
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 

  _________________________________________________________________ 

                                                D E C I Z I E  

             PROIECT 

Din   12 mai 2017            nr.02 /11 

Cu privire la aprobarea Programului teritorial 

de control al cancerului pentru anii 2016-2025 

 

În scopul realizarii prevederilor Legii ocrotirii sanatatii nr. 411-XII  din 28 martie 1995, 

Legii nr 10-XIV  din 23 februarie 2009 Privind supravegherea de stat a sănătății publice,  

Programului Național de control al cancerului în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1291 din 02 decembrie 2016, în temeiul art.4 al.(2) din 

Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art. 43 alin.(1) litera 

(b) Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI DIN 28.12.2006, Consiliul raional 

Cimișlia DECIDE: 

 

1. Se aprobă programul teritorial de control al cancerului pentru anii 2016-2025, conform 

anexei nr.1; 

2.  Se aprobă planul de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Programului 

teritorial de control al cancerului pentru anii 2016-2025, conform anexei nr.2; 

3. Se instituie și se aprobă componenţa nominală a Consiliului consultativ pentru 

coordonarea Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2016-2025, 

conform anexei nr.3; 

4. Se aprobă regulamentul Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului teritorial 

de control al cancerului pentru anii 2016-2025, conform anexei nr.4. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie vicepreşedintelui raionului d-lui  Iurie 

Răileanu. 

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina oficială a Consiliului 

raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

Preşedintele şedinţei                                     __________________ 

Secretarul consiliului                                                     Vasile Spînu 

Proiect Coordonat de: 

Vicepreședintele raionului               Iurie Răileanu    

Avizat de: 

Secretarul Consiliului raional               Vasile SPÎNU 

Șef interimar, Secția administrație publică                                     Anatolie CASAP 

Proiect elaborat de:                Tamara Pascaru   



Anexa nr. 1 

la Decizia Consiliului raional  

nr. ______ din ____________2017 

 

Programul teritorial 

de control al cancerului pentru anii 2016-2025 

 

I. Introducere 
1. Cancerul este o problemă de sănătate publică majoră atît la nivel global, regional cît şi naţional. Cancerul 

reprezintă deja principala cauză de deces în multe ţari cu venituri înalte şi o cauză majoră a morbidităţii şi 

mortalităţii în majoritatea ţărilor lumii1. Ca grup de maladie, cancerul este cea mai importantă cauză de deces la 

nivel mondial, cu un număr de decese care depăşesc cele cauzate de boală cardiacă ischemică sau de orice alt grup 

de boli specifice2.  

2. În Republica Moldova cancerul reprezintă acelaşi pattern specific celui mondial şi ocupă locul doi printre 

principalele cauze de deces ale populaţiei (după decesele cauzate de bolile aparatului circulator). Caracteristic ţării 

noastre este depistarea tumorala tardivă în circa jumătate de cazuri şi concentrarea serviciilor de tratament 

specializat în municipiul Chişinău, fapt ce influenţează negativ şansele de supravieţuire a persoanei, mortalitatea 

prin cancer şi produce creşterea considerabilă a costurilor de tratament a acestei boli şi altor costuri sociale, asociate 

maladiei: excluderea persoanei din activitatea socio-economică, îngrijire, timp şi resurse din partea altor membri ai 

familiei, transport etc.3  
3. Povara mare prin cancer în Republică Moldova este determinată de prezenţa înaltă a factorilor de risc 

(fumatul, consumul de alcool, alimentaţia nesănătoasă, activitatea fizică limitată etc.) care cauzează o mare parte a 

cazurilor de cancer, depistarea tardivă a maladiei, accesul limitat la servicii complexe de tratament, inclusiv servicii 

paliative. Iar lipsa unui Registrului funcţional de cancer, conform recomandărilor Agenţiei Internaţionale pentru 

Cercetări în domeniul Cancerului (IARC), nu permite monitorizarea şi evaluarea reală a situaţiei prin cancer în 

Republica Moldova şi luarea de decizii informate de evidenţe. 

4. Astfel, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină au iniţiat elaborarea şi ulterior implementarea Programului naţional de prevenire şi control al cancerului în 

Republica Moldova pentru anii 2016-2025 care are drept scop reducerea poverii acestei maladii asupra societăţii, în 

general, şi asupra persoanei, în particular.  

II. Analiza situaţiei 
Povara cancerului şi a factorilor de risc 

5. Povara cancerului este o problemă de sănătate publică arzătoare la nivel mondial, regional şi naţional. La 

nivel mondial în 2012 au fost înregistrate 14,1 milioane de cazuri noi de cancer, iar 8,2 milioane de persoane au 

decedat în rezultatul acestei maladii. Experţii estimează către anul 2025, incidenţa prin cancer la nivel global va 

creşte pînă la 19,3 milioane, iar decesele vor înregistra circa 11,4 milioane de persoane. Riscul de a dezvolta cancer 

înainte de vîrsta de 75 de ani poate atinge în unele ţări 35% (mai mult de 1 din 3 persoane). Cancerul pulmonar este 

cel mai înregistrat cancer printre bărbaţi, urmat de cancerul colorectal şi cel al ficatului. Mortalitatea prin cancer la 

bărbaţi este cauzată de rata înaltă a cancerului pulmonar, urmată de cancerul ficatului şi al stomacului. La femei cel 

mai diagnosticat cancer este cel mamar, urmat de cancerul colorectal, de col uterin şi cel pulmonar4.  

6. Costul total economic al cancerului la nivel global în 2010 a fost estimat de circa 1160 de miliarde de 

dolari SUA5. Agenţia pentru cercetare în sănătate şi calitate (AHRQ in English) estimează costurile medicale directe 

(toate costurile de îngrijiri de sănătate) pentru cancer în SUA în anul 2011 la cifra de 88,7 miliarde de dolari SUA 
(circa 0,6% din PIB)6.  

7. În Regiunea Europeană în 2012 au fost înregistrate 3,5 milioane de cazuri noi de cancer şi 1,9 milioane 

de decese cauzate de cancer7, cu diferenţe geografice semnificative. Mortalitatea prin neoplasme este responsabilă 

pentru circa 20% din decesele din regiune, variind de la circa 5% în unele ţări europene până la mai mult de 30% în 

altele. Cea mai înaltă incidenţa prin cancer în Europa este cea prin cancer pulmonar, urmată de cel  mamar, de colon 

şi de prostată (tendinţă prognozată că se va păstra), iar cele mai frecvente cauze de deces prin cancer sunt cel 

pulmonar, de colon şi de stomac8.  

8. În Republica Moldova tumorile ocupă locul doi printre principalele cauze de deces ale populaţiei, şi 

înregistrează anual circa 2800 de ani de viaţă pierduţi prematur (YLL)9. La fel, ca şi în ţările europene, incidența şi 

mortalitatea prin cancer sunt în continuă creştere şi comparativ cu anul 1970 acestea s-au dublat. 

                               Accesul, calitatea şi costul serviciilor  
9. Situaţia epidemiologică prin cancer este determinată şi de accesul, calitatea şi costul serviciilor de control 

ale cancerului. Referitor la serviciile de screening în Republica Moldova, acestea nu sunt clar definitivate şi sunt 

                                                             
 

 

 

 

 

 
 

 
 



prestate teritorial neuniform. În iunie 2011 a fost lansat screeningul cervical în cîteva raioane ale ţării, prestat de 

instituţiile asistenţei medicale primare.  

Prestarea serviciilor, finanţarea şi guvernarea controlului cancerului 

10. Prestarea serviciilor de diagnosticare şi tratament al cancerului, cum deja a fost menţionat este efectuată 

preponderent de către Institutul Oncologic. Însă, nici Institutul Oncologic nu dispune de dispozitive şi tehnologii 

moderne conform standardelor şi de resurse umane calificate suficient pentru a garanta prestarea serviciilor de 

calitate pentru toţi pacienţii cu cancer din ţară şi pentru a servi drept centru de dezvoltare a capacităţilor pentru 

specialiştii din domeniul oncologiei.  

11. Tratamentul chirurgical pentru pacienţii cu cancer este efectuat preponderent în Institutul Oncologic, 
unde sunt identificate următoarele bariere pentru a oferi tratament chirurgical de calitate: lipsa/insuficienţa 

dispozitivelor medicale de diagnostic şi tratament a pacienţilor şi care ar permite evitarea şi reducerea erorilor, lipsa 

dispozitivelor care asigură un standard înalt al imaginii intra-operatorie, lipsa/insuficienţa dispozitivelor care 

garantează o sterilizare adecvata a materialului şi instrumentarului. Situaţia este în proces de a fi îmbunătăţită parţial 

cu suportul oferit de Guvernul Japoniei în cadrul proiectului JIKA "Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în 

Republica Moldova".  

12. Lipsa de investiţii în serviciul de diagnosticare radio-imagistică a dus la uzura acestei tehnologii în 

Republica Moldova, care la nivel global este un standard. Este remarcabilă situaţia în Institutul Oncologic, care 

dispune numai de tehnologie convenţională/simplă şi nu dispune de echipament cum ar fi TC, RMN.  

Ca şi multe ţări cu nivel al veniturilor mici şi mijlocii, Republica Moldova nu întruneşte condiţiile recomandărilor 

internaţionale privind calitatea şi cantitatea dispozitivelor de radioterapie. Conform estimărilor Agenţiei Intenţionale 
pentru Energie Atomică10, în Republica Moldova la moment, reieşind din situaţia epidemiologică prin cancer, 

trebuie să funcţioneze 7 acceleratoare lineare, pe cînd este disponibil numai unul (pentru anul 2020 necesitate este 

de 9 acceleratoare lineare).  

III. Obiectivele Programului 
13. Obiectivul general al Programului: Reducerea mortalităţii prin cancer către anul 2025 cu 7%.  

 

14. Obiectivele specifice ale Programului: 

1) Reducerea cu 10% pînă în 2025 a incidenţei tipurilor de cancer: pulmonar, de piele, stomac, ficat, 

prostată, colorectal, cervical şi mamar; determinate de factorii de risc comportamentali (fumatul, 

consumul de alcool, alimentaţie, activitate fizică) şi a vaccinării 

2) Sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului (stadiile I si II) în Republica Moldova pînă in 
anul 2025 

3) Asigurarea accesului a cel puţin 80% din pacienţii cu cancer din Republica Moldova la servicii calitative 

de diagnostic, tratament şi îngrijire continuă pînă în anul 2025. 

4) Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului pacienţilor cu cancer la 

aceste servicii. 

5) Îmbunătăţirea şi asigurarea funcţionării Registrului de Cancer conform recomandărilor Agenţiei 

Internaţionale pentru Cercetări în domeniul Cancerului. 

IV. Direcţiile de acţiune pentru realizarea obiectivelor 

15. Programul stabileşte următoarele direcţii de acţiuni pentru realizarea obiectivelor identificate: 

1) Reducerea incidenţei tipurilor de cancer: pulmonar, de piele, stomac, ficat, prostată, colorectal, cervical 

şi mamar; determinate de factorii de risc comportamentali (fumatul, consumul de alcool, alimentaţie, activitate 

fizică) şi a vaccinării 
16. Evidenţele ştiinţifice demonstrează că o treime din totalul de cazuri noi de cancer pot fi prevenite prin 

reducerea sau eliminarea factorilor de risc: consumul de tutun, consumul nociv de alcool, dieta nesănătoasă, 

inactivitate fizica, excesul de greutate şi obezitate, expunerea la soare, factori determinaţi de stilul de viaţa. 

17. Pentru a îmbunătăţi controlul principalilor factori de risc şi a reduce prevalenţa acestora printre 

populaţie, Guvernul Republicii Moldova a elaborat şi implementează programe naţionale privind controlul tutunului, 

consumului nociv de alcool, în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei11. Astfel, în cadrul prezentului Program vor fi 

realizate activităţi de monitorizare, împreună cu specialiştii de la Centrul naţional de Sănătate Publică, a reducerii 

factorilor de risc comportamentali abordaţi deja în programele naţionale menţionate.  

18. Actualul Program intenţionează să pună în aplicare activităţi specifice controlului şi monitorizării 

factorilor de risc care nu au fost abordaţi anterior printr-o modalitate sistematică, aşa cum este expunerea la soare; a 

factorilor de mediu: poluarea aerului, solului etc.  
19. Vaccinarea ca metodă foarte cost-eficientă de prevenire a cancerului este aplicată în Republica 

Moldova. Vaccinul HBV pentru prevenirea cancerului de ficat este inclus şi aplicat în cadrul Programului naţional 

de imunizări pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1192 din 23.12.2010, însă vaccinul HPV 

nu este inclus în Programul de imunizări.  Astfel, prezentul Program va dezvolta şi implementa un studiu de 

fezabilitate pentru introducerea vaccinului HPV în Programul naţional de imunizări. 

20. Comunicarea, informarea şi educarea publicului larg şi al tuturor prestatorilor de servicii de sănătate 

privind măsurile de prevenire ale cancerului. Aceasta acţiune reprezintă o intervenţie controversată (sunt aduse 

probe evidente care indică că comunicarea, informarea şi educarea publicului sunt măsuri mai puţin cost-eficiente), 

însă Codul European împotriva Cancerului justifică şi recomandă această acţiune şi este promovată pentru 

                                                             
 

 



sensibilizare privind aspectele de cancer nu numai în rândul populaţiei generale, dar, de asemenea, printre factorii de 

decizie din alte sectoare şi în rândul personalului medical de la diferite niveluri. 

 

21. Pentru monitorizarea realizării acestui obiectiv sunt stabiliţi următorii indicatori: 

1) Incidenţa prin cancer pulmonar, la 100 de mii populaţie (femei/bărbaţi; rural/urban); 

2) Incidenţa prin cancer cervical, la 100 de mii populaţie (femei; rural/urban); 

3) Incidenţa prin cancer colorectal, la 100 de mii populaţie (femei/bărbaţi; rural/urban); 

4) Incidenţa prin cancer mamar; la 100 de mii populaţie (femei; rural/urban); 

5) Incidenţa prin cancer de piele, la 100 de mii populaţie (femei/bărbaţi; rural/urban); 
6) Incidenţa prin cancer de stomac, la 100 de mii populaţie (femei/bărbaţi; rural/urban); 

7) Incidenţa prin cancer de ficat, la 100 de mii populaţie (femei/bărbaţi; rural/urban); 

8) Incidenţa prin cancer de prostată, la 100 de mii populaţie (rural/urban); 

9) Prevalenţa fumatului, % (femei/bărbaţi; rural/urban); 

10) Cantitatea de alcool pur consumată per capita (15+ani) (femei/bărbaţi; rural/urban); 

11) Numărul mediu de porţii de fructe şi legume consumate zilnic (femei/bărbaţi; rural/urban); 

12) Rata vaccinării populaţiei cu HBV, %, (femei/bărbaţi; rural/urban); 

13) Rata vaccinării populaţiei cu HPV, %, (femei; rural/urban); 

 

2)  Sporirea ratei de depistare precoce a cancerului  

22. Depistarea precoce include acţiuni direcţionate către persoanele asimptomatice, screeningul, şi către 
persoanele cu simptome, diagnosticare timpurie. Screeningul este o activitate complexa şi costisitoare, necesită un 

sistem de sănătate puternic şi acces la tratamentul adecvat. Evidențele internaţionale actuale recomanda efectuarea 

screeningului pentru cancerul cervical.  Screeningul este recomandat, de asemenea, şi pentru cancerul colorectal, 

însă efectuarea acestuia este foarte costisitoare. În cazul screeningul privind cancerul mamar este important de a lua 

în consideraţie evidenţele care indică asupra beneficiului/daunei acestuia. Efectuarea screeningului privind cancerul 

cervical şi colorectal reduce incidenţa prin cancer cervical şi colorectal prin detectarea leziunilor premaligne şi a 

mortalităţii.  

23. În cadrul Programului va fi elaborat  cadrul normativ şi  mecanismul de coordonare a organizării şi 

prestării serviciilor de screening cervical şi colorectal, inclusiv suport informaţional. Astfel, în baza evidenţelor 

ştiinţifice internaţionale şi reieşind din dezvoltarea socio-economică a ţării, capacitatea sistemului de sănătate şi a 

stării de sănătate a populaţiei urmează să fie dezvoltată şi aplicată modalitatea de organizare şi prestare a 
screeningului cervical şi colorectal, şi a serviciilor de depistare precoce a cancerului mamar. În cadrul Programului 

va fi elaborat Standardul naţional privind procedurile operaţionale pentru screeningul cancerului colorectal. 

 

3). Asigurarea accesului pacienţilor cu cancer la servicii calitative de diagnostic, tratament şi îngrijire 

continuă  

24. Disponibilitatea şi calitatea serviciile de diagnostic, tratament şi îngrijire continuă reduce mortalitatea 

prin cancer. Experienţa ţărilor cu condiţii socio-economice similare Republicii Moldova, indică că circa 60% din 

pacienţii cu cancer trebuie să beneficieze de tratament sistemic (chimio/hormono/imunoterapie), acelaşi procent  de 

pacienţi trebuie să fie tratat chirurgical, şi circa 50% din pacienţi necesită radioterapie. În majoritatea cazurilor,  

opţiunea de tratament combină diverse modalităţi de tratament. 

25. Fortificarea capacităţii, eficienţei şi calităţii serviciului oncologic la nivel naţional pentru a asigura 

eficienţă şi echitate în prestarea serviciilor. Pentru implementarea acestei acţiuni, va fi creat un grup de lucru, 
constituit din specialişti recunoscuţi din diverse domenii ale diagnosticării şi tratamentului cancerului, specialişti în 

sănătate publică, lucrători sociali şi economişti, care va evalua capacitatea, necesităţile şi lacunele serviciului de 

diagnosticare şi tratament al cancerului, revizuirea sistemului de finanţare al serviciului şi estimarea costului per 

pacient în baza protocoalelor clinice aprobate atât în tratament de ambulator, cât şi spitalicesc şi revizuirea 

organizării serviciului oncologic la nivel naţional, inclusiv al Institutului Oncologic din Moldova, sub aspect de 

acces geografic la servicii, sistemul de referire al pacientului şi satisfacţia pacienţilor.  

26. Elaborarea şi implementarea programelor de asigurare a calităţii pentru serviciile chirurgicale, 

oncologie medicala şi radioterapie. Pentru realizarea acestei acţiuni, va fi creat un comitet tehnic pentru controlul 

calităţii procedurilor de diagnostic şi tratament,   care va aproba procedurile standard privind tehnicile de 

diagnosticare şi tratament, inclusiv cele radioterapeutice, a pacienţilor cu cancer, va efectua auditul periodic al 

procedurilor de diagnosticare şi tratament al cancerului, va elabora lista naţională a medicamentelor oncologice 
esenţiale, va elabora şi prezenta către Ministerul Sănătăţii propuneri de îmbunătăţire a procedurilor de procurare a 

medicamentelor pentru pacienţii cu cancer. 

27. Dotarea cu dispozitive medicale, asigurarea cu personal şi îmbunătăţirea funcţionării Institutului 

Oncologic întru sporirea capacităţilor acestuia şi desemnarea în calitate de  Centru Naţional de Referinţă în 

Oncologie în Republica Moldova. Din 2013, Republica Moldova  implementează în colaborare cu Guvernul 

Japoniei proiectul "Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în Republica Moldova", care este direcţionat spre dotarea a 

9 instituţii medicale de nivel terţiar cu dispozitive medicale performante  la care Institutul Oncologic este parte. 

Acesta va îmbunătăţi capacităţile de diagnosticare şi tratament al cancerului în ţară, deşi nu abordează în măsura 

necesară situaţia din Institutul Oncologic, iar necesitatea în dispozitive medicale din ţară nu va fi acoperită pe 

deplin.  

28. Dezvoltarea reţelei oncologice naţionale este o direcţie foarte importantă şi necesară a fi implementată 

în Republica Moldova pentru a asigura accesul populaţiei din regiuni la serviciile de diagnosticare, tratament şi 



îngrijire continuă. Aceasta presupune stabilirea competenţelor referitor la organizarea şi prestarea serviciilor 

oncologice la diferite nivele: primar, secundar şi terţiar.      

 

4) . Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului la aceste servicii 

 29. Asigurarea condiţiilor decente de îngrijire pentru pacienţii cu cancer în stadii terminale este fundamentală 

şi în cadrul Programului urmează să fie dezvoltate şi asigurat accesul la îngrijiri paliative comprehensive şi servicii 

de reabilitare pentru astfel de pacienţi.  

30. Extinderea accesului pacienţilor la servicii multidisciplinare de îngrijiri paliative de calitate prin 

dezvoltarea serviciilor paliative în teritoriu, asigurarea accesului la dispozitive specializate şi medicamentele 
esenţiale pentru durere şi îngrijiri paliative conform standardelor internaţionale, dezvoltarea competentelor în 

controlul durerii şi îngrijiri paliative, a sistemului de  reabilitare pentru pacienţii cu cancer şi supravieţuitori. 

 31. Pentru a asigura serviciul de îngrijiri paliative cu personal medical urmează ca această profesie să fie 

introdusă în nomenclatorul profesiilor din ţară, iar specialiştii pregătiţi peste hotare să fie certificaţi. 

 32. Dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de cooperare în domeniul îngrijirilor paliative între 

instituţiile medicale, societatea civilă şi serviciile de asistenţă socială va asigura soluţionarea problemelor complexe 

ale pacienţelor cu cancer. 

 

 33. Pentru monitorizarea realizării acestui obiectiv sunt stabiliţi următorii indicatori: 

1)  Ponderea persoanelor cu cancer beneficiare de servicii paliative din numărul celor ce necesită, %, 

(municipii/raioane) 
2)  Nivelul de asigurare cu dispozitive specializate în îngrijirile paliative, % 

3)  Nivelul de asigurare cu medicamente esenţiale pentru dureri, % 

4)  Nivelul de asigurare cu personal medical (medici/asistente), % 

5)  Mecanism de cooperare în domeniul îngrijirilor paliative între instituţiile medicale, societatea 

civilă şi serviciile de asistenţă socială implementat, (% raioane). 

 

5). Asigurarea funcţionării Registrului de Cancer conform recomandărilor Agenţiei Internaţionale 

pentru Cercetări în domeniul Cancerului. 

34. Disponibilitatea unor date bune şi de calitate este crucială pentru planificarea activităţilor de control ale 

cancerului. Acestea asigură monitorizarea şi evaluarea activităţilor şi intervenţiilor de controlul ale cancerului: de 

prevenire, depistare precoce şi tratament. În acest context, Registrul de cancer este principala sursă de date care 
trebuie să fie de calitate şi de încredere.  

35. În cadrul programului urmează să fie elaborat cadrul legal referitor la funcţionarea Registrului de Cancer  

care să descrie structura Registrului, actorii implicaţi şi sarcinile acestora, procedurile pentru înregistrare conform 

recomandărilor şi îndrumărilor Agenţiei Internaţionale pentru Cercetări în domeniul Cancerului (IARC).  

36. Automatizarea Registrului de Cancer şi asigurarea interoperabilităţii acestuia cu alte sisteme 

informaţionale: CNMS, CNAM, SIA Asistenţa medicală primară etc. 

37. Asigurarea Registrului de Cancer cu resurse umane şi dezvoltarea  capacităţilor acestora este 

fundamentală pentru a asigura obţinerea de date calitative.  

 

38. Pentru monitorizarea realizării acestui obiectiv sunt stabiliţi următorii indicatori: 

1) Regulamentul cu privire la Registrul de Cancer elaborat şi aprobat; 

2) Sistemul Automatizat Informaţional „Registrul de Cancer” dezvoltat şi implementat; 
3) Nivelul de asigurare cu personal al Registrului de cancer, %  

 

V. Rezultatele preconizate 

39. Programul reprezintă un document de politică publică pe un termen lung, 10 ani, care este elaborat şi 

urmează să fie implementat pentru a îmbunătăţi sănătatea populaţiei prin reducerea mortalităţii şi morbidităţii. Acest 

obiectiv urmează să fie realizat prin consolidarea controlului cancerului în Republica Moldova pe toate dimensiunile 

acestuia: prevenirea factorilor de risc, depistarea precoce, asigurarea accesului la servicii calitative de diagnostic, 

tratament şi îngrijiri, inclusiv paliative, utilizând un sistem modern de evaluare şi monitorizare în baza unor date 

statistice de calitate.    

40. Rezultatele scontate în urma implementării Programului către anul 2025: 

1) Reducerea cu 10% pînă în 2025 a incidenţei următoarelor tipuri de cancer: pulmonar, cervical, şi 
colorectal; 

2) Sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului cervical, colorectal şi mamar (stadiile I si II) 

în Republica Moldova; 

3) Asigurarea accesului a cel puţin 80%  din pacienţii cu cancer la servicii calitative de diagnostic, 

tratament şi îngrijire paliativă 

4) Serviciile paliative sunt disponibile în toate unităţile administrativ-teritoriale şi  sunt oferite 

pacienţilor conform necesităţilor 

5) Registrul de Cancer este funcţional conform recomandărilor Agenţiei Internaţionale pentru Cercetări 

în domeniul Cancerului.  

41. Obţinerea acestor rezultate presupune implicarea Autorităţilor Publice de  nivel Central pentru a asigura 

implementarea intervenţiilor stabilite în Program în vederea reducerii poverii cauzate de cancer, asigurarea unui 

management eficient al utilizării  resurselor umane, financiare, informaţionale, administrative, care să asigure 
organizarea serviciilor de sănătate centrate pe necesităţile populaţiei şi ale pacientului. Este esenţială implicarea 



asociaţiilor profesionale din domeniu, a Autorităţilor Publice Locale, a organizaţiilor societăţii civile, a comunităţii 

şi familiei. În asigurarea obţinerii rezultatelor preconizate este esenţială colaborarea cu partenerii internaţionali de 

dezvoltare, atît din perspectiva oferirii asistenţei tehnice cît şi în vederea atragerii investiţiilor pentru dezvoltarea şi 

fortificarea serviciului oncologic din ţară. 

VI. Estimarea generală a costurilor 

43. Estimarea generală a costurilor pentru implementarea Planului de acţiuni pentru perioada 2016-2020 

privind implementarea prezentului Program a fost efectuată în baza priorităţilor şi activităţilor identificate. 

Costificarea acţiunilor a fost realizată în baza preţurilor şi tarifelor disponibile în anul 2015. Astfel, costul estimativ 

al Planului de acţiuni pentru perioada 2016-2020 este de 1.644.355,0 lei şi este stabilit pentru fiecare an, în funcţie 
de sursa de finanţare şi în conformitate cu activităţile acestuia. În anul 2019 urmează să fie elaborat Planul de 

acţiuni, pentru perioada 2021-2025, de implementare a Programului şi respectiv va fi estimat costul pentru 

implementarea acestuia.   

VII. Riscuri în procesul implementării 

44. În realizarea prezentului Program au fost identificate următoarele constrângeri şi măsuri de reducere a 

acestora: 

1) capacităţi  financiare şi umane limitate, fapt ce va impune o monitorizare şi evaluare riguroasă privind 

implementarea angajamentelor stabilite în Program şi care vor asigura reducerea mortalităţii prin cancer. 

2) asigurarea insuficientă cu personal medical angajat în controlul cancerului, în special în raioane. Efectele 

acestui risc vor putea fi diminuate prin repartizarea tinerilor specialişti în teritoriu şi elaborarea unui mecanism de 

răspundere a acestora privind activitatea în raion; 
3) menţinerea unei prevalenţe înalte a factorilor de risc comportamentali: consum de alcool, fumat, 

alimentaţie nesănătoasă, activitate fizică insuficientă, factori ai mediului înconjurători; care va fi abordată prin 

elaborarea şi aplicarea unor mecanisme de colaborare intersectoriale cu autorităţi publice centrale competente şi cele 

locale.  

 

VIII. Proceduri de monitorizare, evaluare şi raportare 

45. Procesul de monitorizare al implementării Programului va fi realizat de Comitetul de coordonare care 

va monitoriza realizarea Programului, al Planului de acţiuni privind implementarea acestuia şi a deciziilor şi 

recomandărilor propuse de Comitet spre implementare.  

46. Procedurile de monitorizare vor include colectarea, interpretarea şi analiza indicatorilor stabiliţi în 

Program şi în Planul de acţiuni. Raportul de monitorizare al implementării va fi elaborat anual de Secretarul 
Comitetului de coordonare, discutat de Comitetul de coordonare şi alte părţi interesate şi prezentat Ministerului 

Sănătăţii, responsabil de prezentarea acestuia Guvernului pînă la data de 31 mai.  

47. În anul 2020 va fi efectuată evaluarea implementării Programului la mijloc de termen şi a Planului de 

acţiuni. Procedura de evaluare va fi coordonată de Ministerul Sănătăţii şi va fi realizată împreună cu Comitetul de 

coordonare. În baza rezultatelor evaluării, la mijloc de termen, va fi elaborat proiectul Planului de acţiuni pentru anii 

2021-2025. În anul 2025 va fi realizată evaluarea finală a implementării Programului. Rapoartele de evaluare la 

mijloc de termen şi finală a implementării Programului vor fi prezentate Guvernului.  

 

. 

Secretarul Consiliului                                           Vasile SPÎNU 

 

Anexa nr. 4 

la Decizia Consiliului Raional Cimişlia 

nr. ____ din _________2017 

 

REGULAMENTUL  

Consiliului pentru coordonare a Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2016 – 2025 

1. Dispoziții generale 

 1. Consiliul de coordonare al Programului raional de control al cancerului  este instituit în calitate de organ 

consultativ, fără statut de persoană juridică, pentru coordonarea tuturor activităţilor şi organizării eficiente a 

acţiunilor în domeniul controlului maladiilor oncologice. 

 2. Misiunea Consiliului este de a eficientiza comunicarea şi colaborarea intersectorială în implementarea şi 

monitorizarea Programului raional de control al cancerului pentru anii 2016 – 2025. 
 3. Consiliul reprezintă o structură pluridisciplinară și multisectorială şi îşi exercită imparţial atribuţiile în 

conformitate cu legislaţia în vigoare și prezentul Regulament. 

2.  Atribuţiile Consiliului 

4. Consiliul exercită următoarele atribuţii: 

1) coordonează implementarea Programului raional de control al cancerului pentru anii 2016 – 2025; 

2) asigură participarea părţilor interesate în procesul de monitorizare şi implementare a activităţilor de 

control al cancerului în r.Cimişlia; 

3) promovează parteneriatul intersectorial în vederea dezvoltării şi implementării programului raional şi 

asigură transparenţa în procesul luării deciziilor; 

4) coordonează procesul de elaborare şi de ajustare a cadrului normativ în domeniul controlului cancerului 

la recomandările OMS. 



6. Activitatea Consiliului este dirijată de preşedinte, vicepreşedinte si secretarul comitetului. 

7. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii: 

1) convoacă si conduce şedinţele Consiliului şi asigura buna funcţionare a Consiliului, 

2) semnează deciziile si actele oficiale ale Consiliului, 

3) aplica controlul executării deciziilor Consiliului, 

4) reprezintă Consiliul în diverse structuri interne/externe, 

5) prezintă raportul de activitate al Consiliului, 

6) exercită alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament. 

8. Vicepreşedintele Consiliului îndeplineşte funcţiile preşedintelui în lipsa acestuia. 
9. Secretarul Consiliului este obligat să exercite următoarele atributii: 

1) întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului, 

2) repartizează membrilor Consiliului deciziile si informaţiile necesare pentru o bună organizare si funcţionare 

a Consiliului 

3) generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor aprobate şi informarea preşedintelui Consiliului 

despre aceasta; 

4) elaborarea planurilor de activitate ale Consiliului în baza propunerilor preşedintelui/vicepreşedintelui, 

membrilor Consiliului şi autorităţilor publice, inclusiv prezentarea lor spre examinare la şedinţele 

Consiliului; 

5) organizarea logistică a şedinţelor si activităţii Consiliului. 

10. Membrii Consiliului sunt obligaţi: 
1)  să exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament  

2) să participe la şedinţele Consiliului; 

3) să informeze conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile aprobate în cadrul 

şedinţelor. 

 

3. Modul de funcţionare a Consiliului 

11. Consiliul este convocat in sedinte ordinare ( cel puțin o dată în semestru) sau extraordinare - la 

solicitarea președintelui/vicepreședintelui sau oricărui membru ales al Consiliului. 

12. Şedinţa Consiliului se va considera deliberativa la prezenta a cel putin 2/3 din membrii aleşi. 

13. Ordinea de zi a ședinței se stabilește de către secretar și se distribuie membrilor Consiliului cel puțin  cu 

7 zile înainte de convocarea ședinței. 
14. Ordinea de zi  definitivă se aduce la cunoștința membrilor Consiliului şi după  caz, persoanelor invitate 

cu cel putin 5 zile înainte de convocarea ședinței. 

15. Orice decizie a Consiliului se ia prin vot deschis, liber și corect,  în conformitate cu voinţa majorităţii 

simple dintre membrii prezenţi la ședința. In cazul cînd se  ajunge la paritate de voturi va avea prioritate votul 

preşedintelui Consiliului. 

16. Deciziiile Consiliului sunt semnate de către președintele ales și secretar, au un caracter consultativ 

pentru toate autoritățile implicate direct sau tangențial la implementarea Programului raional de control al cancerului 

pentru anii 2016 – 2025. 

17. Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul instituie grupuri tehnice de lucru pe diferite domenii specifice, 

care întrunesc specialişti în domeniul cancerului, precum şi parteneri pentru dezvoltare, în colaborare cu unitatea de 

implementare şi monitorizare a Programului Raional de control al cancerului pentru anii 2016 – 2025. 

18. Sarcinile grupurilor tehnice de lucru constau în: 
1) monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a Programului raional de control al cancerului 

pentru anii 2016 – 2025, 

2) oferirea suportului tehnic de competenţă în procesul implementării Programului raional de control al 

cancerului pentru anii 2016 – 2025, 

3) prezentarea propunerilor de soluţionare a barierelor în procesul implementării Programului raional de 

control al cancerului pentru anii 2016 – 2025. 

 

 

4. Dispozitii finale 

19. Deciziile Consiliului sunt obligatoriu arhivate în format hîrtie pe un termen de  cinci ani, iar în format 

digital pe un termen de zece ani. 
20. Accesul la materialele arhivate ale Consiliului îl au doar membrii în exercitarea directă a obligațiilor 

statutare. 

21. Confidențialitatea și corectitudinea față de informațiile aduse la cunoștință în timpul ședințelor țin de 

viziunea etică a fiecarui membru ales al Consiliului. 

22. Rectificarea sau modificarea prezentului Regulament va fi aprobată prin vot a cel putin 2/3 din membrii 

aleși ai Consiliului.  

 

Secretarul Consiliului                  Vasile SPÎNU 

 

  



Anexa nr.2 

La decizia Consiliului raional  

nr.01/__din___martie 2017 

 

Planul de acţiuni pentru anii 2016 – 2020 privind implementarea  

Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2016 – 2025 

Nr. Obiectivele 

      Acţiuni specifice 

Termeni de   

   realizare   

   Responsabili  

        pentru 

   implementare 

  Parteneri  Indicatori de    

monitorizare 

1 2           3            4          5             6 

Obiectivul specific 1.  Reducerea cu 10% pînă în 2025 a incidenţei tipurilor de cancer ( pulmonar, de piele, stomac, 

ficat, prostată, colorectal, cervical şi mamar) prin controlul factorilor de risc comportamentali (fumatul, consumul de 

alcool, alimentaţie, activitate fizică) şi prin vaccinare. 

 

1.1. Prevenirea si reducerea prevalenţei factorilor de risc comportamentali, precum fumatul, consumul nociv de alcool, 

alimentaţia nesănătoasă, inactivitatea fizică şi expunerea la soare. 

 

 

1.1.1 

 

 

Implementarea activităţilor de 

control a tutunului în 

conformitate cu programul 

naţional privind controlul 

tutunului pentru anii 2012-
2016 

Anual CSP Cimişlia 

SR Cimişlia 

CS Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura Galbenei 

 

DÎG Cimişlia 

Inspectoratul de 
poliţie 

 

Raport de 

monitorizare 

elaborat 

1.1.2 

 

 

 

 

 

Implementarea activităţilor de 

control a consumului nociv de 

alcool în conformitate cu 

programul naţional privind 

controlul alcoolului pentru anii 
2012-2020 

Anual  CSP Cimişlia 

SR Cimişlia 

CS Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura Galbenei 

 

DÎG Cimişlia 

Inspectoratul de 
poliţie 

 

Raport de 

monitorizare 

elaborat 

1.1.3 Implementarea activităţilor de  

reducere a expunerii la factorii 

de risc nutriţionali modificabili 

în conformitate cu programul 

naţional în domeniul 
alimentaţiei şi nutriţiei pentru 
anii 2014-2020 

Anual  CSP Cimişlia 

SR Cimişlia 

CS Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura Galbenei 

 

DÎG Cimişlia Raport de 

monitorizare 

elaborat 

1.2. Comunicarea, informarea şi educarea publicului larg şi al tuturor furnizorilor de servicii de sănătate privind 

măsurile de prevenire a cancerului. 

 

1.2.1. 

 

Organizarea conferinţelor, 

lecţiilor, etc. în domeniul 

prevenirii şi controlului 

cancerului 

anual 

 

 

SR Cimişlia 

 

 

 

 

 

 

Nr. de specilaliști 

instruiți  

Nr. de activități 

desfasurate 



 

 

 

 

 

 

1.2.2. Organizarea evenimentelor 

ştiinţifice, atelierelor de lucru, 

conferinţelor, lecţiilor, etc. în 

domeniul prevenirii şi 
controlului cancerului 

Anual   Radio-Media TV 

APL 

DÎG Cimişlia 

Nr. de acţiuni 

realizate 

Nr.de persoane 

instruite 

1.2.3. Organizarea activităţilor de 

sensibilizare şi comunicare 

privind  prevenirea factorilor 

de risc în cadrul Zilelor 

Internaţionale şi celor 

Naţionale de Sănătate, conform 
calendarului prestabilit 

Anual  CSP Cimişlia 

SR Cimişlia 

CS Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura Galbenei 

 

Radio-Media TV Nr. de campanii/ 

activităţi realizate 

1.2.4. 

 

 

 

 

Informarea publică şi instruirea 

grupurilor ţintă  despre 
vaccinarea împotriva 

papilomului virusului uman, 

conform rezultatelor Studiului 
de fezabilitate 

 

 2018 CSP Cimişlia 

SR Cimişlia 

CS Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura Galbenei 

Radio-Media TV Nr de acțiuni 

realizate 

1.3. Prevenirea și reducerea prevalenţei factorilor de risc determinaţi de infecţii 

 

1.3.1. 

 

Monitorizarea acoperirii 

vaccinării contra hepatitei B, 

morbidităţii prin hepatita C, şi 

a incidenţei şi mortalităţii prin 
cancer hepatic în r. Cimişlia 

Anual CSP Cimişlia 

SR Cimişlia 

CS Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura Galbenei 

 Raport de 

monitorizare 

elaborat 

1.3.2. Monitorizarea incidenţei şi 
mortalităţii prin cancer gastric 

Anual  CSP Cimişlia 

SR Cimişlia 

CS Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura Galbenei 

 Raport de 

monitorizare 

elaborat 

1.4 Evaluarea şi monitorizarea Programurilor de Screening şi activităţilor de diagnosticare precoce a cancerului. 

1.4.1. 

 

 

 

 

Evaluarea şi monitorizarea 

continuă a activităţilor de 

screening ale cancerului 
cervical şi colorectal 

2016-2020 SR Cimişlia 

CS Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura Galbenei 

 Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate 

1.5 Sporirea calităţii, abilităţilor şi competenţelor cadrelor medicale, inclusiv îmbunătăţirea programurilor de instruire 

a specialităţilor în oncologie;       

 dezvoltarea şi implementarea programului de instruire pentru personalul medical din asistenţa medicală primara 



1.5.1 

 

 

 

 

 

 

Implementarea programului de 

instruire pe următoarele 

module: prevenire; diagnostic 

precoce; diagnostic; tratament; 
îngrijiri paliative 

2016 CSP Cimişlia 

SR Cimişlia 

CS Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura Galbenei 

 Numărul de 

persoane instruite 

pe fiecare modul 

1.6 Asigurarea  accesului pacienţilor cu cancer la medicamente esenţiale şi tehnologii pentru diagnosticarea şi 

tratamentul de calitate .  

 

1.6.1 

 

 

 

 

 

 

Procurarea medicamentelor 
conform listei naţionale pentru 

a asigura accesul a cel puţin 

80% din pacienţii oncologici la 
medicamentele esenţiale 

Anual  AMP  80% pacienţi 
acoperiţi cu 

medicamente 

esenţiale 

1.6.2 

 

 

 

Efectuarea studiilor privind 
satisfacţia pacientului 

2017-2020 CSP.Cimislia 

AMP  IMSP SR 
Cimişlia 

 Studii realizate 

şi raport elaborat 

Obiectivul specific 2  Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului pacienţilor cu 

cancer la aceste servicii. 

2.1 Asigurarea accesului garantat al pacienţilor cu cancer la echipament pentru îngrijire şi medicamentele esenţiale 

pentru durere şi îngrijiri paliative. 

 

2.1.1. 

 

 

 

 

Procurarea cantităţii şi 

formelor de medicamente în 

corespundere cu mecanismul 

de estimare a necesităţilor 
elaborat 

2016-anual AMP. 

IMSP SR. Cimișlia 

 Cantitatea și tipul 

de medicamente 

procurate 

2.1.2. Asigurarea pacienţilor cu 

minimul necesar de dispozitive 

şi consumabile pentru 

îngrijirile paliative (WC 
mobile, scaune cu rotile, pungi 
stome, echipament fixare, etc.) 

2016-2020 AMP  

IMSP SR Cimișlia 

 

 % de asigurare cu 

dispozitive de 

îngrijire 

2.2 Lărgirea accesului pacienţilor la servicii multidisciplinare de îngrijiri paliative de calitate. 



 

Medic şef al CSP Cimişlia                                                 Tamara Pascari 

Director IMSP SR Cimişlia                                               Mariana Florea                                                                                                          

Şef IMSP CS Cimişlia                                                          Ludmila Capcelea                                             

Şef IMSP CS Javgur                                                             Olga Prodan 

  IMSP CS Gura Galbenei                                                        Lidia Vicol 

 Şef DRÎ Cimişlia                                                                  Mihai Popescu    

Şef Inspectoratul de  

Poliţie Cimişlia                                                                      Dan Pîrlici                                                                     

Şef DASPF Cimişlia                                                          Mihail Motroi 

 

 

  

 

2.2.1. 

 

 

Extinderea reţelei de servicii 

specializate de îngrijiri 

paliative în raioanele şi 
localităţile ţării 

anual IMSP SR Cimișlia 

AMP 

 Nr de servicii 

regionale de IP 

deschise 

 

2.2.2 

 

 

 

 

 

 

Implimentarea unui mecanism 

de cooperare în domeniul 

îngrijirilor paliative între 

instituţiile medicale,societatea 

civilă şi serviciile de asistenţă 
socială. 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

SR.Cimișlia 

AMP 

CSP.Cimislia 

DASPF Cimişlia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanism elaborat 

 

2.2.3. 

 

Completarea echipelor 

multidisciplinare de îngrijiri 

paliative existente cu 

specialiştii necesari(slujitori de 

cult,lucrători sociali,psihologi 
etc.) 

2018 IMSP SR.Cimișlia 

AMP 

Asistenţa socială 
Cimişlia 

 

 Numărul de servicii 

specializate de 

îngrijiri paliative 

completate cu cadre 

 

2.2.4. Crearea parteneriatelor de 

colaborare între instituţiile 

medicale, societatea civilă și 

serviciile sociale privind  

problemele îngrijirii paliative și 
în faza terminală. 

2017 IMSP SR.Cimislia 

AMP 

APL 

CSP.Cimislia CS 
Cimişlia 

CS Javgur 

CS Gura 
Galbenei 

DASPF Cimişlia  

Reprezentanţii 

bisericilor 

Nr de parteneriate 

semnate 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la Decizia Consiliului Raional Cimişlia 

nr. ____ din _________2017 

Componenţa nominală  

a Consiliului de coordonare al Programului teritorial de control al cancerului 

pentru anii 2016-2025 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI 

Iurie RĂILEANU – Vicepreşedintele Consiliului raional Cimişlia 

 

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI 

Tamara PASCARI – Medic şef sanitar de stat CSP Cimişlia 

SECRETARUL COMISIEI 

Ludmila CAPCELEA – Şef IMSP CS Cimişlia 

MEMBRII COMISIEI 

Mariana Florea – şef IMSP SR Cimişlia 

Olga PRODAN- Şef interimar IMSP CS Javgur 

Lidia VICOL – şef IMSP CS Gura Galbenei 

Mihail POPESCU – Şef DÎG Cimişlia 

Mihail MOTROI – Şef DASPF Cimişlia 

Dan PÎRLICI – Şef inspectoratul de Poliţie Cimişlia 

Andrei BARGAN – Director ,,Pro-Media”SRL 

Vladimir JAVGUREANU – Director”Gazeta de Sud” Cimişlia 

 

 

 

Secretarul Consiliului                  Vasile SPÎNU 
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