
DECIZIE
or. Hînceşti

din 25 martie 2015 nr. 02/10

Cu privire la realizarea Planului de acţiuni
privind controlul tutunului pe anul 2014 şi aprobarea
Planului de acţiuni pentru anul 2015

În conformitate cu pct. 3 din Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 02/11 din 05 martie
2014 Cu privire la aprobarea planului de acţiuni pe anul 2014 pentru implementarea
Programului teritorial privind controlul tutunului pe anii 2012-2016, şi în temeiul art. 46 din
Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul
Raional Hînceşti DECIDE:

1. Se ia act de nota informativă „Cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind
controlul tutunului pe anul 2014;

2. Se apreciază ca satisfăcătoare activitatea Consiliului Teritorial Coordonator în
domeniul controlului tutunului;

3. Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2015 pentru realizarea Programului teritorial
privind controlul tutunului pe anii 2012-2016 (anexa);

4. Se stabileşte că, finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni aprobat, se va
efectua din contul şi în limita mijloacelor bugetului raional aprobate şi din alte surse
financiare care nu contravin legislaţiei;

5. Se pune în sarcina conducătorului IMSP Centrul de Sănătate Publică Hînceşti, dl Aga
Anatolie, să intensifice activitatea Consiliului coordonator în domeniul controlului
tutunului în vederea asigurării executării planului de acţiuni aprobat.

Preşedintele şedinţei Ion ŢONCU

Contrasemnat:
Secretarul-interimar al

Consiliului Raional Hîncești Igor BOTNARU
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Anexa
la Decizia Consiliului raional Hînceşti

nr.02/10 din 25 martie 2015

Nota informativă
„Cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind controlul tutunului pe anul 2014

Anual, la 31 mai, OMS îndeamnă ţările să consemneze ,,Ziua  Mondială  fără tutun”.
Epidemia fumatului ucide aproape 6 mln de oameni anual, dintre care mai mult de 60.000
sunt non-fumători şi decedează din cauza fumatului pasiv. Mai mult 80% din aceste decese
pot fi prevenite.

Utilizarea tutunului este una dintre cauzele principale de agravare a bolilor cailor
respiratorii inclusiv a cazurilor de turbeculoză.

În raionul Hînceşti numărul cazurilor noi de tuberculoză în anul 2014 au atins cifra
de  91 persoane  sau 75,1  la 100.000  populaţie ( în anul 2013-116  persoane  sau  95,7 la
100.000  populaţie).

Incidenţa cazurilor noi pulmonare prezintă 60,2 la 100.000 populaţie şi este la un
nivel  mai  jos ca  în anul 2013 cînd  a constituit 88,3 cazuri la 100.000 populaţie.

Iar  rata cazurilor  noi pulmonare pozitive a crescut simţitor de la 34% în anul 2013
pînă la 48% în anul 2014.

Folosirea articolelor de tutun acţionează negativ asupra sistemului cardiovascular,
care împreună cu alţi factori de risc duce la majorarea cazurilor de cardiopatii ischemice. În
anul 2014 în raion sau înregistrat cardiopatii ischemice 291 cazuri (anul 2013-239); boala
hipertensivă în anul 2014 – au fost înregistrate 12392, s-au cu circa 900 cazuri mai mult faţă
de 2013.); bolile cerebro-vascuolare se menţin aproximativ la acelaşi nivel.

Bolile cronice obstructive ale căilor respiratorii în anul 2014 – 1516 (în anul 2013-
1305)  cu 200 cazuri mai mult.

În acelaş timp, în teritoriul raionului, produse de tutungerie se comercializează în 335
magazine, 42 întreprinderi de  alimentaţie publică, 12 gherete specializate, 4 discoteci, 5
staţii PECO, în total 393 de obiecte.

Timpul de comercializare     de la 8.00 -20.00  352 unităţi comerciale
8.00 -24.00  32 obiective
20.00 – 24.00  4 obiective
24.00/24.00   5 obiective

De menţionat faptul, că în locurile de realizare a produselor de tutungerie nu în
totdeauna sunt plasate informaţii despre dauna fumatului şi interzicerea comercializării
producţiei de tutun minorilor sub 18 ani. În acelaş timp, fapte de comercializare la minori a
acestor produse, specialiştii centrului de sănătaste n-au depistat.

Restricţiile privind interzicerea fumatului se respectă doar în instituţiile de învăţămînt
şi parţial în instituţiile medicale la care sunt amenajate locuri speciale pentru fumat.

De asemenea, la obiectele de alimentaţie publică  nu se practică delimitarea  spaţiilor
s-au separarea  lor  pentru categorie de fumători şi nefumători.

În scopul educării deprinderilor facilitare pentru sănătatea proprie şi informării
populaţiei privind impactul fumatului asupra stării de sănătate şi necesităţii renunţării la el
Centrul de Sănătate Publică a întreprins un şir de activităţi de informare a populaţiei – s-au
dus convorbiri şi lecţii în colective de muncă, au fost distribuite pleante  tematice despre
dauna fumatului la obiecte de comercializare, alimentaţie publică, baruri, discoteci, instituţii
de învăţămînt, instituţii medico-sanitare etc. S-au marcat prin acţiuni de informare a



populaţiei Zile mondiale incluse în calendarul OMS – lupta împotriva cancerului, zi fără
tutun, de combatere a maladiilor cardiovasculare, de profilaxie a pneumoniei, maladiei
cronice obstructive a plămînilor  etc.

Total  în  raion, pe compartimentul respectiv, de către instituţiile medico-sanitare  au
fost petrecute peste 8 mii convorbiri, 896 prelegeri, s-a participat la 135 seminare, s-a
elaborat 1 articol  în ziarul raional, s-au  pregătit 73 buletine  sanitare.

Pentru anul 2015 ne propunem s-ă prelungim activităţile de informare a populaţiei
despre impactul fumatului asupra stării de sănătate şi necesităţii renunţării la el, la ce
anexăm un plan de activităţi care are nevoie de un modest suport financiar din partea
Consiliului raional.

Nr Acţiunile practice pentru
realizarea obiectivelor

Termen de
realizare

Cost
estimativ

Responsabili

1 Efectuarea studiului privind
consumului tutunului de

către minori

1000 lei Mardari Gh.

1.1 Instituţii de învăţămînt,
Licee Hînceşti:- M. Sadoveanu- M.  Eminescu

2015
2015

500 lei
500 lei

Cojocaru M.
Vivdici A

1.2.1 Petrecerea mesei rotunde 2015 300 lei Mardari Gh.
1.2.2 Concurs cel mai bun desen

contra tabacismului
2015 1000 lei

Mardari Gh.
1.2.3 Renunţă la fumat şi cîştigă 2015 1000 lei Tonu V.
1.2.4 Fii contemporan şi nu fuma 2015 1000 lei

2 Studii între maturi David N.
2.1 Petrecerea seminarelor

tematice
2015 500 lei Eremia P.

2.2 Petrecere meselor rotunde 2015 500 lei

Medicul şef al CSP  Hînceşti                                                        Anatolie AGA


