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REGULAMENTUL  

DIRECȚIEI PREVENIREA ȘI CONTROLUL BOLILOR 
NETRANSMISIBILE 

 
I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul Direcției prevenirea și controlul bolilor netransmisibile (în 
continuare – Regulament), este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii de 
Guvern nr. 1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale pentru Sănătate Publică, stabileşte misiunea, domeniile de activitate, funcţiile 
şi drepturile Direcției prevenirea  și controlul bolilor netransmisibile (în continuare  
Direcție). 
2. Direcția este o structură în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (în 
continuare ANSP), responsabilă de organizarea supravegherii, prevenirii și controlului 
bolilor netransmisibile prioritare și a factorilor de risc comportamental (consumul de 
tutun și alcool) la nivel național.  
3. Direcția îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.  10 -XVI 
 din  03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 82 din 12 aprilie 2012 cu privire la Strategia Națională pentru 
prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, Hotărârea Guvernului nr. 403 din 
06.04.2016 pentru aprobarea Planului național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind 
implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe 
anii 2012-2020, actelor normative şi directive ale Ministerului Sănătăţii, 
Regulamentului ANSP, precum şi prevederile prezentului regulament.  
4. Direcția colaborează cu direcțiile MS, subdiviziunile ANSP, centrele de sănătate 
publică teritoriale, instituţiile medico-sanitare publice republicane şi teritoriale, 
instituţiile altor ministere şi departamente, autorităţile publice centrale şi locale, cu 
societatea civilă şi cu organizaţiile internaţionale de profil în vederea coordonării 
activităţilor la compartimentul dat.  
5. Direcția se află în subordinea directorului adjunct în prevenirea și controlul bolilor 
netransmisibile şi promovarea sănătăţii. 
            

II. Misiunea, domeniile de activitate, 
 funcțiile și drepturile Direcției: 

10. Direcţia are misiunea de a asigura un sistem eficient de supraveghere al bolilor 
netransmisibile prioritare,  orientat spre reducerea impactului determinat de bolile 
netransmisibile și factorii de risc modificabili, spre promovarea sănătății şi 
îmbunătățirea sănătăţii populaţiei1, în conformitate cu prevederile politicilor publice în 
vigoare la acest domeniu, cu rigorile Organizației Mondiale a Sănătății și deciziile 
comunitare ale Uniunii Europene. 
11. Direcţia realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în domeniile de 
supraveghere și control a bolilor netransmisibile (în continuare - BNT) prioritare și a 
factorilor de risc modificabili, cum ar fi consumul produselor din tutun și produselor 
conexe și consumul nociv de alcool. 

                                                           
1 Art.50 (3,4) din Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10-XVI din 03.02.2009 
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12.   Conform domeniile de activitate stabilite Direcția la nivel central/național 
realizează următoarele: 

1) studierea problemei și evaluarea sănătăţii populaţiei în raport cu BNT și factorii 
de risc determinanți la nivel național, cu formularea concluziilor și determinarea 
direcțiilor principale de acțiuni în acest domeniu; 

2) asigurarea elaborării proiectelor de acte legislative şi normative, a Programelor şi 
planurilor naţionale complexe şi speciale, actelor directive şi instructiv-metodice în 
domeniu, cu ajustarea lor la legislaţia comunitară şi OMS; 

3) coordonarea, organizarea supravegherii intervenţiilor de prevenţie primordială în 
conformitate cu prevederile documentelor legislative, normative ale MS, cu 
recomandările OMS, deciziile comunitare ale UE, reieșind  din cerințele regulamentelor 
aprobate şi  delimitării funcţiilor în cadrul ANSP; 

4) reglementarea domeniului și asigurarea controlului acestor reglementări, prin 
interacțiune permanentă  și colaborare reciprocă cu subdiviziunile secundare la nivel 
național, regional și raional, asigurând principiul centralizat de organizare și coordonare 
a activităților pe verticală;   

5) monitorizarea procesului de realizare a actelor legislative şi normative, Strategiei 
şi programelor/planurilor  naționale în domeniu, cu elaborarea notelor informative și 
informarea MS, Guvernului, altor instituţii decizionale privind progresele și barierele în 
reducerea poverii BNT, reducerea efectelor nocive a tutunului și alcoolului asupra 
sănătății, în termenii stabiliți; 

6) asigurarea suportului pentru activitatea Consiliului Național Coordonator în 
domeniul controlului tutunului, controlul alcoolului și în  prevenirea şi controlul BNT; 

7) argumentarea, organizarea și efectuarea studiilor periodice populaționale pentru 
evaluarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu determinanţii de sănătate și 
monitorizarea progreselor în reducerea expunerii la factorii de risc comportamental 
(consumul de tutunul și de alcool) a populației; 

8) participarea la elaborarea și organizarea programelor de screening (grupuri ținte 
prestabilite), la desfăşurarea studiilor privind răspîndirea factorilor de risc pentru BNT 
în populaţie;   

9) participarea la procesul de certificare/avizare a produselor din tutun şi 
produselor conexe autohtone sau de import, expertiza materialelor prezentate de firmele 
producătoare pentru produsele din tutun, coordonarea și notificarea avertismentelor de 
sănătate combinate și a informației pentru etichetarea produselor din tutun; 

10) monitorizarea consumului produselor din tutun şi expunerii la fumul de tutun, a 
consumului de alcool, prin elaborarea şi punerea în aplicare a metodelor de colectare şi 
analiză a datelor relevante; 

11)  acordarea ajutorului consultativ metodic specialiştilor subdiviziunilor teritoriale 
al ANSP, din sistemul de sănătate, învățământ, altor departamente şi organizaţii, 
asociaţiilor şi grupelor obşteşti ale populaţiei în prevenirea si controlul  BNT şi a 
factorilor de risc comportamental (consumul de tutunul și de alcool); 

12) participarea la elaborarea materialelor şi instruirea specialiştilor implicați în 
prevenirea și controlul BNT şi factorilor de risc (consumul de tutun și alcool) din 
domeniul de sănătate și non-sănătate; 

13) conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice centrale și locale, instituţiile 
medico-sanitare publice și private, instituţiile didactice, organizațiile neguvernamentale, 
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societatea civilă şi mijloacele de informare în masă în problemele de prevenire a BNT și 
de implementare a prevederilor legale privind ameliorarea sănătăţii populaţiei; 

14) colaborarea cu experții internaționali în domeniul de prevenire și control al BNT 
prioritare și a factorilor de risc determinanți (consumul de tutun și alcool), pe 
problemele de asistență, suport și schimb de bune practici. 
13. Conform domeniile de activitate stabilite Direcției, funcțiile de bază la nivel de 
regiune sunt realizate în cadrul Subdiviziunii controlul BNT și promovarea sănătății, 
precum: 

1) evaluarea situaţiei privind BNT la nivel de regiune/teritoriu, cu informarea 
administrației locale pentru determinarea priorităţilor și planificarea intervențiilor 
în teritoriile arondate; 

2) dezvoltarea Profilurilor de sănătate a populației la nivel teritorial pentru a 
identifica și argumenta problemele de sănătate existente și bazate pe dovezi 
statistice; actualizarea lor periodică. 

3) elaborarea proiectelor de Programe/planuri teritoriale în domeniu, cu examinarea,  
adoptarea/aprobarea lor la ședințele consiliilor teritoriale de sănătate publică, 
regionale/ raionale; 

4) organizarea metodologică a realizării şi monitorizării documentelor legislative şi 
normative, a documentelor directive (ordine, dispoziţii) şi instructiv-metodice 
(recomandări, ghiduri) în domeniul prevenirii şi controlului BNT și a factorilor de 
risc determinanți (consumul de tutun și alcool). Elaborarea notelor informative și 
raportarea lor sediului central; 

5) coordonarea și organizarea activităţilor de prevenţie în conformitate cu 
prevederile actelor legislative și normative în vigoare în domeniul de prevenire şi 
control al BNT și a factorilor de risc comportamental (tutun  și alcool) și în 
domeniul promovării sănătății;   

6) colectarea datelor, procesarea primară a rezultatelor și raportare (trimestriale, 
raport anual) pentru sistemul naţional de supraveghere a BNT și factorilor de risc 
determinanți (tutun și alcool); 

7) monitorizarea realizării programelor de screening pentru prevenire apariției BNT 
în populație la nivel de regiune și participarea la studiile periodice privind 
răspîndirea factorilor de risc pentru BNT;   

8) colaborare intersectorială și participarea la Consiliile teritoriale de sănătate 
publică, Consiliile raionale pe problemele de prevenire a BNT și reducerea 
factorilor de risc.  Planificarea activităților preventive de intervenție; 

9) efectuarea activităților de informarea și promovarea sănătății și prevenirea BNT, 
care va interacționa cu organizarea evenimentelor în masă și distribuția 
materialelor informative în mass-media locală; 

10) acordarea ajutorului consultativ APL, specialiştilor din sistemul de sănătate, 
educație, altor, comunităților, asociaţiilor şi grupelor obşteşti ale populaţiei din 
teritoriile respective și conlucrarea cu ele în probleme de informare şi 
sensibilizare a publicului privitor la masurile de prevenire a BNT şi reducerea 
factorilor de risc la nivel teritorial. 

14. Conform domeniile de activitate stabilite Direcției, funcțiile de bază la nivel de 
raion sunt comasate cu promovarea sănătății și sunt axate pe executarea funcţiilor și 
serviciilor în conformitate cu planul de activitate a subdiviziunii regionale la acest 
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capitol, cu scopul de a asigura managementul activităţilor de supraveghere, prevenire şi 
control a BNT și factorilor de risc (tutun și alcool) la nivel local. 
15. Direcția este învestită să se folosească de toate drepturile prevăzute de Contractul 
colectiv de muncă, legislaţia în vigoare, de asemenea, de dreptul de a fi salarizată 
conform documentelor normative şi directivelor în vigoare, precum:  

1) să coordoneze activităţile de prevenţie primordială, primară şi secundară în 
domeniul prevenirii și controlului BNT și a factorilor de risc determinanți (tutun 
și alcool);  

2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii și pentru exercitarea atribuţiilor sale, 
informaţii și alte documente necesare de la subdiviziunile structurale ale ANSP, 
de la IMSP, de la autoritățile publice centrale, autorităţile administraţiei publice 
locale, organizaţii şi instituţii, agenții economici care activează în domenii ce ţin 
de competenţa; 

3)  să beneficieze de acces la bazele de date oficiale publice în domeniul de 
competenţa, la informații statistice mondiale și regionale; 

4) să examineze şi să avizeze proiecte de documente de politici, legi, acte 
normative care conţin prevederi referitoare la sănătatea publică și prevenirea 
BNT, precum și la  certificarea/avizarea produselor din tutun şi produselor 
conexe autohtone sau de import, produselor de alcool, la expertiza (coordonarea 
/notificarea) avertismentelor de sănătate a articolelor din tutun; 

5) să antreneze specialiști din alte subdiviziuni la elaborarea proiectelor de acte 
legislative și normative de competență și la monitorizarea realizării acestora;   

6) să organizeze şi să efectueze vizite de consultanţă în scopul familiarizării 
populației generale, specialiştilor din sistemul de sănătate și non-sănătate, 
agenţilor economici, asociaţiilor şi grupelor obşteşti și altor, cu prevederile 
actelor legislative și normative în domeniu;  

7) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare organizate în ţară şi peste 
hotare, în cadrul grupurilor de lucru intersectoriale, cu subiecte în domeniul dat, 
de implementarea legislaţiei în vigoare și aplicarea corectă a prevederilor legilor 
şi altor acte normative în domeniu;  

8) să înainteze propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, condiţiilor de muncă, să 
acţioneze în deplină corespundere cu prezentul Regulament.   

16. Șeful Direcției este în dreptul de a înainta conducerii ANSP propuneri cu privire 
la stimularea materială şi morală a colaboratorilor Direcției sau la sancţionarea 
disciplinară pentru încălcarea obligaţiunilor funcţionale. 

 
III. Organizarea activității Direcţiei 

17.  Conducerea Direcţiei este exercitată de către şeful Direcţiei, care este numit în 
funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul Directorului ANSP, la propunerea directorului 
adjunct de profil, în condiţiile legii. 
18. Structura şi statele Direcției sunt stabilite de Directorul ANSP la propunerea  
directorului adjunct în prevenirea și controlul BNT și promovarea sănătății. 
19.  Efectivul Direcţiei este constituit din 14 unităţi:  

1) 1 Şef direcţie  
2) 2 medici epidemiolog 
3) 8 medici specialist 
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4) 1 psiholog 
5) 1 asistent medical epidemiolog  
6) 1 medic rezident igieniști 

20. Activitatea Direcţiei este organizată şi condusă de şeful Direcţiei, care: 
1) planifică, coordonează, monitorizează şi controlează activitatea specifică 

Direcției, pornind de la Programul de activitate al ANSP, MS, Guvernului, și 
procesul de realizare a acestora;  

2) asigură îndeplinirea, în termen și calitativ, deciziile directorului ANSP în 
domeniul de competență, a ordonanţelor şi dispoziţiilor MS,  precum şi a 
funcţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte 
normative;   

3) înaintează conducerii ANSP propuneri: 
a)  privind stimularea materială şi morală a colaboratorilor Direcției sau 

sancţionarea disciplinară pentru încălcarea obligaţiunilor funcţionale; 
b) aplicarea în practică a formelor noi de activitate, elementelor bazate pe 

dovezi, schimbului continuu de experienţă și bune practici; 
c) perfecționarea argumentată a structurii şi componenţei de state a Direcției, 

reieşind din necesitatea şi sarcinile funcţionale. 
4) stabileşte relații de colaborare cu subdiviziunile ANSP, MS şi cu alte autorități 

publice centrale și locale, organizaţii şi instituţii naționale și internaționale în 
domeniul prevenirii BNT și a factorilor de risc. 

21. În lipsa şefului Direcţiei, activitatea subdiviziunii este organizată de alt 
colaborator numit prin ordinul Directorului ANSP. 
22. Colaboratorii Direcţiei îşi desfăşoară activitatea de muncă, în limita timpului de 
muncă stabilit de legislaţie, în conformitate cu fişele de post elaborate de către Şeful 
Direcţiei şi aprobate de Directorul ANSP. 
23.  Directivele şefului Direcției sunt obligatorii pentru toţi colaboratorii. 

 
IV. Dispoziţii finale 

24.  Regulamentul Direcției se coordonează de către director și director adjunct în 
prevenirea  și controlul BNT și promovarea sănătăţii. 
25. Dispozițiile prezentului Regulament se aduc la cunoștința colaboratorilor 
Direcţiei. 
26. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lui prin ordinul  
Directorului Agenției Naţional pentru  Sănătate Publică. 
 
 
 
 
 


