
Sinteza recomandărilor 

parvenite în cadrul consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei  ,,Cu privire la aprobarea Programului  

Municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025” 

Nr. Autorul recomandării Recomandarea parvenită Decizia cu privire la aprobare 

sau respingere a 

recomandărilor 

Argumentări în cazul 

refuzului 

1 IMSP ,,Centrul Medicilor de 

Familie Municipal Bălți” 

1. Înlocuirea echipamentului uzat din 

IMSP ,,CMF mun.Bălți”, și anume a 2 

aparate Rӧntghen staționare. 

Procurarea unui aparat Rӧntghen mobil. 

 

Recomandarea este acceptată  Pentru municipiul Bălți, 

este necesar 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). 

Înlocuirea aparatelor 

Rӧntghen staționare din 

cadrul instituției medicale 

este una stringentă pe motiv 

că utilajul existent este uzat 

și pe lângă diagnostic 

provacă consecințe asupra 

sănătății pacienților. 

2 Oxana Rucșineanu – 

coordonator de programe ONG 

,,SMIT” 

1.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 

Recomandarea nu a fost acceptată 

 

 

 

 

 

 

APL nu poate acoperi 

financiar costul 

medicamentelor 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. 

 
 
 
 

 

2. Completrea  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”; 

Proiect nr. 2 - ,,Construcția porții de 

intrare și porții electrice culisante pe 

teritoriul IET nr.16 ,,Bucuria,, mun.Bălți”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandarea este acceptată  

(pacienți asigurați și 

neasigurați) pe motiv că nu 

sunt acte normative care ar 

stipula acest fapt și cu atât 

mai mult în cadrul IMSP 

,,Spitalul Clinic Bălți nu se 

tratează numai locuitorii 

municipiului. 

 

Fortificarea colaborării în 

domeniul TB dintre APL 

Bălți și ONG ,,SMIT” prin 

cofinanțarea 50% la 50% a 

2 proiecte sociale 

predestinate copiilor din 

instituția sanatorială de 

educație timpurie nr. 16 

,,Bucuria” (instituție 

fregventată de copiii 

bolnavi de TB și copiilor 

din familii a căror părinți 

sunt/au fost bolnavi de TB) 

3 Direcția Genaral Financiar 

Economică 

1.Efectuarea modificărilor și completărilor 

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” 

Recomandarea este acceptată  

 



 


