode
moderne  pentru  respectarea
normelor  fiziologice  de
alimentare  a  copiilor,
asigurarea  protecției  sănătății
copiilor

permanent 
an. 2022-
2025

IMSP ,,Centrul 
Medicilor de 
Familie 
Municipal Bălți”;

Numărul copiilor
beneficiari de 
amestecurile 
specializate;
Numărul 
rețetelor 
eliberate



Anexa nr. 2 
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. 9/28 din 28.06.2022

Componența nominală a Consiliului Municipal de coordonare,
implementare și monitorizare a Programului Municipal ,,Alimentația copiilor

sugari pentru anii 2022-2025”:

Președinte :
Serdiuc Irina - secretarul consiliului municipal Bălți;

            
Vice-președinte:

            Munteanu Veronica - șef Direcția Generală Asistență Socială, Sănătate și Protecția
Familiei;

Secretar:
Belaia  Larisa  –  vicedirector  medical  IMSP ,,Centrul  Medicilor  de  Familie  Municipal

Bălți”

Membrii  Consiliului  Municipal  de  coordonare,  implementare  și  monitorizare  a
Programului  Municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025”:

Craevscaia-Derenova Cristina – președintele comisiei consultative de specialitate pentru
activități economico-financiare;

Levcenco  Marina  -  președintele  comisiei  consultative  de  specialitate  pentru  educație,
protecție socială și sănătate publică

Frumusachi Carolina – IMSP ,,Spitalul Clinic Bălți”, șef Departamentul Perinatologic;

Chișlari Veaceslav - șef, Centrul Sănătate Publică Bălți.



Anexa nr. 3 
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. 9/28 din 28.06.2022

CALCULUL
privind alocațiile financiare din fondul de rezervă a bugetului municipal pentru asigurarea

alimentației gratuite a copiilor sugari

Nr. Denumirea măsurilor Acțiuni Sursa de finanțare (suma în lei anual)

din bugetul 
municipal

din contribuțiile 
organizațiilor 
internaționale din donații 
și granturi

1 alimentația copiilor 
sugari pentru anii 
2022-2025

asigurarea cu 
amestecuri lactate 
adaptate laptelui 
matern al copiilor 
sugari cu vârsta 0-6
luni

200, 0 mii lei
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