


 

 

 

 

 

 

 În Raionul Ungheni, pe perioada anilor 2008-2013 s-a înregistrat o creștere a 

 mortalității copiilor 0-5 ani prin  traumatisme și otrăviri în condiții casnice,  

care în continuare a înregistrat o dinamică  esențială ca fenomen negativ 

cînd indicatorii mortalității copiilor depășeau nivelul național. 

 

Anii 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Terito
riul 
admi
nistra
tiv 

Ungh
eni 

6,1 3,6 1,4 2,8 17,2 12,0 13,1 13,0 8,6 4,3 3,6 3,1 

R.Mol
dova 

2,2 2,4 1,8 2,8 14,4 11,9 11,5 11,3 4,5 4 0 4,8 



Mortalitatea copiilor de 0-5 ani (4 ani, 11 luni, 29 zile) după cauza 

de deces – traumatizme și  

otrăviri în condiții casnice pe raionul Ungheni în dinamică 

a.a.2004-2015. 
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Măsurile Întreprinse și instrumentele utilizate în 
obținerea accesului mesajului informațional către 
beneficiari (părinți, îngrijitori, supraveghetori), au 
demarat conform    următoarelor etape: 

 HGRM nr. 1182 din 22.12.2010 Pentru realizarea 
obiectivelor    companiilor Naționale de comunicare 
„O casă fără pericole pentru copilul tău”. 

 Dispoziția MSRM nr.445/D  din 18.08.2015 „Cu privire la 
distribuirea materialelor informaționale”. 

  Dispoziția MSRM nr.411/d din 25.06.2016 „Cu privire la 
organizarea seminarului de instruire în scopul fortificării 
capacității specialiștilor echipei multidisciplinare pentru 
prevenirea accidentelor la copii”. 

 



  Ordinul MSRM nr.251/A din 08.08.2016 „Cu privire 
la distribuirea materialelor informaționale și 
instruirea părinților care educă copii 0-5 ani privind 
metodele de prevenire a accidentelor la copii”. 

  Dispoziția MSRM nr. 458/D  din 27.07.2016„Cu 
privire la distribuirea materialelor informaționale 
privind prevenirea accidentelor casnice și rutiere la 
copii”. 

 Ordinul CSPR Ungheni nr.62 din 04.07.2016 
„Privind organizarea și desfășurarea atelierilor de 
lucru. 

 

 



 Ordinul CSPR și CS Ungheni nr.61/75 din 
30.06.2016 „Cu privire la distribuirea materialelor 
informative și instruirea părinților ce educă copii 
0-5 ani privind metodele de prevenire a 
accidentelor”, cu instruirea specialiștilor din AMP. 

 Ordinul comun nr.113/232 din 12.12.2016 „Cu privire 
la organizarea instruirii specialiștilor din Asistența 
Socială din raionul Ungheni privind metodele de 
prevenire a traumatismelor, otrăvirilor la copii 0-5 
ani cu distribuirea  materiallor informative și 
instruirea părinților, supraveghetorilor, ce educă 
copii de 0-5 ani. 

 



 
 

 La nivel de TA, a fost elaborat un Plan de acțiuni 
privind implementarea mecanizmului de 
colaborare intersectorială în domeniul medico- 
social în vederea prevenirii și reducerii  ratei 
mortalității copiilor de 0-5 ani. 

 Pe parcursul a. 2016 a fost creată Comisia nominală 
intersectorială raională de activitate pentru 
organizarea, planificarea, monitorizarea cu 
evaluarea rezultatelor realizării măsurilor planului 
de acțiuni menționat. 

 Aceste documente(2)de referință au fost examinate 
în cadrul Comisiei Raionale Extraordinare de 
Sănătate Publică, cu aprobarea unei decizii. 

 



 În perioada a. 2016, în cadrul CSPR ca Centru de 
instruire, în spațiul dotat și amenajat au fost 
desfășurate activități de  instruire a cadrului 
medical și cadrul asistenților  sociali. 

 Totodată, una din activități ce a fost realizată pe 
parcursul anului, în parteneriat cu  programul 
Novateca, a fost organizată o lecție publică în 
cadrul Bibliotecii Raionale(persoane de diferite 
vîrste, copii), cu formatorii din CSPR, AMP. 

 Total, pe parcursul a. 2016, au fost organizate 17 
instruiri cu cuprinderea a 183 specialiști din AMP, 
din ei - 40 medici. 

 

 

 



 Din cadrul DRASPF au fost instruiți 33 asistenți sociali 
comunitari în  problema  vizată. 

 În perioada de referință, au fost distribuite ghiduri pentru 
asistenți medicali, asistenți sociali în număr de 2361 (limba 
romănă), 200 (în limba.rusă), placate Toxapel -251 
exemplare. 

 Alte ghiduri – 415 exmplare. 



 Începînd cu luna ianuarie a. ,ca bază de instruire fiind 
ordinul comun CSPR și DE Ungheni nr.368/116 din 
26.12.2016 „Cu privire la organizarea instruirii educatorilor 
din instituțiile de educație privind metodele de prevenire a 
traumatismelor, otrăvirilor la copii 0-5 ani cu distribuirea 
materialelor informative și instruirea părinților ce  educă 
copii de 0-5 ani, au fost inițiate activitățile de instruire cu 
cadrul educativ din instituțiile preșcolare din teritoriul 
raionului, pînă în prezent în număr de 51 persoane. 
Activitățile demarează și la moment. Tota urmează a fi 
instruite 450 persoane.  

 Dat fiind faptul că, instituțiile preșcolare sînt obiecte, 
unde copiii prezenți  de vîrsta menționată,în număr de 5 
mii  și care se află permanent în procesul  de educație, 
instruire, agrement sub supravegherea permanentă a 
cadrului educativ, și fiind existentă comunicarea   între    
educator și părinte, a fost selectat acest grup țintă de  
instruire. 

 



 Activitatea începută va continua pînă în luna mai curent. 

 Pentru a. 2017 sunt planificate activități ce vor demara în 
teritoriu cu privire la continuarea procesului de instruire   a  
grupelor țintă, monitorizarea activităților la capitolul 
menționat, executate de către cadrul medical, asistenți 
sociali, cadrul educativ în transmiterea mesajului către 
beneficiari. 

 Considerăm că, doar prin aportul și cadrul multisectorial 
la nivel de TA subordonat, vom reuși să obținem 
conștientizarea despre severitatea fenomenului prezent cu 
diminuarea riscurilor care   vor   contribui la îmbunățățirea 
indicatorilor de sănătate pentru copiii   de   0-5 ani și 
diminuarea mortalității. 

 



. 







Instruirea cu Asistenții Sociali 
comunitari 



Instruirea cu cadrele educative 
preșcolare. 






