
DECIZIE
or. Hînceşti

din 25 martie 2015 nr. 02/11

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

În conformitate cu pct. 5 din Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 02/14 din 05
martie 2014 Cu privire la aprobarea planului teritorial de acţiuni pe anul 2014 pentru
realizarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, 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 teritorial de acţiuni
privind controlul alcoolului pe anul 2014;

2. Se apreciază ca satisfăcătoare activitatea Comisiei Teritoriale privind controlul
alcoolului;

3. Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2015 pentru realizarea Programului naţional
privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 (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 Comisiei Teritoriale privind controlul
alcoolului 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.02/11 din 25 martie 2015

Planul de acţiuni
pe anul 2015 pentru realizarea Programului naţional

privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020

Consumul  excesiv de alcool agravează  riscul   problemelor de familie, sociale  şi  la
locul de muncă, deasemenea duce la dependenţă alcoolică, violenţă, leziuni
neintenţionate. Crește numărul  de  accidente rutiere mortale in urma conducerii  cu
mijloace  de  transport  în  stare  de  ebrietate.Apare  comportament  de huliganism  şi
criminal, infracţionalitate,  scade productivitea muncii şi cresc pierderile economice.

Realizarea acestui plan la nivel de ţară va contribui  pozitiv la:
• sănătatea și bunăstarea populaţiei;
• ocuparea forţei de muncă și sporirea productivităţii;
• accesibilitatea şi cost – eficienţa serviciilor de sănătate și asistenţă socială;
• o mai mare coeziune şi incluziune socială

În raionul Hînceşti în anul 2014 au fost luaţi la evidenţă la serviciul de narcologie
206 persoane dependente de alcool, total la evidenţă sunt 1463 persoane. 1476 persoane
au trecut consiliere pe alcoolism în secţii consultative - 314 persoane dependente de
alcool au efectuat tratament (cursul de tratament în staţionar pe o durată de 21 de zile
costă 3500-4000 lei, iar cursul de tratament ambulator costă 400-500 lei).

În acelaşi timp pe teritoriul raionului se comercializează băuturi alcoolice în 413
obiective, inclusiv în:

- 50  întreprinderi  de alimentaţie  publică
- 359 întreprideri  de  comerţ alimentar
- 4 discoteci

Timpul de comercializare este de la:
- 800 – 2000 - 404 obiective
- 2000 – 2400 - 4 obiective
- 2400 / 2400 - 5 obietive

De menţionat faptul, că în locurile de realizare a băuturilor alcoolice nu
întotdeauna sînt plasate informaţii despre dauna alcoolului şi interzicerea comercializării
băuturilor alcoolice minorilor sub 18 ani. Fapte de comercializare minorilor a acestui
produs specialiştii centrului de sănătate n-au depistat.

Numai 126 de obiective care comercializează bere şi băuturi alcoolice dispun de
WC-uri, dintre care: 46 întreprinderi de alimentaţie publică, 77 întreprinderi de comerţ
alimentar,  4 discoteci.

În  perioada respectivă  în raionul Hînceşti au funcţionat fabricile de producere a
vinurilor: or. Hînceşti; Fundul-Galbenei; s. Sofia, s.Paşcani

Conform informaţiei inspectoratului de poliţie pe parcursul anului 2014 au fost
înregistrate 68 cazuri de accidente şi traume la persoane în stare de ebrietate (anul 2013-
53 cazuri ).



Deasemenea, au fost întentate 176 dosare penale pentru conducerea automobilului
în stare de ebrietate alcoolică şi au fost pornite 123  dosare contravenţionale.

În urma consumului de alcool pe teritoriul  raionului  Hînceşti au fost provocate 29
accidente rutiere.

În conformitate cu planul de activitate a CSP la compartimentul Promovarea
modului sănătos de viaţă în anul 2014 s-au petrecut zile mondiale – privind
comemorarea victimelor accidentelor rutiere, zi  fără alcool, zi mondiala a Hepatitei, zi
de luptă împotriva traficului şi consumului de droguri, zi a sănătăţii, zi a profilaxiei
cancerului la care s-a reflectat folosirea excesivă de alcool ca factor de risc în
provocarea acestor maladii.

Total pe raion de către instituţiile medico-sanitare s-au petrecut 1598 de convorbiri
tematice, 424 prelegeri, s-au format 7 buletine sanitare, s-au elaborat 2 articole în revista
raională,  20 discuţii în grup, 15 mese rotunde.

Au fost distribuite pleante tematice despre dauna alcoolului la obiectivele de
comercializare, alimentaţie publică, baruri, discoteci, instituţii de învăţămînt, instituţii
medico-sanitare şi altele.

.În anul 2014, în raionul  Hînceşti, nu au fost înregistrate cazuri de deces în urma
folosirii excesive de alcool.

Pentru  anul 2015 ne propunem să prelungim activităţile de informare a populaţiei
despre impactul alcoolului asupra stării de sănătate şi necesităţii renunţării la el, la ce si
anexăm un plan modest de activităţi care au nevoie de un mic suport financiar din
partea Consiliul raional.

Nr
Acţiunile practice pentru
realizarea obiectivelor

Termen de
realizare

Cost
estimativ

Responsabili

1 Efectuarea studiului privind
consumului alcoolului de către
minori

1000 lei Mardari Gh.

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

2015
2015

500 lei
500 lei

Mardari Gh
Cojocaru M.
Vivdici A

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

contra alcoolismului
2015 1000 lei

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

consuma alcool
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 Condrea A.

Medic șef Centrul de Sănătate  raional                                    Anatolie AGA


