
Proces-verbal nr.1 al dezbaterilor publice 

la proiectul PROGRAMUL MUNICIPAL de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 

 

02.11.2022,                      ora 14:00,                              bir. 311 al Primăriei mun.Bălți 

 

La ședința dezbaterilor publice asupra proiectului PROGRAMULUI MUNICIPAL de 

răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 a fost prezentă următoarea componență: 

1. Elena Zvariș - șef adjunct direcție, șef Secția Sănătate în cadrul direcției generale 

asistență socială, sănătate și protecția familiei; 

2. Viorica Leanco – specialist principal Secția Sănătate în cadrul direcției generale 

asistență socială, sănătate și protecția familiei; 

3. Lucia Dioneac - șef adjunct direcția generală financiar-economică, șef direcție 

elaborare și administrare a bugetului; 

4. Pavel Florea – director, IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”; 

5. Natalia Vatamaniuc - șef Centrul de Sănătate nr.3 din cadrul IMSP ,,Centrul 

Medicilor de Familie Municipal Bălți”; 

6. Petru Alexandriuc - medic ftiziopulmonolog, șef Secție din cadrul IMSP ,,Spitalul 

Clinic Bălți”; 

7. Virgil Manole - șef adjunct Centrul de Sănătate Publică Bălți; 

8. Oxana Rucșineanu – coordonator de programe ONG ,,SMIT”. 

 

Ordinea de zi: 

1. Cu privire la examinarea proiectului deciziei Consiliului Municipal Bălți ,,Cu privire 

la aprobarea Programului Municipal de  răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-

2025”. 

Raportor: Viorica Leanco – specialist principal Secția Sănătate în cadrul direcției 

generale asistență socială, sănătate și protecția familiei. 

 

 Examinarea chestiunii conform ordinii de zi: 

A luat cuvântul: 

 

             Viorica Leanco – specialist principal Secția Sănătate în cadrul direcției generale 

asistență socială, sănătate și protecția familiei a adus la cunoștința celor prezenți că se propune 

dezbaterilor publice proiectului deciziei Consiliului Municipal Bălți ,,Cu privire la aprobarea 

Programului Municipal de  răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”. 

             Totodată, s-a relatat că proiectul dat de decizie (inclusiv, și anexele nr. 1, nr. 2)  are ca 

bază legislația în vigoare a Republicii Moldova și anume,   

-  art.14, alin. (2) lit. p), lit. z1)  din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind adminstraţia 

publică locală;  

- Legea nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;  

- Legea nr. 153 din 04.07.2008 cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei;  

- Programul Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.107/2022;  

- Ordinul Ministerului Sănătății nr.432 din 11.05.2022 cu privire la implimentarea 

Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025; 

- Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/15 din 28.06.2022 ,,Cu privire la inițierea 

procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire 

la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”; 



- Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 14/4 din 27.09.2022 cu privire la modificarea 

deciziei Consiliului mun.Bălți nr 9/15 din 28.06.2022 ,,Cu privire la inițierea procedurilor 

de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea 

Programului municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”. 

 Elena Zvariș - șef adjunct direcție, șef Secția Sănătate în cadrul direcției generale 

asistență socială, sănătate și protecția familiei, a propus să examinăm proiectul propus, 

precum și propunerile primite pentru completări și modificări și să ne expunem verbal asupra 

propunerilor existente. 

              Pavel Florea – director, IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”, a 

adus la cunoștința tuturor că necesitatea înlocuirii aparatelor de Rӧntghen în cadrul instituției 

medicale este una stringentă pe motiv că utilajul existent este uzat și pe lângă diagnostic provacă 

consecințe asupra sănătății pacienților. 

 Totodată a atenționat că pentru municipiul Bălți, deasemenea ar fi necesar și un aparat 

Rӧntghen mobil, care ar acoperi cu diagnostic calitativ populația din sat. Elizaveta și sat. 

Sadovoe, inclusiv și populația din grupurile de risc și vigilență sporită pentru tuberculoză (în 

deosebi sectoarele  populate de cetățenii de etnie romă care evită adresările la medic). 

 (se anexează- oferta de preț pentru 3 aparate Rӧntghen, din ele, 2 aparate staționare și 1 

aparat mobil). 

 

  Petru Alexandriuc - medic ftiziopulmonolog, șef Secție din cadrul IMSP ,,Spitalul 

Clinic Bălți”, a menționat că tratamentul antitubeculos în Republica Moldova este gratuit pentru 

toți (persoane asigurate și neasigurate) după ultemele modificări în schema de tratament tot mai 

rar persistă reacțiile adverse însă nu putem să menționăm că au dispărut de finitiv. 

Medicamentele antituberculoasa sunt puse la dispoziția pacienților gratuit fiind procurate din 

surse bugetare și din sursele Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și 

Maleriei, însă spre regret preparatele pentru prevenirea și tratarea reacțiilor adverse la preparatele 

antituberculoase nu sunt incluse în lista preparatelor compensate și nici nu sunt procurate de 

către Ministerul Sănătății pentru a putea fi distribuite la necesitate în baza recetei pacienților care 

se tratează ambulator. 

 

 Oxana Rucșineanu – coordonator de programe ONG ,,SMIT”- a propus de a 

efectua modificări și completări în Programul Municipal de  răspuns la tuberculoză pentru anii 

2022-2025”, anexa nr. 2, punct. 3.2 ,,Aprovizionarea cu medicamente pentru prevenirea și 

tratamentul reacțiilor adverse la preparatele antituberculoase în condiții de ambulator (pacienți 

asigurați și neasigurați) din mijloace financiare ale APL în urma unui calcul estimativ prezentat 

de către IMSP responsabilă, în cazul în care acest lucru nu ar contravine actelor normative 

existente. 

 Totodată, s-a propus de a completa proiectul PROGRAMULUI MUNICIPAL de 

răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, cap. IV ,,Obiective specifice” cu punctul 4.7 

,,Fortificarea colaborării în domeniul TB dintre APL Bălți și ONG ,,SMIT” prin cofinanțarea 

50% la 50% a 2 proiecte sociale predestinate copiilor din instituția de educație timpurie nr. 16 

,,Bucuria” (instituție fregventată de copiii din familiile afectate de tuberculoză), și anume: 

 Proiect nr. 1 - ,,Crearea platformei de colectare a deșeurilor menajere pe teritoriul IET 

nr.16 ,,Bucuria,, mun.Bălți” (se anexează); 

 Proiect nr. 2 - ,,Construcția porții de intrare și porții electrice culisante pe teritoriul 

IET nr.16 ,,Bucuria,, mun.Bălți” (se anexează). 

 



 Lucia Dioneac - șef adjunct direcția generală financiar-economică, șef direcție 

elaborare și administrare a bugetului- a propus de a efectua modificări și completări în 

Programul Municipal de  răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”, anexa nr.1 și anexa nr. 

2, sintagma ,,resursele fondului de rezervă a Primăriei mun.Bălți” de a modifica cu ,,mijloace 

planificate în buget de către Direcția generală asistență socială, sănătate și protecția familiei”. 

  

S-a hotărât: 

 

- Completarea proiectului PROGRAMULUI MUNICIPAL de răspuns la tuberculoză 

pentru anii 2022-2025 cu propunerile care au parvenit în cadrul ședinței de lucru; 

- După completarea textului inițial, de a întruni o altă ședință de totalizare, scopul fiind 

aprobarea variantei finale a deciziei Consiliului Municipal Bălți ,,Cu privire la aprobarea 

Programului Municipal de  răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025” cu prezentarea 

ulterioară Consiliului Municipal Bălți spre examinare și aprobare. 

 

 

 

șef adjunct direcție, șef Secția Sănătate  

în cadrul direcției generale asistență socială,  

sănătate și protecția familiei                                                                               Elena Zvariș 

 

 

 

 

 

A elaborat procesul-verbal: 

 

specialist principal Secția Sănătate  

în cadrul Direcției generale asistență socială,  

sănătate și protecția familiei                                                                           Viorica Leanco  

 

 


