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ITS   – Infecţii cu transmitere sexuală 
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FHI   – Family Health International 
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ANOFM  – Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă 
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Metoda cercet ării 

Scopul şi obiectivele studiului 
Studiul a avut drept obiectiv principal măsurarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor cu referire la 
HIV/SIDA şi consumul de substanţe psihotrope în rândul populaţiei generale (15-64 ani) care locuiesc pe 
teritoriul Republicii Moldova (malul drept al râului Nistru1).    

Obiectivele specifice ale studiului: 

• Măsurarea nivelului de cunoştinţe despre HIV/SIDA, ITS şi prezervative; 

• Măsurarea nivelului de testare la HIV; 

• Măsurarea atitudinilor visavi de persoanele ce trăiesc cu HIV; 

• Măsurarea comportamentului sexual de risc; 

• Măsurarea consumului de substanţe psihotrope;  

• Colectarea datelor pentru estimarea numărului populaţiilor cu risc sporit de infectare. 

Tipul studiului 

Sondaj de opinie printre gospodării cu reprezentativitate naţională. Localităţile, străzile, gospodăriile au fost 
selectate aleatoriu, iar pentru selecția respondenților a fost aplicată metoda cotelor funcție de gen și vârstă. 
Interviurile au fost realizate utilizând procedeul „faţă în faţă” în gospodăria respondentului.  

Caracteristicile eşantionului 

Ţinta eşantionării au constituit-o populația de 15-64 ani care locuiesc permanent pe teritoriul Republicii 
Moldova (malul drept al râului Nistru). Pentru a asigura reprezentativitatea eşantionului studiului, procesul 
eşantionării a cuprins următoarele etape: 

1. Stratificarea în baza a două criterii: 

• Regional. S-au selectat 32 regiuni conform divizării administrativ-teritoriale a teritoriilor 
de pe malul drept al râului Nistru (raioane); 

• După tipul localităţii. Localităţile au fost divizate: 
i. sate mici,  

ii. sate medii,  
iii. sate mari, 
iv. localităţi urbane mici2,  
v. municipiile Chişinău şi Bălţi;  

Divizarea satelor după mărime s-a realizat aparte pentru fiecare regiune pe baza numărului populației. 
Distribuția a fost realizată pe baza punctelor de divizare a localităților în trei grupuri după numărul 
populației, astfel încât aceste grupuri să fie egale ca număr de localități.  

După stratificare numărul potenţialilor respondenţi per strat a fost calculat proporţional numărului 
populaţiei din grupul țintă (15-64 ani) fiecărui strat în baza datelor statistice oferite de Biroul Naţional de 
Statistică al Republicii Moldova (National Bureau of Statistics 2010)

3.  

                                                             
1 Urmare a conflictului armat de pe râul Nistru în anii 90, teritoriul de pe malul stâng nu este controlat în totalitate de 
către Guvernul de la Chişinău. Desfășurarea studiilor sociologice pe malul stâng este împiedicată de dificultatea 
negocierilor şi lipsa cadrului de eşantionare. 
2 Centrele raionale şi alte localităţi de tip urban. 
3 http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/02 POP/POP01/POP01.asp 
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2. Supra-eșantionarea: în fața cercetării a fost pusă condiția de a asigura sub-eșantioane de minimum 
400 subiecți pentru fiecare din următoarele straturi: 

• Municipiul Chișinău 

• Municipiul Bălți 

• Regiunea Nord, orașe mici 

• Regiunea Centru, orașe mici 

• Regiunea Sud, orașe mici 

• Regiunea Nord, sate 

• Regiunea Centru, sate 

• Regiunea Sud, sate 

Mărimea prestabilită a eșantionului general de 3200 subiecți nu oferea minimul solicitat de 400 subiecți în 
patru straturi, și anume municipiul Bălți și orașele mici din cele trei zone geografice ale țării. Pentru aceste 
patru straturi s-a efectuat o supra-eșantionare.  

3. Randomizarea: localităţile, străzile, gospodăriile şi respondenţii au fost selectaţi aleatoriu. Au urmat 
trei etape de selectare aleatorie:  

• localităţile au fost selectate aleatoriu în baza listei de localităţi cu extragerea din fiecare 
raion a punctelor de eşantionare;   

• în fiecare punct de eşantionare în dependenţă de mediul urban sau rural au fost 
utilizate două tipuri de rute pentru gospodăriile  din blocuri  şi pentru casele de la sol, 
prin metoda rutei aleatoare; 

• persoanele din gospodăriile selectate care corespundeau criteriilor de includere 
(locuitor permanent al Republicii Moldova, malul drept al Nistrului, cu vârsta cuprinsă 
între 15 şi 64 ani, abil fizic şi mintal pentru a participa la studiu şi care au dat 
consimțământul informat pentru participare). Pentru a evita deplasările eșantionului pe 
anumite caracteristici demografice din cauza contractabilității reduse a unor categorii 
de populație s-a aplicat eșantionarea pe cote după sex și vârstă. Aceasta presupune că 
pentru fiecare strat și punct de eșantionare structura eșantionului pe vârste (numărul 
de intervievați de fiecare gen și grup de vârstă) a fost prestabilit. Operatorul de interviu 
aplica procedurile standarde de selecție a gospodăriei, însă intervievarea unei anumite 
categorii de persoane după sex și vârstă era stopată odată ce numărul de interviuri 
prestabilit pentru această categorie era epuizat. Selectarea gospodăriilor era continuată 
până când se epuizau toate cotele. Dacă în gospodărie erau mai multe persoane care se 
încadrau în cotele necompletate, atunci intervievată era persoana cu cea mai apropiată 
zi de naştere. 

Urmând etapele de mai sus, a fost acumulat un eşantion naţional în număr de 4060 respondenţi cu o eroare 
maximă de ±1,6%.  

Instrumentul de colectare 

În cadrul studiului repetat a fost folosit instrumentul de colectare a datelor aplicat în anul 2008, pentru a 
asigura comparabilitatea rezultatelor. Drept bază pentru elaborarea compartimentului ce ţine de 
cunoştinţele, atitudinile şi practicile cu referire la HIV/SIDA a servit ghidul pentru Studiile Particularităţilor 

Comportamentale
 
(Family Health International, 2004). Din acest ghid a fost selectat chestionarul pentru 

intervievarea populaţiei mature de 15-49 ani. Pentru colectarea datelor despre consumul de substanţe a 
fost utilizat chestionarul pentru studiile de prevalenţă a consumului de substanţe psihotrope recomandat de 
către Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug Addiction 2002). 
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Chestionarul a fost disponibil în limbile română și rusă, respondenții având posibilitatea să aleagă limba de 
comunicare. 

Colectarea datelor 

Colectarea datelor s-a desfăşurat în perioada 8 septembrie – 7 noiembrie 2010. Pentru evitarea barierelor 
de comunicare precum şi pentru ridicarea gradului de sinceritate în teren au mers echipe mixte, compuse 
din intervievatori de ambele sexe. Intervievatorii au fost instruiţi în aplicarea chestionarului şi selectarea 
respondenţilor în teren. 

Dacă persoana eligibilă din gospodăria selectată nu a fost găsită acasă, atunci intervievatorul s-a întors în 
aceiaşi zi sau a doua zi pentru a o intervieva.  

Verificarea datelor a fost realizată conform metodei: 

• Veridicitatea realizării interviurilor a fost evaluată de către echipa de verificatori utilizând procedeul 
verificării  a 15% din rutele selectate aleatoriu; 

• Verificarea telefonică a 30% din numerele de telefon din fişele de rută; 

• Calitatea colectării datelor şi consistenţa datelor obţinute au fost verificate pin metoda comparării 
statistice. 

Analiza datelor 

Au fost validate 4060 chestionare (3195 din eșantionul general prestabilit și 865 în supra-eșantioanele 
pentru straturile municipiului Bălți și orașelor mici4 din cele trei zone geografice). Pentru elaborarea 
raportului a fost constituită baza de date naţională care conține și chestionarele din supra-eșantioane. Din 
cauza supra-eșantionării s-a aplicat ponderarea pentru a ajusta structura bazei generale (cu cele 4 straturi 
supra-ponderate) la structura reală. 

La compararea datelor pentru cele patru medii de reședință (urban, rural, urban mic, municipiul Chişinău, 
municipiul Bălţi) trebuie să se ţină cont de diferenţele dintre erorile standard ale fiecărui sub-eşantion 
(Tabelul 1).  

Tabelul 1 Structura eșantionului după caracteristicile de dezagregare 

 Număr respondenţi Eroare limită (±) 

Masculin 1909 2,2% 

Feminin 2149 2,1% 
Sexul 
respondentului: 

Transgender 2 - 

15-24 ani 1036 3,0% 

25-34 ani 891 3,3% 

35-49 ani 1160 2,9% 

50-64 ani 973 3,1% 

Vârsta: 

15-49 ani 3087 1,6% 

Celibatar 1048 3,0% 

Căsătorit 2503 2,0% 

Concubinaj 87 10,5% 

Divorțat 189 7,1% 

Văduv 206 6,8% 

Stare civila: 

Nu este indicat 27 - 

Nivelul de studii: Medii incomplete si mai 
873 3,3% 

                                                             
4 Include localitățile urbane cu excepția municipiul Chișinău și mun. Bălți 
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 Număr respondenţi Eroare limită (±) 

puțin 
Medii, inclusiv liceale 984 3,1% 

Medii profesionale 1029 3,1% 

Superioare, inclusiv 
incomplete 

1158 2,9% 

Nu este indicat 16 - 

Ocupat 1755 2,3% 

Șomer 1013 3,1% 

Elev/student 506 4,4% 

Pensionar/invalid 457 4,6% 

Concediu de 
maternitate/casnica 

248 6,6% 

Migrant 41 15,3% 

Statutul 
ocupațional: 

Nu este indicat 40 - 

Urban 2290 2,0% Mediul de 
reședință: Rural 1770 2,3% 

mun. Chișinău 767 3,5% 

mun. Bălți 412 4,8% 

Nord, urban 380 5,0% 
Centru, urban 372 5,1% 

Sud, urban 423 4,8% 

Nord, rural 533 4,2% 

Centru, rural 657 3,8% 

Zona geografică: 

Sud, rural 516 4,3% 

Datele obţinute au fost  procesate în  programul  de analiză statistică SPSS 15.0. Sumarele statistice au fost 
generate folosind frecvenţele şi tabelele încrucişate. 
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Structura socio-demografic ă 
Structura socio-demografică a populației incluse în eșantion are următoarele caracteristici (vezi 
Tabelul 2): 

Gen: 46,9% din respondenți sunt de gen masculin și 53,0% - de gen feminin. Doi respondenți s-au 
identificat drept transgender. Populația feminină este supra-prezentă cu 1,8% (în statistica oficială 
pe acest segment de vârstă în anul 2010 femeile constituie 51,2%5). Abaterea dată este una mult 
sub nivelul abaterilor în alte studii sociologice în care nu este aplicată procedura cotelor. 

Vârstă: Valoarea medie oscilează în jurul la 37 ani (mediana - 36 ani, DS – 14.3). Eșantionul a fost 
divizat în patru grupuri: tinerii de 15-24 ani (25,7% din eșantion), respondenţii de 25-34 ani 
(22,0%), respondenţii de 35-49 ani (28,7%) și respondenţii în vârstă de 50-64 ani (23,6%). La fel au 
fost calculaţi indicatori şi pentru grupul de vârstă de 15-49 ani. 

Stare civilă: Eșantionul conține două grupuri mari – aproape două treimi (62,6%) sunt persoanele 
căsătorite, iar fiecare al patrulea respondent (25,6%) nu este căsătorit. În analiza au fost 
precăutate și segmentările pe celelalte grupuri, deoarece au un număr suficient de respondenţi. 
Eșantionul conține 189 persoane divorțate, 206 persoane văduve și 87 persoane care la momentul 
studiului locuiau în concubinaj. Ultima categorie trebuie analizată cu precauție în cazul în care 
analizăm indicatori separați, dat fiind numărul relativ mic de respondenţi.  

Nivelul de studii: Distribuția funcție de nivelul de studii a eșantionului este una relativ echilibrată. 
Eșantionul se împarte în patru grupuri relativ egale. Descriem doar sub-categoriile specifice care au 
fost incluse în fiecare din categoriile prezente. Astfel, prima categorie – studii medii incomplete şi 
mai puțin - include populația care dispune de studii gimnaziale (9 clase), primare (4 clase) și 
persoanele fără studii oficiale și cele analfabete. Ultimele trei categorii sunt prezente în eșantion în 
număr prea mic pentru a putea fi realizate analize dedicate, raționament care a stat la baza 
includerii într-un grup cu persoanele cu studii medii incomplete. Următorul grup include 
persoanele care au absolvit școala medie generală (10 sau 11 clase) și absolvenții de liceu (12 
clase). Categoria „studii medii profesionale” a întrunit persoanele care au absolvit unități de 
învățământ profesional. Ultima categorie include persoanele absolvente de colegii, universități și 
deținătoare de diplome de studii post-universitare (masterat, doctorat etc.). 

Statut ocupațional – conform datelor BNS pentru anul 2009 au fost înregistrați 1156,6 mii persoane 
de vârstă 15-64 ani care au fost ocupate, deci o rată de ocupare de 44,0%6. Eșantionul reflectă cu 
perfecție această caracteristică a populației, 42,5% din respondenții din eșantion fiind persoane 
ocupate. În ce privește rata de șomaj, eșantionul oferă o estimare de câteva ori mai mare. Se 
identifică ca șomeri 26,1% din respondenți, pe când rata de șomaj raportată de BNS pentru această 
categorie ar fi de 3,1%. Precizăm că categoria de șomer cu care se operează în studiu include două 
subcategorii – persoanele care se identifică ca șomeri și afirmă că nu sunt înregistrate la ANOFM. 
Aceștia constituie 23,1% din totalul respondenților. Cealaltă sub-categorie, mult mai mică numeric 
sunt cei ce se identifică șomeri și afirmă că sunt înregistrați la oficiile teritoriale de ocupare a forței 
de muncă. Aceștia constituie 3,0% din eșantion, deci foarte aproape de rata de șomaj raportată de 
BNS pentru populația 15-64 ani. O categorie specifică reflectată în eșantion sunt migranții. Astfel, 

                                                             
5 http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/02 POP/POP01/POP01.asp 
6 www.statistica.md 

Deleted: ,
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1,2% din respondenți au raportat că sunt ocupați în câmpul muncii peste hotarele țării. În analiza 
aceștia au fost incluși în categoria populației ocupate.  

Mediul de reședință și distribuția zonală sunt caracteristici care stau la baza stratificării 
eșantionului, astfel ele repetă cu exactitate distribuția populației de 15-64 ani la nivel național pe 
medii de reședință și zone (Tabelul 2). 

Tabelul 2. Structura socio-demografică și distribu ția regională a populației studiate 

 % din eşantion 

Masculin 46,9 

Feminin 53,0 

Sexul 
respondentului: 

Transgender 0,1 

15-24 ani 25,7 

25-34 ani 22,0 

35-49 ani 28,7 

50-64 ani 23,6 

15-49 ani 76,4 

Vârsta medie (ani) 37 

Vârsta: 

Vârsta mediană (ani) 36 

 Deviația standard (ani) 14.3 

Celibatar 25,6 

Căsătorit 62,6 

Concubinaj 2,0 

Divorțat 4,4 

Văduv 4,8 

Stare civila: 

Nu este indicat 0,6 

Medii incomplete si mai puțin 23,2 

Medii, incl. liceu 24,1 

Medii profesionale 24,8 

Superioare, incl. incomplete 27,5 

Nivelul de 
studii: 

Nu este indicat 0,4 

Ocupat 42,5 

Șomer 26,1 

Elev/student 12,3 

Pensionar/invalid 11,0 

Concediu de maternitate/casnica 6,0 

Migrant 1,2 

Statutul 
ocupațional: 

Nu este indicat 0,9 

Urban 43,8 Mediul de 
reședință: Rural 56,2 

municipiul Chișinău 23,7 

municipiul Bălți 4,2 

Nord, urban 6,0 

Centru, urban 5,6 

Sud, urban 6,3 

Zona 
geografică: 

Nord, rural 16,7 
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 % din eşantion 

Centru, rural 20,7 

Sud, rural 16,7 
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Cuno ştin ţe 

Cunoştin ţe despre HIV/SIDA 
Marea majoritate a respondenților (96,5%) au auzit vreodată despre HIV sau SIDA. Variația funcție 
de diferite caracteristici socio-demografice este una nesemnificativă. Niciunul din grupurile socio-
demografice nu înregistrează un nivel mai mic de 90 la sută (Tabelul 3). 

Tabelul 3. Ponderea răspunsurilor afirmative la întrebarea „A ţi auzit vreodată despre HIV sau 
SIDA?”, dezagregare după categorii socio-demografice, populaţia de 15-64 ani, %, Republica Moldova 
(malul drept al râului Nistru), 2010 

 
% respondenţilor care au auzit 

vreodată de HIV sau SIDA 

General  96,5 

Masculin 96,2 Sexul 
respondentului: Feminin 96,8 

15-24 ani 97,1 

25-34 ani 97,5 

35-49 ani 97,3 

50-64 ani 94,0 

Vârsta: 

15-49 ani 97,3 

Celibatar 97,7 

Căsătorit 96,7 

Concubinaj 96,8 
Divorțat 94,6 

Stare civila: 

Văduv 90,5 

Medii incomplete si mai puțin 92,3 
Medii, inclusiv liceu 97,4 

Medii profesionale 96,8 
Nivelul de studii: 

Superioare, inclusiv incomplete 99,2 

Ocupat 97,6 

Șomer 95,1 

Elev/student 98,1 

Pensionar/invalid 92,3 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de maternitate/casnica 98,3 

În plan regional diferențe semnificative nu se înregistrează, cu excepția satelor din sudul țării. 
Respondenții din această zonă într-o proporție de 92,4% afirmă că au auzit despre HIV sau SIDA 
(Tabelul 4). 

Tabelul 4 Ponderea răspunsurilor afirmative la întrebarea „A ţi auzit vreodată despre HIV sau SIDA?”, 
dezagregare după regiuni, populaţia de 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 
% respondenţilor care au auzit 

vreodată de HIV sau SIDA 

General  96,5 

Mediul de Urban 98,2 
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reședință: Rural 95,2 
municipiul Chișinău 98,2 

municipiul Bălți 99,3 

Nord, urban 98,9 

Centru, urban 98,7 

Sud, urban 97,2 
Nord, rural 97,4 

Centru, rural 95,1 

Zona geografică: 

Sud, rural 92,4 

Fiind întrebaţi dacă cunosc pe cineva care este purtător al virusului HIV sau a decedat de SIDA, 
8,1% din respondenţii studiului au dat un răspuns afirmativ. La acest capitol înregistrăm variații 
nesemnificative statistic în rândul diferitor categorii de respondenți (Tabelul 5). 

Tabelul 5. Ponderea răspunsurilor afirmative la întrebarea „Cunoaşteţi pe cineva care este purtător al virusului 
HIV sau a decedat de SIDA?”, dezagregare după categorii socio-demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, 
Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

% respondenţilor care cunosc pe 

cineva care este purtător al virusului 

HIV sau a decedat de SIDA   

General  8,1 

Masculin 8,4 Sexul 
respondentului: Feminin 7,8 

15-24 ani 7,2 

25-34 ani 10,6 

35-49 ani 8,2 

50-64 ani 6,5 

Vârsta: 

15-49 ani 8,6 

Celibatar 8,7 

Căsătorit 7,6 

Concubinaj 15,5 

Divorțat 8,9 

Stare civila: 

Văduv 6,5 

Medii incomplete si mai puțin 6,0 
Medii, inclusiv liceu 6,8 

Medii profesionale 8,2 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, inclusiv incomplete 10,8 

Ocupat 10,3 

Șomer 7,3 

Elev/student 6,4 

Pensionar/invalid 4,9 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de maternitate/casnica 5,4 

Diferențe semnificative sunt înregistrate în plan regional. Ca și zone în care cei mai mulți 
respondenți afirmă că ei cunosc pe cineva care este infectat HIV sau a decedat de SIDA se 
evidențiază municipiul Bălți și regiunea Nord (urban şi rural). Valoarea indicatorului în municipiul 
Bălți (19,6%) este mai mult decât dublă față de media națională. Regiunea Nord înregistrează cele 
mai înalte nivele între regiuni atât în stratul urban (11,7%), cât și în cel rural (11,0%) (Tabelul 6). 
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Tabelul 6. Ponderea răspunsurilor afirmative  la întrebarea „Cunoaşteţi pe cineva care este purtător al 
virusului HIV sau a decedat de SIDA?”, dezagregare după regiuni, populaţia generală de 15-64 ani, %, 
Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 
 % respondenţilor care cunosc pe 

cineva care este purtător al virusului 

HIV sau a decedat de SIDA   

Urban 10,1 Mediul de 
reședință: Rural 6,4 

municipiul Chișinău 8,9 

municipiul Bălți 19,6 

Nord, urban 11,7 

Centru, urban 5,7 

Sud, urban 10,0 

Nord, rural 11,0 

Centru, rural 3,0 

Zona geografică: 

Sud, rural 5,8 

Cea mai înaltă pondere a răspunsurilor corecte privind căile probabile de transmitere a infecţiei 
HIV a fost înregistrată în cazul întrebării despre existenţa riscului de infectare asociat utilizării în 
comun a seringilor - 91,9% din respondenți. Sarcina și alăptarea la sân ca și căi de transmitere a 
virusului HIV sunt cunoscute de către 83,6% și 67,3% din eşantion respectiv. Doar 57,9% din 
respondenți au răspuns corect la întrebarea privind transmiterea virusului HIV prin utilizarea în 
comun a veselei cu o persoană HIV pozitivă și 76,2% consideră că o persoană care arată complet 
sănătoasă poate fi HIV infectată (Tabelul 7).   

Tabelul 7 Răspunsurile corecte la întrebările cu referire la cunoştin ţele despre HIV, populaţia generală 15-64 ani, 
eşantionul general, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Poate o 

persoană să 

se infecteze 

cu HIV 

mâncând 

împreuna 

din aceeaşi 

veselă cu 

cineva care 

este 

infectat?,  

Cum 

credeţi, o 

persoana  

care arata 

complet 

sănătoasa 

ar putea fi 

HIV 

infectata?,  

Poate o 

persoana sa 

se infecteze 

cu HIV 

făcându-şi 

injecţii cu 

acul/seringa 

care a fost 

folosită de 

altcineva?,  

Poate 

infecţia HIV 

să se 

transmită 

(fătului) 

copilului de 

la femeia 

gravidă în 

timpul 

sarcinii?,  

Poate 

infecţia HIV 

să se 

transmită 

prin laptele 

mamei care 

este HIV 

infectată?,  

General 57.9 76.2 91.9 83.6 67.3 

Masculin 57.2 75.9 92.7 81.3 65.3 
Sexul: 

Feminin 58.4 76.4 91.3 85.6 69.1 

15-24 ani 60.4 77.2 92.6 82.5 68.2 

25-34 ani 61.6 79.2 91.7 84.2 65.9 

35-49 ani 58.1 76.3 93.4 86.2 67.5 

50-64 ani 51.2 72.0 89.6 81.0 67.3 

Vârsta: 

15-49 ani 59.9 77.4 92.6 84.4 67.3 
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Celibatar 62.1 76.8 92.3 80.4 64.2 

Căsătorit 56.8 76.5 91.8 85.2 68.4 

Concubinaj 67.1 79.4 92.8 83.0 68.3 

Divorțat 57.5 77.3 96.8 81.4 65.8 

Stare civila: 

Văduv 46.5 66.4 88.0 82.2 68.2 

Medii 
incomplete si 

mai puțin 

43.2 65.9 87.2 75.8 64.5 

Medii, inclusiv 
liceu 

56.8 75.4 93.9 86.0 70.2 

Medii 
profesionale 

57.5 78.1 92.8 83.7 69.1 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, 
inclusiv 

incomplete 
70.7 83.7 93.4 87.8 65.5 

Ocupat 62.3 78.7 94.0 85.5 68.4 

Șomer 52.0 74.9 91.7 84.7 68.8 

Elev/student 63.2 79.5 91.6 79.0 63.5 

Pensionar/invali
d 

44.7 64.4 85.8 79.4 65.7 
Statutul 
ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/cas

nica 

62.0 78.2 90.4 83.2 62.9 

Referitor la posibilitatea prevenirii transmiterii infecţiei HIV pe cale sexuală, majoritatea 
respondenţilor au fost de acord că având un singur partener sexual fidel HIV neinfectat (81,1%) şi 
prin utilizarea corectă a prezervativului la fiecare contact sexual (75,0%) poate fi prevenită 
transmiterea virusului HIV. Indicatorul cunoştinţelor despre metodelor de prevenire a transmiterii 
sexuale a infecţiei HIV (Family Health International 2004) calculat prin integrarea răspunsurilor la 
ambele întrebări are valoarea de 63,8%. Valoarea indicatorului integrat variază între diferite 
categorii socio-demografice. Astfel, studiile și vârsta sunt caracteristicile funcție de care valorile 
indicatorilor variază cel mai mult. Sexul respondenților nu implică diferențe semnificative în 
valoarea indicatorilor (Tabelul 8).  

Tabelul 8 Indicatorul integrat al cunoștințelor despre HIV/SIDA și a cunoștințelor corecte despre 
metodele de prevenire HIV, dezagregare după categoriile socio-demografice, populaţia generală 15-64 
ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Cunoștințe corecte 
despre metodele de 

prevenire a transmiterii 
infecţiei HIV, % 

Indicatorul integrat al 
cunoștințelor despre 

HIV/SIDA, % 

General 63,8 35,2 

Masculin 64,8 34,9 Sexul 
respondentului: Feminin 62,8 35,5 

15-24 ani 66,4 36,5 
25-34 ani 69,5 39,9 

35-49 ani 67,5 37,6 

Vârsta: 

50-64 ani 51,0 26,7 
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15-49 ani 67,7 37,9 

Celibatar 66,4 38,7 
Căsătorit 64,1 34,8 

Concubinaj 72,6 43,5 

Divorțat 64,0 34,2 

Stare civila: 

Văduv 42,5 21,4 

Medii incomplete si mai puțin 49,5 20,1 
Medii, inclusiv liceu 65,1 33,7 

Medii profesionale 62,4 33,6 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, inclusiv incomplete 76,1 51,2 

Ocupat 69,9 42,1 

Șomer 62,3 29,7 
Elev/student 63,7 37,8 

Pensionar/invalid 40,3 17,4 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de maternitate/casnica 69,2 39,8 

Respondenții din mediul urban sunt mult mai bine informați despre HIV/SIDA. Cunoștințe corecte 
despre metodele de prevenire a transmiterii sexuale a infecţiei HIV au raportat 72,2% din locuitorii 
orașelor și doar 57,2% din locuitorii satelor. Distanță similară este și în cazul indicatorului integrat 
al cunoștințelor despre HIV/SIDA, care atinge valoarea de 43,8% în mediul urban și doar 28,5% în 
mediul rural (Tabelul 9). 

Din regiunile distincte remarcăm municipiul Chișinău cu cel mai sporit nivel de informare – 75,5% 
din respondenți au raportat cunoștințe corecte despre metodele de prevenire a transmiterii 
sexuale a infecţiei HIV și 51,6% au raportat cunoștințe corecte despre HIV/SIDA. Un procent înalt al 
populației cu cunoștințe corecte despre metodele de prevenire a transmiterii sexuale a infecţiei 
HIV se înregistrează în orașele mici din regiunea Centru – 73,1%, fără o diferență semnificativă 
pentru indicatorul integrat al cunoștințelor despre HIV/SIDA.  Deopotrivă în municipiul Bălți, 
valoarea indicatorului integrat al cunoştinţelor despre HIV este semnificativ peste medie (42,7%), 
fără a se evidenția la capitolul cunoștințe despre metodele de prevenire a transmiterii sexuale a 
infecţiei HIV (64,1%). Cel mai scăzut nivel de informare se înregistrează în rândul populației din 
nordul țării, în special din mediul rural (Tabelul 9). 

Tabelul 9. Valorile indicatorului integrat al cunoștințelor despre HIV/SIDA și a cunoștințelor corecte 
despre metodele de prevenire HIV, dezagregare după regiune, populaţia generală de 15-64 ani, %, 
Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 
 Cunoștințe corecte 

despre metodele de 
prevenire HIV, %  

Indicatorul integrat al 
cunoștințelor despre 

HIV/SIDA, % 

Urban 72,2 43,8 Mediul de 
reședință: Rural 57,2 28,5 

mun. Chișinău 75,5 51,6 

mun. Bălți 64,1 42,7 

Nord, urban 63,7 30,3 

Centru, urban 73,1 38,4 

Sud, urban 66,9 28,6 
Nord, rural 49,5 21,0 

Zona geografică: 

Centru, rural 58,8 31,1 
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Sud, rural 63,4 32,8 

Prezența PTH în cercul de cunoștințe al respondentului corelează cu nivelul de cunoştinţe despre 
HIV. În rândul persoanelor care au în cercul de cunoscuți PTH se înregistrează o valoare a 
indicatorului integrat al cunoștințelor despre HIV/SIDA de 46,4%, ceea ce e cu peste zece la sută 
mai înaltă decât în rândul respondenților care nu cunosc nici o PTH (35,8%) (Figura 1). 

Figura 1 Valorile indicatorului integrat al cunoștințelor despre HIV/SIDA și a cunoștințelor corecte despre 
metodele de prevenire a transmiterii sexuale a HIV, dezagregare după cunoaşterea PTH, populaţia generală de 
15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

În cazul cunoștințelor despre metodele de prevenire a transmiterii sexuale a infecţiei HIV, diferența 
nu este semnificativă.  

Cunoştin ţe despre ITS  

Vasta majoritate a respondenţilor (91,4%) au auzit vreodată de ITS. La dezagregarea după 
categoriile socio-demografice procentul celor ce au auzit despre ITS variază nesemnificativ. 
Diferența dintre grupurile de vârstă, deși există, este sub nivelul de semnificație statistică (Tabelul 
10).  

Tabelul 10. Procentul respondenţilor care au auzit vreodată de ITS, dezagregare după categoriile socio-
demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 
% respondenţilor care au auzit 

vreodată de ITS 

General 91,4 

Masculin 90,4 Sexul 
respondentului: Feminin 92,4 

Vârsta: 15-24 ani 89,9 
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25-34 ani 92,5 

35-49 ani 94,3 

50-64 ani 88,5 

15-49 ani 92,3 

Celibatar 89,2 

Căsătorit 92,7 

Concubinaj 93,3 

Divorțat 93,1 

Stare civila: 

Văduv 85,0 

Medii incomplete si mai puțin 83,0 
Medii, incl. liceu 92,4 

Medii profesionale 93,9 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, incl. incomplete 96,0 

Ocupat 95,2 

Șomer 89,5 

Elev/student 87,0 

Pensionar/invalid 83,9 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de maternitate/casnica 94,0 

Se înregistrează o diferență semnificativă la dezagregarea după mediul de reședință. Astfel, au 
auzit de ITS 94,0% din locuitorii orașelor, comparativ cu 89,4% din locuitorii din mediul rural. În 
plan regional remarcăm valoarea mai mică a indicatorului în cazul respondenţilor din mediul rural 
din sudul țării – 85,5%, fiind cu circa 6 la sută sub media națională (Tabelul 11). 

Tabelul 11. Au auzit vreodată de ITS (răspunsuri afirmative), dezagregare după regiuni, populaţia 
generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 
% respondenţilor care au auzit 

vreodată de ITS 

General 91,4 

Urban 94,0 Mediul de 
reședință: Rural 89,4 

municipiul Chișinău 94,5 

municipiul Bălți 96,6 

Nord, urban 94,5 

Centru, urban 93,3 

Sud, urban 90,1 

Nord, rural 90,6 

Centru, rural 91,3 

Zona geografică: 

Sud, rural 85,5 

Semnele clinice ale ITS în general nu sunt foarte cunoscute populației țării de vârstă 15-64 ani. 
Fiind întrebaţi despre semnele clinice ale ITS pe care le cunosc la bărbaţi, cel mai frecvent indicate 
au fost pruritul (19,0%) și durerile la urinare (16,6%) și eliminările cu miros neplăcut (15,7%), iar la 
femei - eliminările vaginale (17,5%) și prurit (15,5%). Mai rar au fost menţionate de către 
respondenţi celelalte simptome ale ITS (Figura 2). 
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Figura 2 Semnele clinice ale ITS identificate de către respondenți, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica 
Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Mai mult de jumătate din populația intervievată (62,3%) nu au ştiut să indice nici un semn clinic al 
ITS la femei și același procent (62,3%) la bărbați. Astfel, 57,5% nu au numit nici un semn al ITS, 
adică nici la bărbați, nici la femei. Ca și caracteristici socio-demografice cele mai mari ponderi de 
respondenți care nu cunosc nici un semn al ITS se înregistrează în cazul persoanelor cu studii medii 
incomplete (69,8%) și cu studii medii și liceale (62,5%). Funcție de sex diferențe semnificative nu au 
fost înregistrate. La dezagregare după grupul de vârstă, mai puțin informați despre semnele clinice 
ale ITS sunt persoanele tinere de 15-24 ani (60,8%) şi persoanele de 50-64 ani (62,9%). Populația 
de vârsta fertilă (15-49 ani) se plasează sub media generală cu 55,8% din grup care nu au putut 
numi nici un semn al ITS (Tabelul 12).  

Tabelul 12. Procentul respondenților ce nu au putut numi nici un semn al ITS, dezagregare după 
caracteristicile socio-demografice, populaţia de 15-24 ani, %, Republica Moldova (malul drept al 
râului Nistru), 2010 
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% respondenţilor care nu au putut 

numi nici un semn clinic al ITS 

General 57,5 

Masculin 59,4 Sexul 
respondentului: Feminin 55,8 

15-24 ani 60,8 

25-34 ani 53,4 

35-49 ani 53,2 

50-64 ani 62,9 

Vârsta: 

15-49 ani 55,8 

Celibatar 60,3 

Căsătorit 56,0 

Concubinaj 54,4 

Divorțat 53,6 

Stare civila: 

Văduv 65,6 

Medii incomplete si mai puțin 69,8 
Medii, incl. liceu 62,5 

Medii profesionale 58,6 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, incl. incomplete 41,5 

Ocupat 47,7 

Șomer 66,5 
Elev/student 63,6 

Pensionar/invalid 70,6 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de maternitate/casnica 54,6 

În funcție de mediul de reședință, constatăm un nivel de informare mai scăzut în mediul rural: 
65,5% nu au putut numi nici un semn al ITS, comparativ cu 47,2% în urban. În plan regional prin 
nivel sporit de informare se evidențiază municipiul Chișinău și municipiul Bălți, dar și regiunea 
Nord. În orașele mici din nordul țării procentul respondenților care nu au putut numi nici un semn 
al ITS (56,3%) este cu circa 5 la sută mai mic decât în orașele mici din regiunea Centru și Sud. 
Diferență regională semnificativă se înregistrează în cazul straturilor din mediului rural. În satele 
din nordul țării valoarea indicatorului (60,8%) este cu circa 8 la sută mai mică decât în localitățile 
rurale din restul țării (Tabelul 13).  

Tabelul 13. Procentul respondenților ce nu au putut numi nici un semn al ITS, dezagregare după 
regiune, populaţia de 15-24 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 
% respondenţilor care nu au putut 

numi nici un semn clinic al ITS 

General 57,5 

Urban 47,2 Mediul de 
reședință: Rural 65,5 

municipiul Chișinău 38,2 

municipiul Bălți 45,4 

Nord, urban 56,3 

Centru, urban 61,6 

Sud, urban 60,5 

Zona geografică: 

Nord, rural 60,8 
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Centru, rural 68,9 

Sud, rural 68,4 

 

Eliminări anormale/ulcere ale organelor genitale pe parcursul ultimelor 12 luni  au raportat 5,3% 
din respondenți. Cel mai des au raportat prezența ai semnelor ITS femeile (7.7%), tinerii de 25-24 
ani (6.3%)m persoanele divorțate (6.7%), respondenții din orașele din nordul țării (8,4%) (Tabelul 

14). În sub-eșantionul bărbaților se remarcă aceleași categorii. 
Tabelul 14 Prevalența eliminărilor anormale/ulcerelor organelor genitale pe durata ultimelor 12 luni, 
populația generală 15-64 ani, eşantionul general, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 
2010 

 

% din 

eşantionul 

general 

Prevalența în sub-

eşantionul 

respondenţilor de 

sex masculin % 

General 5.3 - 

Masculin 2.6 - Sexul 
respondentului: Feminin 7.7 - 

15-24 ani 5.8 3.1 

25-34 ani 6.3 2.4 

35-49 ani 5.7 2.2 

50-64 ani 3.4 3.0 

Vârsta: 

15-49 ani 5.9 2.5 

Celibatar 4.8 2.4 

Căsătorit 5.7 2.5 

Concubinaj 5.1 1.7 

Divorțat 6.7 8.0 

Stare civila: 

Văduv 2.9  

Medii incomplete si mai puțin 4.9 2.3 

Medii, incl. liceu 5.8 2.2 

Medii profesionale 4.7 3.3 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, incl. incomplete 5.9 2.7 

Ocupat 5.4 2.8 

Șomer 5.6 3.0 

Elev/student 2.5 1.0 

Pensionar/invalid 3.9 2.4 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de maternitate/casnica 11.3  

Urban 5.3 3.4 Mediul de 
reședință: Rural 5.4 2.1 

municipiul Chișinău 5.5 3.6 

municipiul Bălți 2.7 1.1 

Nord, urban 8.4 7.1 

Centru, urban 4.6 1.1 

Sud, urban 3.8 1.5 

Zona geografică: 

Nord, rural 5.6 2.4 
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Centru, rural 6.7 2.0 

Sud, rural 3.5 2.0 

 

Cunoştin ţe despre prezervativ 
Vasta majoritate a respondenţilor (98,2%) au auzit vreodată despre prezervativ. Diferenţe 
semnificative între respondenţii de diferite sexe nu au fost înregistrate (Tabelul 15).  

Tabelul 15. Procentul respondenților care au auzit vreodată despre prezervativ, dezagregare după 
categoriile socio-demografice, populaţia generală de 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al 
râului Nistru), 2010 

 
% respondenţilor care au auzit 

vreodată de prezervativ 

General 98,2 

Masculin 98,7 Sexul 
respondentului: Feminin 97,7 

15-24 ani 98,7 

25-34 ani 99,8 

35-49 ani 99,6 

50-64 ani 94,3 

Vârsta: 

15-49 ani 99,3 

Celibatar 98,7 

Căsătorit 98,6 

Concubinaj 98,4 

Divorțat 97,8 

Stare civilă: 

Văduv 89,9 

Medii incomplete si mai puțin 95,8 
Medii, incl. liceu 98,6 

Medii profesionale 98,7 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, incl. incomplete 99,4 

Ocupat 99,2 

Șomer 98,5 

Elev/student 98,1 

Pensionar/invalid 91,8 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de maternitate/casnica 100,0 

La dezagregarea după medii de reședință și regiuni diferențe semnificative nu se înregistrează 
(Tabelul 16).  

Tabelul 16. Procentul respondenților care au auzit vreodată despre prezervativ, dezagregare după 
regiuni, populaţia generală de 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 
% respondenţilor care au auzit 

vreodată de prezervativ 

General 98,2 

Urban 99,1 Mediul de 
reședință: Rural 97,4 
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Municipiul Chișinău 99,3 

Municipiul Bălți 100,0 

Nord, urban 97,6 

Centru, urban 99,5 

Sud, urban 99,1 

Nord, rural 96,6 

Centru, rural 97,3 

Zona geografică: 

Sud, rural 98,1 

Fiind întrebaţi despre posibilitatea evitării unei sarcini nedorite prin utilizarea corectă a 
prezervativului la fiecare contact sexual, majoritatea respondenţilor (80,1%) care au declarat 
anterior că au auzit despre prezervativ au dat un răspuns corect. Diferenţe semnificative 
înregistrăm și funcție de sexe. Astfel, femeile într-o măsură mai mică (78,2%) sunt de acord că 
prezervativul utilizat corect poate evita sarcina nedorită, comparativ cu bărbații (82,2%) (Tabelul 
17). 

Tabelul 17. Ponderea răspunsurilor corecte la întrebările despre posibilitatea evitării sarcinii nedorite, 
reducerea riscului infectării cu HIV şi ITS prin utilizarea corectă a prezervativului, dezagregare după 
categoriile socio-demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al 
râului Nistru), 2010 

 

Sarcina nedorită 

poate fi evitată 

prin utilizarea 

corectă a 

prezervativului la 

toate contactele 

sexuale, % 

Riscul infectării cu 

ITS poate fi redus 

prin utilizarea 

corectă a 

prezervativului la 

toate contactele 

sexuale, % 

Riscul infectării cu 

HIV poate fi redus 

prin utilizarea 

corectă a 

prezervativului la 

toate contactele 

sexuale, % 

General 80,1 71,3 75,0 

Masculin 82.2 73.1 76.5 Sexul 
respondentului: Feminin 78.2 69.7 73.5 

15-24 ani 83.3 75.9 77.5 

25-34 ani 85.8 76.6 80.5 

35-49 ani 82.8 72.9 77.7 

50-64 ani 67.3 59.1 63.3 

Vârsta: 

15-49 ani 83.8 74.9 78.4 

Celibatar 83.8 75.9 78.4 

Căsătorit 79.1 70.6 74.7 

Concubinaj 88.6 74.8 78.8 

Divorțat 80.0 67.6 78.2 

Stare civila: 

Văduv 70.7 58.4 56.0 

Medii incomplete şi mai 
puțin 

71.7 60.4 62.9 

Medii, inclusiv liceu 79.9 73.9 75.3 

Medii profesionale 80.8 68.9 73.8 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, inclusiv 
incomplete 

86.8 79.3 85.2 
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Ocupat 83.4 74.3 78.8 

Șomer 79.7 69.3 74.4 

Elev/student 83.7 77.3 76.7 

Pensionar/invalid 60.9 52.4 56.2 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/casnica 

82.5 75.5 79.4 

Locuitorii din mediul rural se arată mai rezervați față de prezervativ ca metodă de protecție de 
sarcini nedorite (77,3%) comparativ cu cei din mediul urban (83,7%). Cel mai mare decalaj dintre 
urban şi rural se înregistrează în regiunea Nord, unde se află stratul cu cea mai mică valoare a 
indicatorului (73,8%), şi anume satele din această regiune, și stratul cu cea mai mare valoare 
(87,1%) - orașele mici din nordul țării. În cazul municipiului Chișinău, se înregistrează o valoare 
modestă a indicatorului (83,8%), deși anterior locuitorii acestuia de regulă sunt mai bine informați 
decât locuitorii altor regiuni din țară (Tabelul 18). 

Tabelul 18. Ponderea răspunsurilor corecte la întrebările despre posibilitatea evitării sarcinii nedorite, 
reducerea riscului infectării cu HIV şi ITS prin utilizarea corectă a prezervativului, dezagregare după 
regiuni, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Sarcina nedorită 
poate fi evitată 
prin utilizarea 

corectă a 
prezervativului 

toate contactele 
sexuale, % 

Riscul infectării cu 
ITS poate fi redus 

prin utilizarea 
corectă a 

prezervativului 
toate contactele 

sexuale, % 

Riscul infectării cu 
HIV poate fi redus 

prin utilizarea 
corectă a 

prezervativului la 
toate contactele 

sexuale, % 

General 80,1 71,3 75,0 

Urban 83,7 77.7 81.5 Mediul de 
reședință: Rural 77,3 66.1 69.7 

mun. Chișinău 83,8 79.4 84.2 

mun. Bălți 86,2 82.7 76.5 

Nord, urban 87,1 78.3 73.7 

Centru, urban 80,3 74.5 81.2 

Sud, urban 78,8 62.5 77.9 

Nord, rural 73,8 59.3 61.3 

Centru, rural 80,1 70.4 72.0 

Zona geografică: 

Sud, rural 77,3 68.9 76.0 

Majoritatea respondenţilor (71,3%) au relatat că în opinia lor riscul infectării cu ITS poate fi redus 
prin utilizarea corectă a prezervativului la fiecare contact sexual. Ponderea răspunsurilor corecte 
despre reducerea riscului infectării cu virusul HIV prin utilizarea corectă a prezervativului la fiecare 
contact sexual este de 75,0%. Valoarea indicatorului integrat al cunoştinţelor despre prezervativ 
(ponderea respondenţilor care au dat un răspuns corect la toate trei întrebări din chestionarul 
studiului7) este mai mică comparativ cu ponderea răspunsurilor corecte la fiecare întrebare în 

                                                             
7 „Riscul de infectare cu virusul HIV poate fi redus prin utilizarea corectă a prezervativului la fiecare contact sexual?” 
„Riscul de infectare cu ITS poate fi redus prin utilizarea corectă a prezervativului la fiecare contact sexual?” 
„O sarcină nedorită poate fi evitată prin utilizarea corectă a prezervativului la fiecare contact sexual?” 
 



26 
 

parte. La numitor au fost luaţi în calcul şi respondenţii care nu au auzit niciodată de prezervativ. 
Astfel, 50,9% din numărul total de respondenţi au răspuns corect la toate cele trei întrebări din 
componența indicatorului integrat al cunoștințelor despre prezervativ. Valoarea indicatorului 
integrat nu diferă semnificativ la dezagregare după sex (Tabelul 19).  

Tabelul 19. Indicatorul integrat al cunoştin ţelor despre prezervativ ca metodă de protecţie, 
dezagregare după categoriile socio-demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova 
(malul drept al râului Nistru), 2010 

 
Indicatorul integrat al cunoștințelor 

despre prezervativ, % 

General 50,9 

Masculin 52,1 
Sexul respondentului: 

Feminin 49,8 

15-24 ani 53,1 

25-34 ani 57,0 

35-49 ani 55,4 

50-64 ani 37,5 

Vârsta: 

15-49 ani 55,1 

Celibatar 54,4 

Căsătorit 50,7 

Concubinaj 52,6 

Divorțat 50,3 

Stare civila: 

Văduv 35,3 

Medii incomplete si mai puțin 33,6 
Medii, incl. liceu 51,2 

Medii profesionale 52,0 
Nivelul de studii: 

Superioare, incl. incomplete 64,6 

Ocupat 57,6 

Șomer 46,8 

Elev/student 51,6 

Pensionar/invalid 29,8 

Statutul ocupațional: 

Concediu de maternitate/casnica 56,0 

La dezagregare după mediul de reședință, valoarea indicatorului în mediul rural este semnificativ 
mai mică comparativ cu mediul urban. La dezagregare după straturi, se remarcă mediul urban din 
regiunea Sud, cu o valoare a indicatorului de 43,7% şi, în special, mediul rural din regiunea Nord – 
36,6% (Tabelul 20). 

Tabelul 20. Indicatorul integrat al cunoştin ţelor despre prezervativ ca metodă de protecţie, 
dezagregare după regiuni, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului 
Nistru), 2010 

 
Indicatorul integrat al cunoștințelor 

despre prezervativ, % 

General 50,9 

Urban 60,3 
Mediul de reședință: 

Rural 43,6 
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mun. Chișinău 64,8 

mun. Bălți 62,1 

Nord, urban 56,1 

Centru, urban 57,0 
Sud, urban 43,7 

Nord, rural 36,6 

Centru, rural 48,1 

Zona geografică: 

Sud, rural 45,2 

Consilierea şi testarea la HIV  
La momentul actual în Republica Moldova testarea la HIV poate fi efectuată la nivel de centru 
raional fără excepții și în localitățile municipale. Cabinetele CTV sunt amplasate în instituțiile 
medicale de rang raional/municipal. Teoretic, în localitățile rurale, în cazul testării la HIV se poate 
colecta proba de sânge care apoi urmează a fi expediată la laboratorul regional pentru  testare la 
HIV.  

Din eşantion, şase din zece respondenți (56,2%) cunosc despre posibilitatea efectuării testului la 
HIV în localitatea (raionul) unde locuiesc şi circa o treime (35,2%) au relatat că au făcut vreodată 
testul la HIV. La dezagregare după grupuri de vârstă, doar 25,3% din tinerii de 15-24 ani s-au testat 
vre-o data pentru a-și afla statutul HIV. Cel mai mare nivel de acoperire cu testare la HIV pe durata 
vieţii se înregistrează în grupul respondenţilor de 25-34 ani (51,6%), celor care trăiesc în concubinaj 
(52,3%), dar în special în cazul femeilor aflate în concediu de maternitate sau casnice – 67,0%. 

Tabelul 21 Distribuția răspunsurilor la întrebările despre posibilitatea testării la HIV și testarea propriu zisă, 
dezagregarea după categoriile socio-demografice, 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului 
Nistru), 2010 

 

„În localitatea 
(raionul) dvs. există 

posibilitatea de a face 
un test la HIV?”, % 

„V-aţi făcut vreodată 
testul la HIV?”, % 

General 56,2 35,2 

Masculin 55,8 31,5 
Sexul respondentului: 

Feminin 60,5 39,9 

15-24 ani 54,7 25,3 

25-34 ani 65,0 51,6 

35-49 ani 61,0 42,1 

50-64 ani 52,5 25,1 

Vârsta: 

15-49 ani 60,0 39,2 

Celibatar 52,1 20,6 

Căsătorit 60,9 42,1 

Concubinaj 69,3 52,3 

Divorțat 64,6 41,3 

Stare civila: 

Văduv 48,4 27,7 

Medii incomplete si mai 
puțin 

40,9 22,1 Nivelul de studii: 

Medii, inclusiv liceu 57,3 34,6 
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„În localitatea 
(raionul) dvs. există 

posibilitatea de a face 
un test la HIV?”, % 

„V-aţi făcut vreodată 
testul la HIV?”, % 

General 56,2 35,2 

Medii profesionale 58,1 35,9 

Superioare, inclusiv 
incomplete 

73,4 48,1 

Ocupat 65,8 42,4 

Șomer 53,6 33,9 

Elev/student 46,1 11,2 
Pensionar/invalid 45,2 25,3 

Statutul ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/casnica 

73,6 67,0 

Respondenţii din mediul rural mai rar raportează posibilitatea testării la HIV (46,8%) comparativ cu 
respondenţii din mediul urban (72,6%). La dezagregare după straturi, se remarcă satele din centrul 
și sudul țării cu o pondere a respondenţilor care ştiu despre posibilitatea testării la HIV -  41,0% și 
50,9% respectiv. Drept urmare, aceste regiuni și mediul rural în general înregistrează cele mai mici 
ponderi ale populației testate vre-o dată la HIV. Doar mai puțin de o treime din populație rurală 
(29,1%), unul din patru (25,3%) locuitori ai satelor din centrul țării și unul din trei din satele (33,4%) 
din sudul țării au fost vre-o dată testați la HIV (Tabelul 22). 

Tabelul 22 Accesul la testarea la HIV şi testarea la HIV pe durata vieţii, dezagregarea după categoriile 
socio-demografice, 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

„În localitatea 
(raionul) dvs. există 

posibilitatea de a face 
un test la HIV?”, % 

„V-aţi făcut vreodată 
testul la HIV?”, % 

General 58,3 35,9 

Urban 72,6 44,5 
Mediul de reședință: 

Rural 46,8 29,1 

mun. Chișinău 76,7 43,9 

mun. Bălți 76,0 47,7 

Nord, urban 67,3 42,6 

Centru, urban 57,8 38,4 

Sud, urban 56,4 47,9 

Nord, rural 53,2 29,1 

Centru, rural 41,0 25,3 

Zona geografică: 

Sud, rural 50,9 33,4 

Trei din patru respondenți care au relatat că au făcut vreodată testul la HIV (75,9%), au afirmat că l-
au făcut benevol, iar fiecare al patrulea (23,3%) dintre ei au afirmat că au fost impuşi. Circa 
jumătate dintre cei care au făcut vreodată testul la HIV (53,5%) au beneficiat de consiliere pre-test 
şi circa o treime (36,9%) au fost consiliaţi post-test (Tabelul 23). 
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Tabelul 23 Testarea la HIV: perioada, motivația, consiliere, populaţia generală 15-64 ani, %, 
Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 % 

Benevol 75,9 

Am fost impus 23,3 

Nu ştiu 0,3 

Când aţi făcut testul (ultima dată), 
l-aţi făcut de bună voie sau aţi fost 
impus? 

Non răspuns 0,5 

Mi s-a explicat pentru ce şi mi s-a 
povestit despre HIV  

53,5 

Doar că se ia proba pentru HIV 34,0 

Nici una, nici alta 10,2 

Nu ştiu 1,6 

Când aţi făcut testul (ultima dată), 
înainte de a vă lua sânge vi s-a 
explicat pentru ce se ia sângele şi 
vi s-a povestit despre HIV? 

Non răspuns 0,8 

Mi-a fost anunţat rezultatul testului şi 
am fost consiliat  

36,9 

Doar mi-a fost anunţat rezultatul 
testului 

51,1 

Nici una, nici alta 9,4 

Nu ştiu 1,8 

Când V-a fost anunţat rezultatul 
(ultimului) testului  la HIV vi s-a 
povestit despre HIV? 
 

Non răspuns 0,9 

Pe parcursul ultimului an 37,0 

2-3 ani în urmă 30,9 

Mai mult de 4 ani în urmă 30,2 

Nu ştiu 0,7 

Când aţi făcut ultimul test la HIV? 
 
 

Non răspuns 1,1 

Da 90,7 

Nu 7,5 
Nu vreau să ştiu rezultatul, dar dvs. 
cunoaşteţi rezultatul ultimului test 
la HIV făcut? Non răspuns 1,8 

Din numărul celor testaţi vreodată la HIV, 37,0% au făcut acest test pe perioada ultimului an, 30,9% 
cu 2-3 ani în urmă, iar 30,2% cu mai mult de 4 ani în urmă. Nouă din zece respondenţi (90,7%) care 
au făcut vreodată testul la HIV, îşi cunosc rezultatul ultimului test. 

Din numărul total de respondenţi, 9,7% au făcut testul la HIV voluntar pe parcursul ultimului an şi 
cunosc rezultatul ultimului test, 11,7% au făcut testul la HIV pe parcursul ultimului an şi cunosc 
rezultatul ultimului test, 12,8% au făcut testul la HIV pe durata ultimul an (Figura 3).  
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Figura 3 Testarea la HIV, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 
2010 

 

Diferenţele dintre categoriile socio-demografice în acoperirea cu testarea la HIV sunt prezentate în 
Tabelul 24. Cea mai mare acoperire cu testarea la HIV pe durata ultimelor 12 luni cu rezultat 
cunoscut al ultimului test se înregistrează în grupul de vârstă 25 -34 ani.  

Tabelul 24. Testarea la HIV pe durata ultimelor 12 luni, dezagregare după categoriile socio-
demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

% persoanelor testate 
benevol pe parcursul 
ultimului an şi cunosc 

rezultatul ultimului test 

% persoanelor testate pe 
parcursul ultimului an şi 

cunosc rezultatul 
ultimului test 

General 9,7 11,7 

Masculin 8,3 10,9 Sexul 
respondentului: Feminin 10,9 13,2 

15-24 ani 9,5 11,7 

25-34 ani 13,8 17,4 

35-49 ani 10,6 13,0 

50-64 ani 4,8 6,3 

Vârsta: 

15-49 ani 11,1 13,9 

Celibatar 7,3 9,1 

Căsătorit 10,7 13,5 

Concubinaj 14,7 17,6 

Divorțat 9,1 10,3 

Stare civila: 

Văduv 8,8 11,2 

Medii incomplete si mai puțin 5,0 7,1 
Medii, inclusiv liceu 9,9 12,4 

Medii profesionale 9,1 10,6 
Nivelul de 
studii: 

Superioare, inclusiv 
incomplete 

13,8 17,1 
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Ocupat 11,0 14,5 

Șomer 8,0 9,6 

Elev/student 5,3 6,5 

Pensionar/invalid 5,0 5,2 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/casnică 

25,5 30,4 

În mediul rural ponderea persoanelor testate la HIV în ultimele 12 luni benevol și care îşi cunosc 
rezultatul ultimului test (6,8%) este de două ori mai mică comparativ cu mediul de urban (13,3%). 
Circa de două ori mai mică este valoarea indicatorului în cazul respondenţilor din mediul rural din 
nordul și centrul țării (4,6% și 5,6% respectiv) (Tabelul 25). 

Tabelul 25. Testarea la HIV pe durata ultimelor 12 luni, dezagregare după regiuni, populaţia generală 
15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

% persoanelor testate 
benevol pe parcursul 
ultimului an şi cunosc 

rezultatul ultimului test 

% persoanelor testate pe 
parcursul ultimului an şi 

cunosc rezultatul 
ultimului test 

General 9,7 11,7 

Urban 13,3 16,6 Mediul de 
reședință: Rural 6,8 8,5 

municipiul Chișinău 16,9 18,7 

municipiul Bălți 12,5 14,4 

Nord, urban 10,4 17,8 

Centru, urban 7,1 8,7 

Sud, urban 8,0 14,1 

Nord, rural 4,6 7,5 

Centru, rural 5,6 5,9 

Zona geografică: 

Sud, rural 10,1 12,6 

Procentul celor consiliați pre-test pe parcursul ultimului an (62,6%) a sporit cu circa 6 la sută față 
de cei testați și consiliați pre-test în perioada a 2-3 ani în urmă. Și în cazul consilierii post-test s-a 
înregistrat progrese. Ponderea celor consiliați în rândul persoanelor testate în ultimul an este de 
46,8%, fiind cu 13 la sută mai înaltă decât în cazul celor testați în ultimii 2-3 ani (33,9%).  

Tabelul 26 Efectuarea consilierii pre- și post-testare în funcție de perioada testării, popula ţia generală 
15-64 ani, eşantionul general, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

Perioada testării  
Pe parcursul 

ultimului an, % 
2-3 ani în 
urmă, % 

Mai mult de 4 
ani în urmă, % 

Mi s-a explicat pentru ce şi mi s-a 
povestit despre HIV  

62.6 56.3 40.6 

Doar că se ia proba pentru HIV 27.4 31.7 44.8 

Nici una, nici alta 9.5 9.6 11.6 

Când aţi făcut testul 
(ultima dată), 
înainte de a vă lua 
sânge vi s-a explicat 
pentru ce se ia 
sângele şi vi s-a 
povestit despre HIV? Nu ştiu 0,4 2,4 3,0 
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Mi-a fost anunţat rezultatul 
testului şi am fost consiliat  

46.8 33.9 29.6 

Doar mi-a fost anunţat rezultatul 
testului 

42.4 57.4 55.4 

Nici una, nici alta 10.1 6.3 11.8 

Când Va fost anunţat 
rezultatul (ultimului) 
testului la HIV vi s-a 
povestit despre HIV? 

Nu ştiu 0,7 2,4 3,2 

 

Atitudini fa ță de persoanele care tr ăiesc cu HIV 
În eşantionul recrutat se conturează o distanță socială pronunțată față de PTH. Doar jumătate din 
persoanele intervievate ar accepta să îngrijească la domiciliu o persoană apropiată HIV infectată. 
Din perspectiva de gen (genul persoanei infectate) nu se înregistrează diferențe semnificative: 
52,7% din eşantion ar accepta să îngrijească la domiciliu o persoană apropiată de sex masculin, iar 
52,1% din eşantion - o persoană apropiată de sex masculin. Doar jumătate din eşantion (49,6%) au 
considerat că dacă un student este purtător HIV, dar nu are simptome SIDA, poate să-şi continue 
studiile, iar 41,4% din respondenţi au considerat că un profesor (învăţător) care este purtător HIV, 
dar nu are simptome SIDA, poate să continue să predea (Figura 4). Deci ar accepta dreptul la studii 
și la muncă (ca profesor) a persoanelor HIV infectate mai puțin de jumătate din populaţia generală 
de 15-64 ani. Cel mai jos nivel de toleranţă a fost înregistrat pentru întrebările ce ţineau de 
alimentarea din aceiaşi veselă şi procurarea alimentelor dintr-un local al cărui proprietar ar fi 
purtător HIV. Doar unul din zece (11,3%) este gata să mănânce din acelaşi tacâm cu o persoană 
seropozitivă. Doi din zece (22,3%) respondenţi au relatat, că vor continua să cumpere alimente 
dintr-un magazin alimentar sau local de alimentare publică, dacă ar afla că proprietarul acestui 
local ar fi purtător HIV (Figura 4).  

Două treimi din respondenți (63,2%) au afirmat că ar păstra în secret statutul seropozitiv al unui 
prieten sau cunoscut dacă aceasta ar deveni infectat, iar 25,9% nu ar face-o. Fiecare al doilea 
respondent (51,5%) recunoaște că ar fi afectat dacă statutul HIV+ ai unui prieten sau cunoscut ar 
deveni cunoscută persoanelor din jur, iar 45.2% nu ar fi (Figura 4).  
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Figura 4 Atitudinile fa ţă de PTH, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al 
râului Nistru), 2010 

 

Pentru calcularea indicatorului integrat al atitudinilor tolerante s-au luat în calcul respondenţii care 
tolerează purtătorii virusului HIV în calitate de cadru didactic, acceptă să ia masa din acelaşi tacâm, 
vor continua să cumpere alimente dintr-un local al cărui proprietar ar fi purtător HIV, sunt dispuși 
să îngrijească la domiciliu o rudă apropiată infectată cu HIV (atât bărbat cât și femeie) și au oferit 
răspunsuri negative la întrebările cu referire la secretul statutului. 

În cele ce urmează prezentăm 2 scenarii ale indicatorului, diferența între care ține de setul de 
întrebări incluse în construcția acestuia. Primul scenariu include persoanele care au afirmat că nu 
ar păstra în secret statutul pozitiv al unui cunoscut/prieten. În al doilea scenariu aceștia sunt 
înlocuiți cu respondenții care au afirmat că nu le-ar fi rușine dacă statutul HIV+ al unui 
prieten/cunoscut ar deveni cunoscut altor persoane. Valoarea acestui indice la nivelul întregului 
eșantion constituie 1,9% în primul scenariu și 9,9% în al doilea scenariu. Aceștia ar fi respondenții 
care oferă răspuns corect la toate cele cinci întrebări care intră în componența indicatorilor. În 
Tabelul 27 mai jos sunt prezentate valorile indicatorului (scenariul 1) pe segmentul 15-49 ani, 
distribuit în funcție de gen și studii.  
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Tabelul 27. Indicatorul integrat al atitudinilor to lerante, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica 
Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010  

 Total Bărbați Femei 
General 1.8%(75/4040) 1.9%(37/1897) 1.8%(38/2140) 

15-19 ani 2,0% (10/484) 2,6% (6/249) 1,3%(3/235) 
20-24 ani 2,1%(12/557) 1,6%(4/263) 2,6%(8/292) Vârsta: 
25-49 ani 2,1%(43/2055) 2,1%(21/970) 2,1%(23/1083) 

Fără educație 0,0%(0/11) 0,0%(0/5) 0,0%(0/6) 
Școală primară  4,2%(1/31) 7,7%(1/17) 0,0%(0/14) 

Nivelul de 
studii:  

Studii medii și mai mari 1,8%(73/3997) 1,9%(35/1874) 1,8%(38/2120) 

Tabelul 28 prezentă valorile indicatorului (scenariul 2) pe segmentul 15-49 ani, distribuit în funcție 
de gen și studii. 

Tabelul 28 Indicatorul integrat al atitudinilor tol erante, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica 
Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010  

 Total Bărbați Femei 
General 9,9%(401/4039) 9,3%(176/1898) 10,5%(226/2140) 

15-19 ani 10,7% (52/484) 9,5% (24/249) 12,0%(28/235) 
20-24 ani 10,4%(58/557) 9,5%(25/263) 11,3%(33/292) Vârsta: 
25-49 ani 11,0%(225/2055) 10,0%(97/970) 11,8%(128/1083) 

Fără educație 0,0%(0/11) 0,0%(0/5) 0,0%(0/6) 
Școală primară  4,2%(1/31) 7,7%(1/17) 0,0%(0/14) 

Nivelul de 
studii: 

Studii medii și mai mari 10,0%(400/3997) 9,3%(174/1874) 10,6%(226/2120) 

Oricare ar fi scenariul, rezultatele studiului confirmă toleranţa joasă din societate visavi de PTH. 

 

Comportament sexual 
În chestionarul studiului partenerii sexuali au fost divizaţi în patru categorii: 

• Parteneri tip soţi şi concubini (cu care respondenţii locuiesc/ locuit în aceiaşi gospodărie); 

• Parteneri sexuali permanenţi: calificaţi de respondenţi drept parteneri sexuali permanenţi, 
dar nu locuiesc/ locuit în aceiaşi gospodărie şi nu sunt plătiţi pentru relaţiile sexuale; 

• Parteneri sexuali nepermanenţi (ocazionali, întâmplători): nu sunt soţi, concubini, nu 
locuiesc/ locuit în aceiaşi gospodărie şi nu au fost plătiţi pentru contactele sexuale;  

• Parteneri sexuali comerciali (plătiţi): parteneri sexuali care au fost plătiţi pentru contactele 
sexuale.  

Conform recomandărilor (Family Health International 2004) toţi partenerii sexuali care nu locuiesc/ 
locuit în aceiaşi gospodărie şi nu au fost plătiţi pentru relaţiile sexuale trebuie clasificați drept 
parteneri sexuali nepermanenţi. Studiul „Cunoștințele, Atitudinile si Practicile tinerilor referitor la 

HIV/SIDA. Studiul de evaluare. Scutelniciuc Otilia. 2007” realizat cu aplicarea acestei clasificări a 
partenerilor sexuali a arătat că respondenţii au interpretat greşit definiţiile sau au urmat 
stereotipul propriu de înţelegere a tipurilor de parteneri. Astfel, a fost adăugată o nouă categorie 
de parteneri - parteneri sexuali permanenţi dar care nu locuiesc/ locuit în aceiaşi gospodărie. 
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Experien ța sexual ă 

Din eşantion, 90,9% avut relații sexuale cel puțin o dată în viață şi, respectiv, 9,1% nu au avut 
această experiență. Relaţii sexuale pe durata ultimelor 12 luni au avut 71,7% din eşantion sau 
78,2% din numărul celor care au avut experiența relaţiilor sexuale pe durata vieţii. În continuare, 
rezultatele analizei comportamentului sexual sunt prezentate pentru sub-eşantionul celor care au 
avut relaţii sexuale pe durata ultimelor 12 luni.  

Ponderea respondenţilor sexual activi este mai mare în grupul respondenţilor de 25-34 ani (91,2%), 
iar cea mai mică – în grupul respondenților de 50-64 ani (54,4%). Nici nivelul de studii și nici 
statutul ocupațional nu influenţează ponderea persoanelor sexual active. Evidențierea din 
perspectiva activităţii sexuale a categoriei elevilor/studenților se datorează caracteristicilor de 
vârstă și stării civile ale acestei categorii. Bărbații sunt mai activi sexual comparativ cu femeile. 
Astfel, în cazul bărbaţilor cu experienţă sexuală pe durata vieţii procentul celor care au avut relații 
sexuale în ultimele 12 luni (82,8%) este aproape cu zece la sută mai mare decât în rândul femeilor 
(74,0%). Numărul de parteneri sexuali pe durata ultimelor 12 luni este la fel mai mare în cazul 
bărbaţilor (Tabelul 29). Una din explicații ține de diferenţele în structura pe vârste a populației 
feminine şi masculine, ultimii fiind mai tineri (vârsta medie a femeilor - 38 ani, a bărbaţilor - 36 
ani).  

Tabelul 29 Experienţa şi activitatea sexuală, populaţia generală 15-64 ani, dezagregare după categoriile 
socio-demografice, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Au 
experiența 
relațiilor 

sexuale, % 

Sexual 
activi, % 

Numărul de 
parteneri, 

ultimele 12 luni 
(media/median

a/DS) 

Parteneri 
sexuali 

multipli în 
ultimele 12 

luni, % 

General 90,9 78,2 1,32/1/1,6 10,2 

Masculin 91,6 82,8 1.6/1/2.1 18.0 
Sexul: 

Feminin 90,8 74,0 1.1/1/0.7 2.4 

15-24 ani 68,3 83,4 1.8/1/2.5 24.7 

25-34 ani 98,3 91,2 1.4/1/2.0 9.1 

35-49 ani 99,3 84,6 1.1/1/0.7 5.8 

50-64 ani 99,6 54,4 1.1/1/0.4 4.0 

Vârsta: 

15-49 ani 88,6 86,4 1.4/1/1.8 11.6 

Celibatar 65,8 76,1 2.3/1/3.4 35.0 

Căsătorit 100,0 85,6 1.1/1/0.5 3.6 

Concubinaj 100,0 89,7 1.5/1/1.6 13.0 

Divorțat 100,0 47,8 1.8/1/1.5 31.6 

Stare 
civila: 

Văduv 100,0 11,7 1.1/1/0.7 13.5 

Medii incomplete si mai puțin 77,7 68,5 1.3/1/1.4 12.9 

Medii, inclusiv liceu 91,9 80,0 1.3/1/1.4 10.3 
Medii profesionale 96,9 80,3 1.3/1/2.0 8.0 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, inclusiv incomplete 96,7 81,0 1.3/1/1.6 10.6 

Ocupat 98,0 83,3 1.3/1/1.4 9.1 

Șomer 95,1 82,2 1.4/1/2.2 11.2 

Ocupaţia: 

Elev/student 48,1 78,5 1.8/1/1.7 31.9 



36 
 

 

Au 
experiența 
relațiilor 

sexuale, % 

Sexual 
activi, % 

Numărul de 
parteneri, 

ultimele 12 luni 
(media/median

a/DS) 

Parteneri 
sexuali 

multipli în 
ultimele 12 

luni, % 
Pensionar/invalid 98,8 42,6 1.1/1/0.4 3.6 

Concediu de 
maternitate/casnica 

99,5 88,5 1.0/1/0.2 1.2 

 

Respondenţii din municipiul Chişinău se evidenţiază printr-o activitate sexuală mai înaltă (Tabelul 30). 

Tabelul 30 Experienţa şi activitatea sexuală, populaţia generală 15-64 ani, dezagregare după regiune, 
%, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru) , 2010 

 

Au 
experiența 
relațiilor 

sexuale, % 

Sexual 
activi, % 

Numărul de 
parteneri, 

ultimele 12 luni 
(media/median

a/DS) 

Parteneri 
sexuali 

multipli, 
ultimele 12 

luni, % 

General 90,9 78,2 1,32/1/1,6 10,2 

Urban 92,7 79.2 1.4/1/1.9 11.0 Mediul de 
reședință: Rural 89.9 77.3 1.3/1/1.3 9.5 

Municipiul  Chișinău 93.7 81.4 1.4/1/1.8 12.4 

Municipiul  Bălți 91.7 77.5 1.3/1/1.3 10.5 
Nord, urban 92.4 81.2 1.4/1/3.2 9.1 

Centru, urban 91.7 73.6 1.4/1/1.3 12.5 
Sud, urban 89.8 71.6 1.1/1/0.9 6.1 
Nord, rural 89.7 78.6 1.3/1/1.7 9.7 

Centru, rural 89.8 77.6 1.2/1/1.1 8.4 

Zona 
geografică: 

Sud, rural 90.5 76.6 1.3/1/1.1 10.6 

La analiza grupului de vărstă fertilă (15-49 ani), unul din zece respondenţi (9,0%) au avut relaţii 
sexuale cu mai mult de un partener sexual pe durata ultimelor 12 luni. Parteneri multipli mai des 
au fost raportaţi de circa nouă ori de bărbați (13,9%) comparativ cu femeile (1,6%). Ponderea 
respondenţilor cu parteneri multipli este cea mai mare în grupul de vărstă de 20-24 ani (17,0%) 
comparativ cu celelalte grupuri de vîrstă (Tabelul 31).  

Tabelul 31. Parteneri sexuali multipli pe durata ultimelor 12 luni, populaţia generală 15-49 ani, 
dezagregare după sex şi vârstă, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 Masculin Feminin Total 

General 13,9 1,6 9,0 

15-19 ani 17,7 3,2 10,6 

20-24 ani 32,0 3,6 17,0 Vârsta: 

25-49 ani 11,8 1,6 6,4 
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Vârsta debutului vie ţii sexuale 
În eşantionul studiului, debutul vieții sexuale, exprimat ca medie aritmetică a vârstei la care a avut 
loc primul contact sexual, a avut loc la vârsta de 18,7 ani (mediana - 18, DS – 2.7). Acest indicator 
implică o variație sporită, valorile fiind cuprinse între 10 ani și 44 ani (Tabelul 32).    

Există trei caracteristici în funcție de care se înregistrează diferențe importante. Remarcăm că 
debutul vieții sexuale se produce mai devreme în rândul bărbaților decât al femeilor. Astfel, vârsta 
medie la care a avut loc primul contact sexual în rândul bărbaților este de 17,9 ani (mediana - 18, 
DS – 2.6), față de 19,3 ani (mediana - 19, DS – 2.5) în cazul femeilor.  

Tabelul 32. Vârsta debutului vieții sexuale, populaţia generală 15-64 ani, dezagregare după sex, vârstă 
şi mediu de reşedinţă, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 Vârsta medie, ani 
Vârsta median ă, ani  DS 

General 18,7 18 2.7 

Masculin 17,9 18 2.6 Sexul 
respondentului: Feminin 19,3 19 2.5 

15-24 ani -8 - - 

25-34 ani 18,1 18 2.4 
35-49 ani 19,1 19 2.5 

50-64 ani 19,8 19 3.0 

Vârsta: 

15-49 ani 18,3 18 2.4 

Urban 18,6 18 2.7 Mediul de 
reședință: Rural 18,8 18 2.6 

Municipiul  Chișinău 18.4 18 2.7 

Municipiul  Bălți 18.5 18 2.6 
Nord, urban 18.7 18 2.8 

Centru, urban 18.9 19 2.8 

Sud, urban 18.8 18 3.0 
Nord, rural 18.4 18 2.4 

Centru, rural 19.1 19 2.5 

Zona geografică: 

Sud, rural 18.9 18 3.0 

 

La compararea grupurilor de vârstă, tendința generală este de scădere în timp a vârstei medii la 
care a început viața sexuală. Astfel, respondenţii de 25-34 ani, care în majoritate au început deja 
viaţa sexuală (98,3%), înregistrează o vârstă medie a debutului de 18,1 ani (mediana - 18, DS – 2.4), 
iar ceea mai în vârstă categorie, cei de 50-64 ani au raportat o vârstă medie a debutului de 19,8 ani 
(mediana - 19, DS - 3) (Tabelul 32).  

                                                             
8 În grupul de vârstă 15-24 ani circa 2/3 din sub-eşantion (68,3%) au relatat experienţă sexuală pe durata vieţii, ceea ce 
reduce vârsta medie a debutului vieţii sexuale deoarece la calcularea mediei aritmetice nu se iau în cont cei care nu au 
experiență sexuală. Astfel, mediana vârstei debutului vieţii sexuale în acest grup de vârstă este prezentat în 
compartimentul  
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Parteneri sexuali  
Din perspectiva tipurilor de parteneri, din respondenţii care au avut relaţii sexuale pe durata 
ultimelor 12 luni, 81,4% au avut relații cu soț/soție sau concubin(ă), 14,7% au avut relații cu 
parteneri permanenți, cu care nu locuiesc împreună. Unul din zece respondenţi sexuali activi 
(9,1%) a avut relații sexuale cu parteneri ocazionali, iar 0,4% - cu parteneri comerciali9.  

Trebuie de remarcat diferenţele semnificative dintre sexe. Astfel, femeile sexual active mai des 
(89,7%) decît bărbaţii (73,4%) au avut parteneri soţi/concubini pe durata ultimelor 12 luni. Relații 
sexuale cu parteneri permanenți din afara gospodăriei în ultimele 12 luni au avut 18,5% din 
bărbați, dublu decât în cazul femeilor (9,3%). Și mai mare este diferenţa în cazul partenerilor 
ocazionali. Astfel,  bărbaţii de zece ori mai des au avut parteneri sexuali ocazionali (16,7%) decât 
femeile (1,5%). Relațiile sexuale cu parteneri cu care nu locuiesc în aceeaşi gospodărie sunt 
caracteristice în special persoanelor de 15-24 ani: 38,4% au avut relații sexuale cu parteneri 
permanenți din afara gospodăriei şi 24,5% cu parteneri ocazionali (Tabelul 33). 

Tabelul 33 Tipurile de parteneri sexuali, populaţia generală 15-64 ani, dezagregare după categoriile 
socio-demografice, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

Din ei 

 

Au avut 
relații 

sexuale în 
ultimele 12 

luni, % 

Cu 
soți/concu

bini, % 

Cu parteneri 
permanenţi din 

afara 
gospodăriei, % 

Cu 
parteneri 

comerciali, 
% 

Cu 
parteneri 

ocazionali, 
% 

Total 78.2 81,4 14,0 0,4 9,1 

Masculin 82.8 73,4 18,5 0,8 16,7 
Sexul: 

Feminin 74.0 89,7 9,3 0,0 1,5 

15-24 ani 83.4 47,1 38,4 1,0 24,5 

25-34 ani 91.2 84,1 12,7 0,3 8,1 

35-49 ani 84.6 92,2 6,0 0,4 3,9 

50-64 ani 54.4 95,4 3,7 0,0 3,5 

Vârsta: 

15-49 ani 86.4 78,3 16,3 0,5 10,4 

Celibatar 76.1 - 56,7 0,9 35,5 

Căsătorit 85.6 99,2 2,1 0,2 2,1 

Concubinaj 89.7 71,6 26,2 1,7 6,3 

Divorțat 47.8 23,6 39,6 1,5 31,1 

Stare civila: 

Văduv 11.7 34,6 43,8 0,0 13,6 

Medii 
incomplete 
si mai puțin 

68.5 78,2 13,3 0,1 13,8 

Medii, incl. 
liceu 

80.0 82,5 13,6 0,4 9,2 

Medii 
profesionale 

80.3 86,2 9,7 0,5 7,1 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, 81.0 78,4 18,4 0,5 8,3 

                                                             
9 Din eşantionul studiului, 59,6% au relatat relaţii sexuale cu partenerii soţi/concubini, 10,3% cu parteneri permanenți, 
însă cu care nu locuiesc/ locuit în aceiaşi gospodărie şi 6,7% au relatat relații sexuale cu parteneri ocazionali. Ponderea 
respondenţilor care au relatat parteneri comerciali este de 0,3%. 
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Din ei 

 

Au avut 
relații 

sexuale în 
ultimele 12 

luni, % 

Cu 
soți/concu

bini, % 

Cu parteneri 
permanenţi din 

afara 
gospodăriei, % 

Cu 
parteneri 

comerciali, 
% 

Cu 
parteneri 

ocazionali, 
% 

incl. 
incomplete 

Ocupat 83.3 85,2 12,5 0,3 7,3 

Șomer 82.2 81,0 12,8 0,7 10,1 

Elev/student 78.5 19,1 54,9 0,7 36,5 

Pensionar/in
valid 

42.6 95,3 4,5 
0,0 

2,8 
Statutul 
ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/

casnica 
88.5 98,6 1,8 

0,0 
0,0 

La dezagregare după mediul de reşedinţă se remarcă diferenţele semnificative. Astfel, parteneri 
sexuali înafara gospodăriei mai rar au raportat respondenţii din mediul rural (11,3% au avut 
parteneri permanenţi înafara gospodăriei şi 8,2% au avut parteneri ocazionali) comparativ cu cei 
din mediul urban (17,2% au avut parteneri permanenţi înafara gospodăriei şi 10,4% au avut 
parteneri ocazionali) (Tabelul 34). 
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Tabelul 34 Tipurile de parteneri sexuali, populaţia generală 15-64 ani, dezagregare după regiuni, %, 
Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

Din ei 

 

Au avut 
relații 

sexuale în 
ultimele 12 

luni, % 

Soți/concu
bini, % 

Parteneri 
permanenţi din 

afara 
gospodăriei, % 

Parteneri 
comerciali, 

% 

Parteneri 
ocazionali, 

% 

Urban 79.2 76,8 17,2 0,4 10,4 Mediul de 
reședință: Rural 77.3 85,2 11,3 0,5 8,2 

Municipiul  
Chișinău 

81.4 75,1 18,1 0,3 11,0 

Municipiul 
Bălți 

77.5 77,5 19,1 0,3 9,1 

Nord, urban 81.2 80,5 10,8 0,7 12,5 

Centru, 
urban 

73.6 77,9 18,7 0,4 9,7 

Sud, urban 71.6 80,4 15,3 0,0 6,8 

Nord, rural 78.6 86,4 10,0 0,8 8,9 

Centru, rural 77.6 87,7 10,0 0,0 6,8 

Zona 
geografică: 

Sud, rural 76.6 81,4 14,5 0,8 8,7 

Parteneri sexuali nepermanen ţi 
Din eşantion, 6,7% au relatat relații sexuale cu parteneri ocazionali (dar nu și comerciali) şi 10,3% - 
cu parteneri permanenți cu care nu locuiesc/ locuit în aceiaşi gospodărie. La unirea acestor două 
categorii, 14,7% din eşantion au avut relaţii sexuale cu parteneri nepermanenţi pe durata ultimului 
an.  

Bărbații raportează de trei ori mai des relații cu parteneri sexuali nepermanenţi comparativ cu 
femeile (23,3% și 7,1% respectiv). Ponderea respondenţilor care au avut parteneri nepermanenţi 
pe durata ultimelor 12 luni scade o dată cu vârsta acestora. Astfel, în rândul tinerilor de 15 -24 ani 
valoarea indicatorului este de 31,0%, fiind aproape dublu față de grupul 25-34 ani (16,0%) şi mai 
mult decât triplu față de grupul celor de 35-49 ani (8,1%) și aproape de zece ori mai mare față 
persoanele în de 50-64 ani (3,7%). În rândurile persoanelor de vârstă fertilă  (15-49 ani) valoarea 
indicatorului constituie 18,1% (Tabelul 35). 

Căsătoria implică, evident, reducerea incidența relațiilor cu parteneri nepermanenţi (3,3%). 
Persoanele celibatare (40,1%) şi cele divorţate (32,1%) cel mai des au raportat relații sexuale cu 
parteneri nepermanenţi. De remarcat ponderea mare a respondenţilor care au raportat relații 
sexuale cu parteneri nepermanenţi în cazul persoanelor care trăiesc în concubinaj (26,3%). La fel 
avem mai înalt procent de relații sexuale cu doi sau mai mulți parteneri în cazul bărbaților, 
respondenţilor tineri, celibatari sau divorțați (Tabelul 35).  

Variația indicatorului funcție de nivelul de studii este una mai puțin pronunțată, iar funcție de 
statutul ocupațional remarcăm incidență sporită în rândul elevilor/studenților (29,8%), și nivel 
foarte scăzut în cazul pensionarilor/invalizilor (2,7%) și a persoanelor aflate în concediu de 
maternitate (1,8%) (Tabelul 35).  
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Tabelul 35. Parteneri sexuali nepermanenţi, populaţia generală 15-64 ani, dezagregare după categoriile 
socio-demografice, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Au avut parteneri 
nepermanenţi, 

ultimele 12 luni, 
% 

Au avut un 
partener 

nepermanent, 
ultimele 12 luni, 

% 

Au avut 2 sau mai 
mulţi parteneri 
nepermanenţi, 

ultimele 12 luni, 
% 

General 14,7 8,8 5,9 

Masculin 23,3 11,9 11,3 Sexul 
respondentului: Feminin 7,1 5,8 1,2 

15-24 ani 31,0 18,0 13,0 

25-34 ani 16,0 9,2 6,6 

35-49 ani 8,1 5,1 3.1 

50-64 ani 3,7 2,5 1,2 

Vârsta: 

15-49 ani 18,1 10,6 7,4 

Celibatar 40,1 23,2 16,8 

Căsătorit 3,3 2,1 1,2 

Concubinaj 26,3 16,7 9,6 

Divorțat 32,1 18,1 14,0 

Stare civila: 

Văduv 6,8 5,2 1,6 

Medii incomplete si mai 
puțin 

12,6 6,8 5,7 

Medii, inclusiv liceu 14,3 8,3 6,1 

Medii profesionale 11,8 6,5 5,3 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, inclusiv 
incomplete 

19,4 12,6 6,6 

Ocupat 13,7 8,2 5,6 

Șomer 16,2 8,9 7,2 

Elev/student 29,8 18,6 11,2 

Pensionar/invalid 2,7 1,7 1,0 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/casnica 

1,8 1,2 0,6 

Și la acest capitol atestăm diferenţe la dezagregarea după mediul de reşedinţă. În ultimele 12 luni 
au avut relații sexuale cu parteneri nepermanenţi 11,8% din locuitorii satelor şi 18,4% din locuitorii 
orașelor. În plan regional diferențele nu sunt semnificative, variația fiind atestată doar funcție de 
tipul comunităților: ponderi mai mari în municipii, mediu în mediile urbane mici și scăzut în 
localitățile rurale (Tabelul 36).  

Tabelul 36. Parteneri sexuali nepermanenţi, populaţia generală 15-64 ani, dezagregare după regiuni, 
%, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru) , 2010 

 

Au avut parteneri 
nepermanenţi, 

ultimele 12 luni, 
% 

Au avut un 
partener 

nepermanent, 
ultimele 12 luni, 

% 

Au avut 2 sau mai 
mulţi parteneri 
nepermanenţi, 

ultimele 12 luni, 
% 

General 14,7 8,8 5,9 
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Urban 18,4 11,7 6,7 Mediul de 
reședință: Rural 11,8 6,4 5,4 

Municipiul Chișinău 20,2 12,4 7,8 

Municipiul Bălți 17,7 11,7 6,1 
Nord, urban 15,8 10,3 5,5 

Centru, urban 16,9 9,4 7,5 

Sud, urban 13,7 10,2 3,5 

Nord, rural 11,6 6,2 5,4 
Centru, rural 10,5 6,2 4,3 

Zona geografică: 

Sud, rural 13,6 7,0 6,4 

În privința numărului de parteneri, numărul mediu de parteneri permanenți din afara gospodăriei 
este de 1,3 la bărbați și 1,1 la femei. Valoarea acestui indicator a înregistrat diferenţe funcţie de 
sex, vârstă și alte caracteristici (Tabelul 37).    

Tabelul 37 Numărul de parteneri nepermanenţi, populaţia generală 15-64 ani, dezagregare după categoriile 
socio-demografice, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Parteneri 
nepermanenţi, 

media/mediana/
DS 

Parteneri 
permanenţi 

dinafara 
gospodăriei, 

media/mediana/
DS 

Parteneri 
ocazionali, 

media/mediana/
DS 

Total 2.4/1/3.3 1.3/1/0.9 3.3/2/4.1 

Masculin 2.7/1/3.5 1.3/1/1.0 3.3/2/4.0 Sexul 
respondentului: Feminin 1.5/1/2.2 1.1/1/0.4 3.2/1/5.5 

15-24 ani 2.4/1/3.2 1.3/1/1.0 3.2/2/4.1 

25-34 ani 3.0/1/4.3 1.2/1/0.7 4.5/3/5.3 

35-49 ani 1.9/1/1.7 1.2/1/0.5 2.6/2/2.3 

50-64 ani 1.7/1/1.4 1.3/1/0.6 1.8/1/1.4 

Vârsta: 

În vârsta de 15-49 ani 2.4/1/3.3 1.3/1/0.9 3.4/2/4.2 

Celibatar 2.6/1/3.7 1.3/1/1.0 3.5/2/4.7 

Căsătorit 2.1/1/1.9 1.1/1/0.3 2.7/2/2.2 

Concubinaj 2.5/1/2.7 1.3/1/0.5 6.0/7/2.4 

Divorțat 2.0/1/1.6 1.2/1/0.6 2.8/2/1.8 

Stare civila: 

Văduv 1.3/1/0.7 1.3/1/0.8 1.4/1/0.6 

Medii incomplete si mai 
puțin 

2.3/1/2.4 1.2/1/0.8 2.7/2/2.8 

Medii, incl. liceu 2.6/1/2.7 1.3/1/0.8 3.5/3/3.1 

Medii profesionale 2.7/1/4.8 1.3/1/1.3 3.7/2/6.0 
Nivelul de studii: 

Superioare, incl. 
incomplete 

2.2/1/3.0 1.2/1/0.7 3.5/2/4.3 

Ocupat 2.4/1/3.1 1.3/1/0.8 3.5/2/3.9 

Șomer 2.8/1/4.4 1.3/1/1.2 4.0/3/5.4 

Elev/student 2.0/1/1.9 1.2/1/0.6 2.5/1/2.4 

Pensionar/invalid 1.7/1/1.3 1.1/1/0.4 1.9/1/1.9 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/casnica 

1.3/1/0.5 1.3/1/0.5 3.6/2/4.9 
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Parteneri 
nepermanenţi, 

media/mediana/
DS 

Parteneri 
permanenţi 

dinafara 
gospodăriei, 

media/mediana/
DS 

Parteneri 
ocazionali, 

media/mediana/
DS 

Urban 2.5/1/3.6 1.3/1/0.8 3.0/2/3.1 Mediul de 
reședință: Rural 2.3/1/2.8 1.2/1/0.9 3.9/3/4.2 

mun. Chișinău 2.6/1/3.3 1.3/1/0.9 2.9/2/2.4 

mun. Bălți 2.2/1/2.3 1.4/1/0.9 3.8/1/8.6 

Nord, urban 2.9/1/6.9 1.2/1/0.8 3.2/3/2.3 

Centru, urban 2.4/1/2.1 1.3/1/0.7 2.1/1/3.0 

Sud, urban 1.6/1/1.8 1.2/1/0.6 3.6/3/3.9 

Nord, rural 2.8/1/3.7 1.3/1/0.9 2.9/2/3.4 

Centru, rural 2.1/1/2.6 1.0/1/0.2 2.4/2/1.7 

Zona geografică: 

Sud, rural 2.1/1/2.0 1.3/1/1.3 1.3/1/1.3 

Parteneri comerciali 
Doar 13 respondenţi au relatat contacte sexuale cu parteneri comerciali pe parcursul ultimului an, 
constituind 0,3% din eșantion sau 0,4% din numărul persoanelor ce au avut relații sexuale în 
ultimele 12 luni. 

Utilizarea prezervativului 
 
Utilizarea prezervativului variază foarte mult funcție de tipul partenerului.  

La ultimul contact sexual cu soțul/concubinul, prezervativul a fost utilizat doar în unu din zece 
cazuri (10,6%). Cea mai mare rată de utilizare a prezervativului a fost înregistrată în cazul 
partenerilor sexuali ocazionali (68,0%). Cu partenerii permanenți dinafara gospodărie, la ultimul 
contact sexual au utilizat prezervativul 44,9% respondenți. Utilizarea consistentă10 a prezervativului 
pe perioada ultimului an cu partenerii nepermanenţi a fost relatată în 47.6% din cazuri, cu 
parteneri permanenți neconcubini 26.8%, iar în cazul concubinilor rata scade la 3.3 la sută, deci 
este aproape nulă (Tabelul 38). 

Tabelul 38. Rata de utilizare a prezervativului la ultimul contact sexual şi consistent pe perioada 
ultimului an şi ultimii luni dup ă tipul de parteneri sexuali, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica 
Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 
Soţ/concubin, % 

Permanent dinafara 
gospodăriei, % 

Comercial, % Ocazional, % 

Utilizarea prezervativului la 
ultimul contact sexual 

10,6 44,9 80,0 68,0 

Utilizarea consistentă a 
prezervativului pe perioada 
ultimului an 

3,3 26,8 35,3 47,6 

Utilizarea consistentă a 3,2 23,9 38,7 40,5 

                                                             
10La toate contactele sexuale. 
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prezervativului pe perioada 
ultimei luni 

În cazurile în care ultimul contact sexual a avut loc cu alt partener decât cel cu care respondentul 
trăiește împreună (partener nepermanent care include partenerul permanent dinafara gospodăriei 
şi partenerii ocazionali), prezervativul a fost utilizat în 35,3% cazuri. Sunt înregistrate diferențe 
între diferite grupuri socio-demografice. Iarăși se remarcă bărbații, care mai des utilizează 
prezervativul (42,6%) comparativ cu femeile (21,4%). Mai des au utilizat prezervativul tinerii de 15-
24 ani (52,8%) și cei de 25-34 ani (32,1%), celibatarii (52,9%), elevii/studenții (63,5%). Funcție de 
nivelul de studii, se remarcă utilizarea sporită a prezervativului respondenții cu studii medii 
incomplete (39,7%) și cei cu studii superioare (37,8%) (Tabelul 39).  

Tabelul 39. Rata de utilizare a prezervativului la ultimul contact sexual, dezagregare după categoriile 
socio-demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 
2010 

 

Utilizarea 
prezervativu
lui la ultimul 

contact 
sexual cu 

partenerul 
tip soţ sau 

concubin, % 

Utilizarea 
prezervativului la 
ultimul contact 

sexual cu partenerul 
nepermanent 
(permanent 

dinafara gospodăriei 
sau ocazional), % 

Utilizarea 
prezervativului 

la ultimul 
contact sexual 
cu partenerul 

permanent 
dinafara 

gospodăriei, % 

Utilizarea 
prezervativu
lui la ultimul 

contact 
sexual cu 

partenerul 
ocazional, % 

General 10,3 35,3 44,7 62,4 

Masculin 10.2 42,6 46.3 62.5 
Sexul: 

Feminin 10.3 21,4 41.9 61.2 

15-24 ani 21.6 52,8 54.4 72.4 

25-34 ani 14.1 32,1 40.2 63.9 

35-49 ani 8.5 12,7 23.7 30.6 

50-64 ani 2.1 7,1 26.4 55.2 

Vârsta: 

15-49 ani 12.5 38,2 45.6 62.9 

Celibatar 15.7 52,9 50.1 71.1 

Căsătorit 9.7 7,5 30.8 50.2 

Concubinaj 18.1 27,0 48.6 68.1 

Divorțat 19.3 20,8 22.8 29.7 

Stare civila: 

Văduv 5.1 8,6 18.8   

Medii 
incomplete si 

mai puțin 
9.0 39,7 50.6 66.2 

Medii, inclusiv 
liceu 

8.3 33,7 38.4 63.1 

Medii 
profesionale 

8.8 29,6 41.1 51.1 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, 
inclusiv 

incomplete 
13.9 37,8 48.1 68.7 

Ocupat 10.2 31,9 44.0 63.6 Statutul 
ocupațional: Șomer 10.0 26,0 31.8 52.9 
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Elev/student 35.0 63,5 60.0 75.7 

Pensionar/inval
id 

2.2 13,0 36.6 57.3 

Concediu de 
maternitate/ca

snica 
14.2 2,4 38.9  0.0 

În funcție de mediul de reședință, cel mai sporit nivel de utilizare a prezervativului înregistrează 
respondenții din mediul urban (40,8%), comparativ cu 29,6% în mediul rural (Tabelul 40). 

Tabelul 40. Rata de utilizare a prezervativului la ultimul contact sexual, dezagregare după regiuni, 
populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Utilizarea 
prezervativu
lui la ultimul 

contact 
sexual cu 

partenerul 
tip soţ sau 

concubin, % 

Utilizarea 
prezervativului la 
ultimul contact 

sexual cu partenerul 
nepermanent 
(permanent 

dinafara gospodăriei 
sau ocazional), % 

Utilizarea 
prezervativului 

la ultimul 
contact sexual 
cu partenerul 

permanent 
dinafara 

gospodăriei, % 

Utilizarea 
prezervativu
lui la ultimul 

contact 
sexual cu 

partenerul 
ocazional, % 

General 10,3 35,3 44,7 62,4 

Urban 15.4 40,8 50.2 67.3 Mediul de 
reședință: Rural 6.4 29,6 37.9 57.4 

Municipiul 
Chișinău 

17.8 38,2 48.3 62.1 

Municipiul Bălți 18.9 48,1 48.3 75.0 

Nord, urban 6.5 35,5 38.7 61.1 

Centru, urban 16.7 44,9 60.8 57.1 

Sud, urban 10.2 42,7 61.4 90.0 

Nord, rural 3.6 42,5 41.0 62.9 

Centru, rural 7.5 21,7 30.2 58.3 

Zona geografică: 

Sud, rural 7.4 31,3 41.1 59.0 

Consumul de substan ţe 

Consumul de tutun 
Conform rezultatelor studiului 28,3% din populația de 15-64 ani ai Republicii Moldova fumează 
tutun, dintre care țigări - 27,0%, iar pipe - 1,3%. Adiţional, 15,1% din eşantion au fumat în trecut. 
Astfel, prevalenţa fumatului de tutun pe durata vieţii este de 43,3%.  

Fumatul este mai des raportat de bărbați, în grupul cărora ponderea fumătorilor (49,4%) este de 
zece ori mai mare decât în rândul femeilor (9,7%). Prevalența fumatului este distribuită relativ 
uniform pe grupuri de vârstă, cu excepția grupului de 50-64 ani. Acest lucru este determinat de 
ponderea mai mare a femeilor în grup de vârstă de 50-64 ani. Alt grup care iese în evidență sunt 
persoanele care trăiesc în concubinaj cu o prevalenţă a fumatului la momentul interviului este de 
50,6%. Prevalenţa fumatului la momentul interviului a înregistrat cele mai mici valori în rândul 
elevilor/studenților, pensionarilor, văduvilor și casnicelor. În ultimele trei categorii predomină 
femeile (Tabelul 41).  
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Tabelul 41. Prevalența fumatului în rândul populației de 15-64 ani, dezagregare după caracteristicile 
socio-demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 
2010 

 

Prevalenţa 
fumatului pe 

durata vieţii, % 

Prevalenţa 
fumatului la 
momentul 

interviului, % 

Dintre care 
ţigări, % 

Dintre care 
pipe, % 

General 43,3 28,3 27,0 1,3 

Masculin 71.6 49,4 47,9 1,5 
Sexul: 

Feminin 18.2 9,7 8,6 1,1 

15-24 ani 41.0 27.8 26.8 1.0 

25-34 ani 48.9 33.4 31.4 2.0 

35-49 ani 45.5 30.7 29.3 1.4 

50-64 ani 37.9 21.1 20.4 .7 

Vârsta: 

15-49 ani 44.9 30.5 29.1 1.4 

Celibatar 45.9 32,4 31,0 1,4 

Căsătorit 42.3 26,1 24,9 1,2 

Concubinaj 61.2 50,6 48,3 2,3 

Divorțat 54.1 37,9 36,5 1,4 

Stare civila: 

Văduv 25.7 17,9 16,7 1,2 

Medii incomplete si 
mai puțin 

39.2 26,8 26,1 0,7 

Medii, incl. liceu 41.9 28,7 27,1 1,6 

Medii profesionale 49.2 32,5 31,0 1,5 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, incl. 
incomplete 

42.8 25,4 24,1 1,3 

Ocupat 47.2 30,8 29,6 1,2 

Șomer 51.2 37,6 35,6 2,0 

Elev/student 31.0 16,9 16,2 0,7 

Pensionar/invalid 30.3 16,9 16,0 0,9 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/casnica 

28.4 9,5 8,9 0,6 

 

Variația funcție de mediul de reședință nu poate fi considerată semnificativă.  În plan regional se 
remarcă municipiul Bălți, cu 35,2% din populație care fumează tutun (Tabelul 42). 

Tabelul 42. Prevalența fumatului în rândul populației de 15-64 ani, dezagregare după regiune,  
populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Prevalenţa 
fumatului pe 

durata vieţii, % 

Prevalenţa 
fumatului la 
momentul 

interviului, % 

Dintre care 
ţigări, % 

Dintre care 
pipe, % 

General 43,3 28,3 27,0 1,3 

Urban 46.7 31,2 30,0 1,2 Mediul de 
reședință: Rural 40.6 26,0 24,7 1,3 

Zona mun. Chișinău 47.1 30,5 29,1 1,4 
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Prevalenţa 
fumatului pe 

durata vieţii, % 

Prevalenţa 
fumatului la 
momentul 

interviului, % 

Dintre care 
ţigări, % 

Dintre care 
pipe, % 

mun. Bălți 50.0 35,9 35,2 0,7 

Nord, urban 50.8 31,9 30,8 1,1 

Centru, urban 42.5 29,6 28,8 0,8 

Sud, urban 43.5 30,9 30,0 0,9 

Nord, rural 43.5 31,3 30,0 1,3 

Centru, rural 39.0 22,7 21,0 1,7 

geografică: 

Sud, rural 38.8 24,4 23,4 1,0 

Funcție de numărul de țigări fumate zilnic respondenții se distribuie în trei grupuri mari. Cel mai 
numeros grup (35,6%) sunt persoanele ce fumează între 10 și 20 țigări pe zi. Fiecare al patrulea 
(26,8%) fumează între 5 și 10 țigări. Alții 18,3% fumează până la 5 țigări pe zi, iar 17,1%  mai mult 
de 20 țigări pe zi (Tabelul 43).  Fumează mai multe țigări pe zi aceleași categorii în cazul cărora am 
constat o prevalență mai înaltă a fumatului. Persoanele de 50-64 ani, deși înregistrează o 
prevalenţă mică a fumatului, se remarcă prin număr mai mare de țigări fumate pe zi. 

Tabelul 43. Distribuţia în funcţie de numărul de ţigări fumate zilnic, dezagregare după caracteristicile 
socio-demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 
2010 

 

Până la 5 

ţigări/1 

pipa pe 

zi, % 

5 la 10 

ţigări/ 

până la 

3 pipe 

pe zi, % 

10 la 20 

ţigări/ 

mai 

mult de 

3 pipe 

pe zi, % 

Mai 

mult de 

20 

ţigări 

pe zi, % 

Respon

dentulu

i îi vine 

greu să 

răspun

dă, % 

Non 

răspun

s, % 

General 18,3 26,8 35,6 17,1 0,6 1,7 

Masculin 14,3 24,4 40,0 19,6 0,5 1,2 Sexul 
respondentului: Feminin 36,2 37,5 15,9 5,8 0,9 3,7 

15-24 ani 25,7 37,3 27,4 7,8 0,9 0,9 

25-34 ani 19,3 24, 6 40,3 14,0 0,8 1,0 

35-49 ani 15,6 24,2 35,8 21,7 0,0 2,7 
Vârsta: 

50-64 ani 11,8 19,8 40,0 25,7 0,9 1,9 

Celibatar 22,8 32,4 34,9 7,9 1,3 0,7 

Căsătorit 16,9 25,0 33,8 21,8 0,3 2,2 

Concubinaj 16,9 30,8 40,1 9,2 0,0 3,0 

Divorțat 9,0 14,6 52,5 23,2 0,0 0,6 

Stare civila: 

Văduv 21,9 23,2 40,3 12,9 1,7 0,0 

Medii incomplete si mai 
puțin 

18,1 24,1 39,8 16,2 1,0 0,9 

Medii, incl. liceu 14,5 27,0 36,9 18,6 0,9 2,1 

Medii profesionale 18,2 29,5 32,4 18,1 0,4 1,4 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, incl. 
incomplete 

22,0 26,0 34,4 15,6 0,2 1,8 
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Ocupat 16,4 24,4 37,3 20,1 0,5 1,2 

Șomer 15,2 27,8 38,5 15,9 0,5 2,1 

Elev/student 37,4 36,1 18,7 6,3 0,0 1,5 

Pensionar/invalid 19,5 19,7 38,7 18,8 1,7 1,7 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/casnica 

38,5 43,3 6,2 10,0 0,0 2,0 

Funcție de regiune remarcăm „intensitatea” mai scăzută a fumatului în rândul locuitorilor orașelor 
mari  (Tabelul 44).    

Tabelul 44. Distribu ţia în funcţie de numărul de ţigări fumate zilnic, dezagregare după regiune, 
populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 

Până la 5 

ţigări/1 

pipa pe 

zi, % 

5 la 10 

ţigări/ 

până la 

3 pipe 

pe zi, % 

10 la 20 

ţigări/ 

mai 

mult de 

3 pipe 

pe zi, % 

Mai 

mult de 

20 

ţigări 

pe zi, % 

Respon

dentulu

i îi vine 

greu să 

răspun

dă, % 

Non 

răspun

s, % 

General 18,3 26,8 35,6 17,1 0,6 1,7 

Urban 20,7 24,7 33,9 18,4 1,0 1.3 Mediul de 
reședință: Rural 16,0 28,8 37,3 15,8 0,2 2.0 

Municipiul Chișinău 24,7 29,8 25,5 17,0 1,3 1.7 

Municipiul Bălți 29,1 18,9 29,1 20,9 0,0 2.0 

Nord, urban 14,9 17,4 41,3 26,4 0,0 0,0 

Centru, urban 10,0 25,5 41,8 20,9 1,8 0,0 

Sud, urban 16,0 17,6 49,6 14,5 0,8 1,5 

Nord, rural 16,8 31,7 38,9 11,4 0,0 1,2 

Centru, rural 15,9 29,1 33,1 19,2 0,7 2,0 

Zona geografică: 

Sud, rural 13,5 24,6 42,9 15,9 0,0 3,2 

Consumul de alcool 
Din eşantion 76,7% au consumat alcool pe parcursul ultimilor 12 luni. Patru din zece respondenți 
(39,3%) au consumat alcool o dată pe lună sau mai rar, o treime (33,3%) între 2 și 4 ori pe lună. Mai 
des consumă alcool unul din patru respondenți (19,0% consumă de 2-3 ori pe săptămână şi 7,3% 
consumă şi mai des). La frecvența de consum se remarcă bărbații (28,0% consumă de 2-3 ori pe 
săptămână și 11,3% mai des decât atât), persoanele ce trăiesc în concubinaj (26,1% consumă de 
două-3 ori pe săptămână și 17,7% mai des) şi șomerii (24,9% consumă de două-3 ori pe săptămână) 
(Tabelul 45). 

Tabelul 45. Frecvenţa consumului de alcool în ultimele 12 luni, dezagregare după categoriile socio-
demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 
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De 4 ori  
pe 

săptăm
ână şi 
mai 

mult, % 

De  2 
sau 3 
ori pe 

săptăm
ână, % 

De 2 
sau  4 
ori pe 
lună, 

%  

O dată 
pe lună 
şi mai 
rar, % 

Respon

dentulu

i îi vine 

greu să 

răspun

dă, % 

Non 

răspun

s, % 

General 7,3 19,0 33,3 39,3 0,6 0,6 

Masculin 11,3 28,0 34,5 24,8 0,7 0,7 Sexul 
respondentului: Feminin 3,2 9,6 32,1 54,3 0,4 0,4 

15-24 ani 3,4 17,2 34,2 44,2 0,6 0,4 

25-34 ani 5,9 19,3 37,4 36,5 0,4 0,4 

35-49 ani 9,6 19,2 32,6 37,6 0,5 0,6 
Vârsta: 

50-64 ani 9,8 20,1 29,2 39,4 0,8 0,7 

Celibatar 4,6 17,4 35,4 41,3 0,8 0,7 

Căsătorit 7,8 18,9 33,0 39,2 0,5 0,6 

Concubinaj 17,7 26,1 32,5 23,7 0,0 0,0 

Divorțat 10,5 20,0 33,7 35,0 0,8 0,0 

Stare civila: 

Văduv 9,4 25,9 25,4 38,8 0,0 0,5 

Medii incomplete si mai 
puțin 

8,6 23,8 30,2 36,6 0,5 0,3 

Medii, incl. liceu 9,9 15,5 35,5 37,6 0,9 0,5 

Medii profesionale 7,5 21,3 33,5 36,5 0,4 0,8 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, incl. 
incomplete 

3,8 16,2 33,7 45,3 0,5 0,5 

Ocupat 8,5 19,8 32,0 39,1 0,5 0,2 

Șomer 8,0 24,9 36,8 28,8 0,5 1.0 

Elev/student 1,7 11,7 32,2 53,8 0,3 0,3 

Pensionar/invalid 10,2 14,9 31,1 42,5 1,1 0,2 

Statutul 
ocupațional: 

Concediu de 
maternitate/casnica 

0,0 6,0 33,5 58,5 0,0 2,1 

În plan regional, frecvența de consum mai mare în mediul rural, unde 22,4% locuitori consumă de 
două-3 ori pe săptămână și 8,8% mai des este determinată de frecvența sporită de consum în 
satele din sudul țării, unde 27,0% consumă de două-3 ori pe săptămână și 12,5% mai des (Tabelul 
46). 

Tabelul 46 Frecvenţa consumului de alcool în ultimele 12 luni, dezagregare după regiune, populaţia 
generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 
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General 7,3 19,0 33,3 39,3 0,6 0,6 



50 
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Urban 5,4 14,7 30,8 47,8 0,8 0,5 Mediul de 
reședință: Rural 8,8 22,4 35,3 32,6 0,4 0,6 

mun. Chișinău 7,0 14,3 28,4 48,9 1,0 0,5 

mun. Bălți 4,1 14,2 32,5 48,5 0,7 0,0 

Nord, urban 5,6 17,0 33,7 43,5 0,3 0,0 

Centru, urban 3,3 18,3 32,7 43,5 1,6 0,7 

Sud, urban 3,7 17,1 34,6 43,0 0,3 1,2 

Nord, rural 8,3 14,9 35,7 40,0 0,0 1,1 

Centru, rural 6,1 22,9 39,6 30,5 0,4 0,6 

Zona geografică: 

Sud, rural 12,5 27,0 29,9 29,9 0,5 0,2 

Indicatorul precedent subestimează frecvența reală a consumului de alcool în rândul populației de 
15-64 ani. În ultimele 30 de zile au consumat vreo băutură alcoolică opt din zece (80,0%) 
respondenți.  

Tabelul 47. Prevalenţa consumului de alcool pe durata ultimelor 30 zile, dezagregare după categoriile 
socio-demografice, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 
2010 

 
Prevalenţa consumului pe durata ultimei 

luni, % 

General 80,0 

Masculin 85,6 Sexul 
respondentului: Feminin 74,1 

15-24 ani 78,3 

25-34 ani 81,9 

35-49 ani 81,2 
Vârsta: 

50-64 ani 78,1 

Celibatar 78,8 

Căsătorit 80,4 

Concubinaj 85,1 

Divorțat 84,2 

Stare civila: 

Văduv 75,1 

Medii incomplete si mai puțin 78,5 

Medii, incl. liceu 78,7 

Medii profesionale 82,3 

Nivelul de 
studii: 

Superioare, incl. incomplete 80,3 

Ocupat 82,1 

Șomer 82,6 

Elev/student 74,0 

Statutul 
ocupațional: 

Pensionar/invalid 73,2 
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Prevalenţa consumului pe durata ultimei 

luni, % 

Concediu de maternitate/casnica 69,8 

Fluctuația funcție de caracteristici socio-demografice şi regiune deși există, este una 
nesemnificativă (Tabelul 47 şi Tabelul 48).    

Tabelul 48 Prevalenţa consumului de alcool pe durata ultimelor 30 zile, dezagregare după regiune, 
populaţia generală 15-64 ani, %, Republica Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 

 
Prevalenţa consumului pe durata ultimei 

luni, % 

General 80,0 

Urban 81,1 Mediul de 
reședință: Rural 79,1 

mun. Chișinău 83,4 

mun. Bălți 80,3 

Nord, urban 77,8 

Centru, urban 74,8 

Sud, urban 79,4 

Nord, rural 77,3 

Centru, rural 81,1 

Zona geografică: 

Sud, rural 78,7 

Consumul de sedative şi tranchilizante 
Din numărul total de respondenţi, 153 persoane au relatat că au consumat sedative şi/sau 
tranchilizante pe parcursul ultimelor 12 luni, ceea ce constituie 3,8% din întregul eșantion. Din 
totalul celor ce au consumat în ultimele 12 luni, 41,8% au consumat o dată pe lună sau mai rar. 
Doar 29 persoane au relatat că consumă de 4 ori pe săptămână sau mai des, 27persoane au 
consumat  de 2-3 ori pe săptămână, iar 30 persoane au consumat de 2-4 ori pe lună. Din eşantion 
86 persoane, sau 2,1%, au consumat sedative şi/sau tranchilizante în ultimele 30 zile. 

Marea majoritate a celor care au relatat că au utilizat sedative şi tranchilizante pe parcursul 
ultimilor 12 luni au făcut-o o dată pe lună şi mai rar (51,6%). Ultima dată când au utilizat sedative şi 
tranchilizante respondenţii au relatat că le-au procurat din farmacie fără reţetă în 31,3% din cazuri 
şi în 62,5% din cazuri le-au procurat din farmacie în baza reţetei.  

Ultima dată când au utilizat sedative şi tranchilizante respondenţii au relatat că le-au procurat din 
farmacie în baza rețetei (61 din 86 persoane), 24 persoane fără rețetă și o persoană le-a obținut de 
la o persoană privată.  

Consumul de droguri ilegale 
În cadrul studiului respondenţilor le-au fost formulate o serie de întrebări ce ţineau de consumul 
de droguri ilegale. Distribuţia răspunsurilor la întrebările vizavi de drogurile ilicite este arătată în 
Tabelul 49.  

Tabelul 49. Prevalenţa conumului de droguri ilegale, %, populaţia generală 15-64 ani, %, Republica 
Moldova (malul drept al râului Nistru), 2010 
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Cunoaşteţi personal pe cineva care 
consuma … 

7,2 2,3 0,7 0,4 0,6 1,6 0,6 0,4 

Aţi încercat vreodată ... 3,8 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 
În ultimele 12 luni aţi consumat … 0,7 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 
În ultimele 30 zile aţi consumat … 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cea mai înaltă valoare a prevalenţei consumului pe perioada vieţii a fost înregistrată pentru 
marijuană şi haşiş (3,8%). Prevalenţa consumului de ecstasy pe durata vieţii este de 0,5%, iar al 
opiului – 0,4%. Celelalte droguri au înregistrat o prevalență mai mică. 
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Concluzii 
Această lucrare reprezintă finalitatea unui studiu sociologic de tip cantitativ realizat în rândul populației 

Republicii Moldova (malul drept al râului Nistru) în vârsta de 15-64 ani. Studiul vizează cunoștințele, 

atitudinile și practicile populației RM cu privire la HIV/SIDA, ITS, consumul de produse din tutun, alcool și  de 

substanţe psihotrope. În continuare prezentăm principalele constatări ale acestuia.  

Cunoștințe 

- Absoluta majoritate a respondenților cel puțin au auzit termenul de HIV/SIDA (96.5%). Categoriile în 

rândul cărora nivelul de cunoaștere (declarativ) al HIV/SIDA sunt persoanele în vârstă, cu nivel 

scăzut de studii, din mediul rural. Opt din zece respondenți au PTH în cercul său de cunoștințe.  

- Valorile indicatorilor standard de evaluare a cunoștințelor despre HIV/SIDA indică un bagaj de 

cunoștințe fragmentar. Doar 35.2% din respondenții intervievați au răspuns corect la întregul set de 

întrebări ce țin de cunoștințe privind HIV/SIDA iar 63.8% au răspuns corect la setul de întrebări 

privind metodele de protecție. Iarăși persoanele în vârstă și cei cu un nivel de studii scăzut sunt 

categoriile cu nivelul cel mai deficitar al cunoștințelor; 

- Prezența PTH în cercul de cunoștințe sporește semnificativ cunoștințele despre HIV/SIDA în general, 

însă nu și cunoștințele despre metodele de protecție împotriva transmiterii infecției; 

- Gradul de notorietate a noțiunii de infecții cu transmitere pe cale sexuală este la fel unul sporit, deși 

mai mic decât în cazul HIV/SIDA. Confirmă că au auzit despre ITS 91.4% respondenți. Și în cazul dat 

constatăm că cunoașterea de substanță este una limitată, aceasta deoarece majoritatea 

respondenților nu a știut să indice cel puțin un semn al ITS la femei sau bărbați. Categoriile cu grad 

de informare scăzut și în cazul dat sunt cele cu număr mare de persoane în vârstă (văduvi, 

pensionari) dar și tinerii de 15-24 ani, cu studii medii incomplete sau mai mici, din mediul rural; 

- Din numărul total de respondenți 98.2% au auzit despre prezervativ. Eficiența prezervativului ca 

metodă de prevenire a unei sarcini nedorite, cât și de prevenire a infectării cu ITS sau HIV este 

cunoscută majorității populației. Opt din zece respondenți (80.1%) afirmă că prin utilizarea corectă a 

prezervativului poate fi evitată o sarcină nedorită, 71.3% consideră că utilizarea acestuia poate 

preveni infectarea cu ITS, iar 75.0% consideră că prin această metodă poate fi prevenită infectarea 

cu HIV; 

- Cunoștințe scăzute cu privire la prezervativ ca metodă de protecție manifestă persoanele din mediul 

rural, cu nivel de studii scăzut și cele în vârstă; 

Testare și consiliere 

- Până la momentul actual doar o treime (35.9%) din populația țării în vârstă de 15-64 ani a urmat 

vre-o dată testarea la HIV. Posibilitățile de efectuare a testelor la HIV, disponibile în RM nu sunt 

cunoscute unei largi părți ai tinerilor.  

- Pe parcursul ultimului an au fost realizate 37% din testările raportate de respondenți; 

- În prezent testările la HIV sunt efectuate fără respectarea prevederilor privind consilierea pre și 

post-test, precum și cu privire la libertatea deciziei de a efectua testul. Astfel, 23.3% din persoanele 

testatenu consideră că testarea a fost una benevolă din partea lor, peste jumătate din testele 
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efectuate nu au fost precedate de o fără consiliere pre-test (53.5), iar în unu din zece cazuri 

pacientului nici măcar nu i se explică scopul preluării probei de sânge. În 36.9% din cazuri testarea 

nu a fost urmată de o consiliere post-test, iar 9.4% din respondenții testați susțin că nu le-a fost 

comunicat rezultatul; 

Atitudini 

- Populația Republicii Moldova continuă să mențină o distanță socială față de persoanele care trăiesc 

cu HIV. De ex. aproape fiecare al doilea respondent oarecum ar evita îngrijirea la domiciliu a unei 

rude apropiate infectate cu HIV, și acesta ar fi indicatorul cu cel mai mare procent al respondenților 

care au optat pentru un răspuns tolerant; 

- Indicele integrat al atitudinilor tolerante constituie 9.9%; 

- Persoanele în vârstă, văduve, pensionarii și locuitorii din mediul rural sunt cele mai intolerante 

categorii de populație; 

Comportament sexual 

- Din numărul total al populație în vârstă de 15-64 ani sexual activi (au avut relații sexuale în ultimele 

12 luni) 71.1%, iar 9% constituie persoanele fără experiență de contact sexual; 

- Marea parte a persoanelor sexual active au avut relații sexuale cu partenerii din cadrul cuplului 

(81.4%). Relații cu parteneri permanenți din afara cuplului raportează 14% respondenți, cu parteneri 

ocazionali 9.1%. relații cu parteneri comerciali pe parcursul ultimilor 12 luni raportează 0.4% din cei 

intervievați; 

- Nouă la sută din respondenți au avut relații sexuale cu 2 sau mai mulți parteneri. Asemenea 

comportamente sunt mult mai caracteristice bărbaților decât femeilor, dar și persoanelor tinere; 

- Debutul vieții sexuale pe eșantionul dat s-a produs în jurul vârstei de 19 ani, 18.7 ani fiind valoarea 

medie a vârstei la care a avut loc primul contact sexual. Contacte sexuale la vârstă mai mică de 15 

ani raportează 8.3% din respondenți; 

- De-a lungul anilor vârsta la care a avut loc debutul vieții sexuale a cunoscut o continuă scădere. 

Tinerii de 15-24 ani au început viața sexuală la o vârstă de 2.5 ani mai mică decât persoanele care 

astăzi se încadrează în categoria de 50-64 ani; 

- Utilizarea prezervativului depinde în primul rând de tipul partenerului sexual. Studiul  constată că 

acesta este folosit foarte rar în raporturile sexuale cu partenerii din cadrul cuplului (soți și 

concubini), dar și în cazul partenerilor permanenți din afara cuplului. Astfel, la ultimul contact sexual 

cu partenerul de cuplu au utilizat prezervativul  doar 10.6% respondenții care au raportat relații 

sexuale cu acest tip de partener, iar au utilizat consistent (la fiecare contact) prezervativul doar 3.3% 

din acești respondenți. În cazul partenerilor permanenți din afara cuplului indicatorii dați ating 

44.9% și respectiv 26.8%; 

- Cu partenerii ocazionali au utilizat prezervativul la ultimul contact sexual doar 68% respondenți ce  

au raportat relații sexuale cu astfel de parteneri în ultimele 12 luni, utilizează consistent 47.6%; 

Consumul de tutun, alcool și substanțe 

- Prevalența fumatului în rândul populației de 15-64 ani este de 28.3%. Ponderea fumătorilor este 

sporită în rândul bărbaților, șomerilor și în mediul urban. Cel mai semnificativ grup al fumătorilor 

(35.6%0 sunt cei ce fumează între 10 și 20 țigări pe zi; 
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- Prevalența consumului de alcool constituie 76.7%. Consum sporit constatăm în rândul bărbaților, 

persoanelor care trăiesc în concubinaj și șomerilor;   

- Consum de tranchilizante sau sedative pe parcursul ultimelor 12 luni raportează 3.8% din populație.  

Au încercat vre-o dată marijuana sau hașiș 3.8% din respondenți, 0.7% în ultimele 12 luni iar 0.1% în 

ultimele 30 zile. După incidență se remarcă și consumul de ecstasy – 0.5% tineri au încercat vre-o 

dată, 0.1% în ultimele 12 luni. 
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Limit ările studiului 
În pofida eforturilor grupului de implementare, prezentul studiu are limitări de ordin metodologic 
care pot influenţa exactitatea măsurărilor făcute. Toată informaţia a fost autoraportată, prin 
urmare este predispusă la erori de reamintire şi dezirabilitate socială. Chestionarul studiului a  
conţinut întrebări ce vizează un subiect extrem de sensibil cum este viaţa intimă a respondenţilor şi 
consumul de substanţe psihotrope, astfel, este posibil ca participanții să fi dat răspunsuri mai mult 
acceptate de normele sociale. 
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Research methodology 

Survey objectives  
The objective of the study was to measure the level of knowledge, of attitudes and practices related to HIV 

and the use of psychotropic substances in general population aged 15-64 living on the territory of the 

Republic of Moldova (right bank of the Nistru River
1
).    

Specific objectives of the study were as follow: 

Measurement of the level of knowledge on HIV, STIs and condoms; 

Measurement of the level of HIV testing; 

• Measurement of the attitudes towards people living with HIV; 

• Measurement of the risky sexual behavior; 

• Measurement of the psychotropic substances use;  

• Collecting data to estimate the size of populations with high risk to HV infection. 

Study type 
The current survey is a household survey with national representativeness. Localities, streets, households 

and respondents were selected randomly. The interviews were carried out using the “face to face” 

procedure in the household of the respondent.  

Sampling 
The survey targeted general population aged 15-64, permanently inhabiting the territory of the Republic of 

Moldova (right bank of the Nistru River). In order to ensure a nationally representative sample, the sampling 

procedures included the following stages: 

1. Stratification based on two criteria: 

• Regional: 32 regions were selected according to the administrative territorial division of the 

territory on the right bank of the Nistru river (districts); 

• Based on locality type. Localities were divided into: 

i. small villages,  

ii. medium villages,  

iii. big villages, 

iv. small urban localities
2
,  

v. Chisinau and Balti municipalities. 

The division of villages by size was performed separately for each region, based on population number. The 

distribution was done based on the division of localities in three groups by population number so that these 

groups would be equal as number of localities.  

                                                             
1 Following the armed conflict on the Nistru River in the 1990s, the territory on the left bank is not entirely controlled by the 

Chisinau Government. Carrying out sociological studies on the left bank is complicated by the difficulty of negotiations with the 

authorities. 
2
 District centres and other urban type localities. 
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Following the stratification, the number of respondents per stratum was calculated proportionally to the 

number of the target group population (aged 15-64) of each stratum based on statistical data published by 

the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova
3
.  

2. Over-sampling: the research has had the task to provide sub-samples of minimum 400 subjects for 

each of the following strata: 

• Chisinau Municipality 

• Balti Municipality 

• Northern region, small cities 

• Central Region, small cities 

• Southern Region, small cities 

• Northern region, villages 

• Central Region, villages 

• Southern Region, villages 

The pre-established 3200 subject size of the general sample didn’t offer the required 400 subject minimum 

in four strata, namely the Balti municipality and small cities from the three geographical areas of the 

country. There was  an over-sampling for these four strata.  

3. Randomisation. Localities, streets, households and respondents were selected randomly. There 

were three stages of random selection:  

• localities were randomly selected based on the list of localities, the sample points being 

extracted from each district  

• two types of routes were used in each sampling point for households from blocks and 

individual houses, by the random route method; 

• persons from selected households, corresponding to the inclusion criteria (permanent 

resident of the Republic of Moldova, right bank of the Nistru, aged 15-64, physically and 

mentally able to participate in the study and who offered informed consent). In order to 

avoid the displacement of the sample based on certain demographical characteristics 

due to the reduced contractibility of some categories of population, quota sampling 

based on gender and age was applied. This means that for every stratum and sampling 

point, the structure of the sample by ages (number of respondents of every gender and 

age group) was preset. The interview operator applied standard procedures to select 

the household, but the interviewing of a certain category of population by gender and 

age was stopped once the number of interviews that was preset for this category was 

exhausted. The selection of household was continued until all quotas were exhausted. If 

in a household there were a number of persons that entered the uncompleted quota, 

then the person with the closest birthday was interviewed. 

Following the stages above, a national sample of 4060 respondents with a ±1,6% sampling error was 

reached.  

Data collection tool  
The guidelines on Behavior Surveillance Surveys (Family Health International 2004) served as a basis for the 

section regarding HIV related knowledge, attitudes and practices. For the data collection on substance use, 

                                                             
3
 http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/02 POP/POP01/POP01.asp  
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the questionnaire on drug use prevalence studies recommended by the European Centre for Drugs and 

Drug Addiction was applied (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2002). 

The questionnaire was available in Romanian and Russian, the respondents having the possibility to choose 

the language of communication. 

Data collection 
Data collection was carried out in the September 26

th
-November 7

th
, 2010 period.  In order to avoid 

communication barriers and also to increase the level of sincerity, mixed teams, composed of interviewers 

of both sexes went on the spot. The interviewers were trained on the objectives of the survey, the 

questionnaire and sampling of the respondents in the field. 

If the eligible person from the selected household was not at home, the interviewer returned the same day 

or the following day to make the interview. If the respondent was not found at second trial, the interviewer 

followed the substitution procedure. 

Data validation was carried out following the methodology: 

1. The truthfulness of the interviews was assessed by the checker team using the procedure to verify 

15% of the randomly selected routes; 

2. Telephone verification of 30% of the telephone numbers in the questionnaires; 

3. The quality of collected data and data reliability was verified using the statistical comparison 

method. 

Data analysis  
4060 questionnaires were validated (3195 out of the preset general sample and 865 in the oversamples for 

the Balti municipality and small cities
4
 from the three geographical areas). A national database also 

containing questionnaires from over-samples was created. Due to over-sampling, weighting was applied in 

order to adjust the structure of the data base (with the four over-weighted strata) to the official data. When 

comparing data between the four types of residence (urban, rural, urban small, Chisinau municipality, Balti 

municipality) the differences between the sampling errors of each sub-sample must be taken into account. 

(Table 1).  

Table 1 Structure of sample by disaggregation characteristics  

 
Number of 

respondents 
Sampling error(±) 

Male 1909 2.2% 

Female 2149 2.1% 
Sex of 

respondent: 
Transgender 2 - 

aged 15-24 1036 3.0% 

aged 25-34 891 3.3% 

aged 35-49 1160 2.9% 

aged 50-64 973 3.1% 

Age: 

aged 15-49 3087 1.6% 

Not married 1048 3.0% Civil status: 

Married 2503 2.0% 

                                                             
4 Includes urban localities except Chisinau and Balti municipalities 
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Number of 

respondents 
Sampling error(±) 

Concubinage 87 10.5% 

Divorced 189 7.1% 

Widowed 206 6.8% 

  Not indicated 27 - 

Incomplete medium and less 873 3.3% 

Medium, including lyceum 984 3.1% 

Medium vocational 1029 3.1% 

Higher, including incomplete 1158 2.9% 

Level of 

education: 

Not indicated 16 - 

Employed 1755 2.3% 

Unemployed 1013 3.1% 

Pupil/student 506 4.4% 

Retired/disabled 457 4.6% 

Maternity leave/housewife 248 6.6% 

Migrant 41 15.3% 

Occupational 

status: 

Not indicated 40 - 

Urban 2290 2.0% Type of 

residence: Rural 1770 2.3% 

Chisinau municipality 767 3.5% 

Balti municipality 412 4.8% 

  North, urban 380 5.0% 

Center, urban 372 5.1% 

South, urban 423 4.8% 

North, rural 533 4.2% 

Center, rural 657 3.8% 

Geographical 

area: 

South, rural 516 4.3% 

The data obtained were processed with the SPSS 15.0 statistical analysis program. Statistical summaries 

were generated using frequencies and crosstabulations. 
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Socio-demographic structure  
The socio-demographic structure of the population included in the sample has the following 

characteristics (see Error! Reference source not found.): 

Sex – 46.9% are male respondents and 53.0% are female respondents. Two respondents have 

identified themselves as transgenders. The female population is over-present by 1.8% (according 

to official data females are 51.2% of the general population 15-64
5
).  

Age: the mean age of the sample is 37 years old (median - 36 years, SD - 14.3). The sample was 

divided into four groups: youth aged 15-24 (25.7% of the sample), respondents aged 25-34 (22.0%) 

respondents aged 35-49 (28.7%) and respondents aged 50-64 (23.6%). The same indicators were 

calculated for the 15-49 age group.  

Civil status: Sample contains two large groups - nearly two thirds (62.6%) are married people, while 

one in four respondents (25.6%) is not married. The analysis contained pre-searches and 

segmentations on other groups because they had a sufficient number of respondents. The sample 

contains 189 divorced persons, 206 widowed persons and 87 people who lived in concubinage at 

the moment of the study. The last category must be examined cautiously when analysing separate 

indicators, given the relatively small number of respondents. 

Level of education: The distribution of the sample by level of education  is somewhat balanced. The 

sample is divided into four relatively equal groups. We will only describe specific sub-categories 

which were included in each of the categories. Thus, the first category - incomplete secondary 

education and less - includes persons who have gymnasium education (nine grades), primary 

education (4 grades), those without formal education and illiterate persons. The last three 

categories are present in the sample in a number too small to be analyzed separately, this being 

the reason that led to the inclusion of these persons in the same group with people holding 

secondary incomplete education. The next group includes people who have completed general 

secondary school (10 or 11 classes) and lyceum graduates (12 classes). The "secondary vocational 

education" category, included people who have graduated from vocational schools. The last 

category includes college, university graduates and people holding post-graduate education 

(Master's degree, Doctoral degree, etc. ). 

Occupational status– According to the NBS in 2009 there were employed 1156,6 thousand people 

aged 15-64, thus the employment rate reached 44.0%
6
. In the recruited sample, 42.5% reported to 

be employed. With respect to the unemployment rate, the study results shows higher rate. Of the 

respondents, 26.1% identifiy themselves as unemployed, while the official rate is 3.1%. To be 

noted that the definition of unemployment  differs in the study and that used by the NBS. In the 

study definition there are included respondents that are officially registred and not as unpleoyed. 

The former category reached 23.1% of the sample, the last one – 3.0%. Thus the mesument are 

close to the official statistics data. On especial category reflected in the report are migrants. About 

1.2% reported to be employed abroad. In the analysis belowe they were included in the employed 

category.  

                                                             
5 http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/02 POP/POP01/POP01.asp 
6 www.statistica.md 
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Type of residence area are characteristics that stand at the basis of the sample stratification, so 

they repeat the exact distribution on a national level of the population aged 15-64 in types of 

residence and areas (Table 2). 

Table 2. Socio-demographic structure and regional distribution of the studied population  

 % of the sample 

Male 46.9 

Female 53.0 

Sex of 

respondent: 

Transgender 0.1 

aged 15-24 25.7 

aged 25-34 22.0 

aged 35-49 28.7 

aged 50-64 23.6 

Age: 

aged 15-49 76.4 

 Mean (years) 37 

 Median (years) 36 

 SD (years) 14.3 

Not married 25.6 

Married 62.6 

Concubinage 2.0 

Divorced 4.4 

Widowed 4.8 

Civil status: 

Not indicated 0.6 

Incomplete medium and less 23.2 

Medium, incl. lyceum 24.1 

Medium vocational 24.8 

Higher, incl. incomplete 27.5 

Level of 

education: 

Not indicated 0.4 

Employed 42.5 

Unemployed 26.1 

Pupil/student 12.3 

Retired/disabled 11.0 

Maternity leave/housewife 6.0 

Migrant 1.2 

Occupational 

status: 

Not indicated 0.9 

Urban 43.8 Type of 

residence: Rural 56.2 

Chisinau municipality 23.7 

Balti municipality 4.2 

North, urban 6.0 

Center, urban 5.6 

South, urban 6.3 

North, rural 16.7 

Center, rural 20.7 

Geographical 

area: 

South, rural 16.7 
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Knowledge 

Knowledge about HIV/AIDS 
The vast majority of respondents (96.5%) have ever heard of HIV or AIDS. The variation, based on 

different socio-demographic characteristics is insignificant. None of the socio-demographic groups 

registers a level below 90 percent (Error! Reference source not found.).  

Table 3. Proportion of affirmative answers to the question „Have you ever heard of HIV or AIDS?” disaggregation by 

socio-demographic categories, population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

% of respondents who have ever 

heard of HIV or AIDS  

General  96.5 

Male 96.2 Sex of 

respondent: Female 96.8 

aged 15-24 97.1 

aged 25-34 97.5 

aged 35-49 97.3 

aged 50-64 94.0 

Age: 

aged 15-49 97.3 

Not married 97.7 

Married 96.7 

Concubinage 96.8 

Divorced 94.6 

Civil status: 

Widowed 90.5 

Incomplete medium and less 92.3 

Medium, including lyceum 97.4 

Medium vocational 96.8 

Level of 

education: 

Higher, including incomplete 99.2 

Employed 97.6 

Unemployed 95.1 

Pupil/student 98.1 

Retired/disabled 92.3 

Occupational 

status: 

Maternity leave/housewife 98.3 

There are no significant differences on a regional level, except for villages in the South. 

Respondents in this area state, at a rate of 92,4%, that they have heard about HIV or AIDS (Table 

4). 

Table 4 The proportion of affirmative answers to the question „Have you ever heard of HIV or AIDS?”, 

disaggregation by regions, population aged 15-64 , %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 

2010 

 

% respondents that have ever heard 

of HIV or AIDS  

General  96.5 

Urban 98.2 Type of 

residence: Rural 95.2 

Geographical Chisinau municipality 98.2 
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Balti municipality 99.3 

North, urban 98.9 

Center, urban 98.7 

South, urban 97.2 

North, rural 97.4 

Center, rural 95.1 

area: 

South, rural 92.4 

When asked if they know someone who is HIV positive or has deceased from AIDS, 8.1% of survey 

respondents gave an affirmative answer. Statistically insignificant variations  among different 

categories of respondents were registered (Table 5). 

Table 5. The proportion of affirmative answers to the question „Do you know anyone who is an HIV 

carrier or has deceased from AIDS?”, disaggregation by socio-demographic categories, general population 

aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

% of respondents who know 

someone who is HIV positive or has 

deceased from AIDS  

General  8.1 

Male 8.4 Sex of 

respondent: Female 7.8 

aged 15-24 7.2 

aged 25-34 10.6 

aged 35-49 8.2 

aged 50-64 6.5 

Age: 

aged 15-49 8.6 

Not married 8.7 

Married 7.6 

Concubinage 15.5 

Divorced 8.9 

Civil status: 

Widowed 6.5 

Incomplete medium and less 6.0 

Medium, including lyceum 6.8 

Medium vocational 8.2 

Level of 

education: 

Higher, including incomplete 10.8 

Employed 10.3 

Unemployed 7.3 

Pupil/student 6.4 

Retired/disabled 4.9 

Occupational 

status: 

Maternity leave/housewife 5.4 

Significant differences are recorded on a regional level. The Balti municipality and the Northern 

area (both urban and rural) stand out as areas in  which most of respondents stated that they 

know someone who is HIV positive or who has died of AIDS. The indicator value for the Balti 

municipality (19.6%) is more than double compared to the national average. The Northern Region 

registers the highest levels among regions both in the urban (11.7%) and the rural strata (11.0%) ( 

Table 6). 
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Table 6. The proportion of affirmative answers to the question „Do you know anyone who is HIV positive 

or has deceased from AIDS?”, disaggregation by regions, general population aged 15-64, %, Republic of 

Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

 % respondents that know someone 

who is HIV positive or has deceased 

from AIDS  

Urban 10.1 Type of 

residence: Rural 6.4 

Chisinau municipality 8.9 

Balti municipality 19.6 

North, urban 11.7 

Center, urban 5.7 

South, urban 10.0 

North, rural 11.0 

Center, rural 3.0 

Geographical 

area: 

South, rural 5.8 

The highest percentage of correct answers on the probable routes of HIV transmission was 

recorded in the case of the question about the possibility of transmission associated with needle 

sharing - 91.9% of respondents. Pregnancy and breast-feeding as a modes of HIV transmission  are 

known to 83.6% and respectively 67.3% of respondents. Only 57.9% of respondents answered the 

question on HIV transmission by  sharing of tableware with an HIV positive person correctly, while 

76.2% believe that a completely healthy-looking person can be HIV infected (Table 7).   

Table 7 Correct answers to HIV related questions, general population aged 15-64, general sample, %, 

Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Can a 

person get 

HIV infected 

by eating 

from the 

same 

tableware 

with 

someone 

who is 

infected?, % 

In your 

opinion, can 

a person 

that looks 

healthy be 

HIV 

infected?, % 

Can a 

person 

become HIV 

infected by 

injecting 

themselves 

with a 

needle/syri

nge  that 

was used by 

somebody 

else?, % 

Can HIV be 

transmitted 

to the child 

(fetus) by 

the 

pregnant 

mother 

during 

gravidity?, 

% 

Can HIV be 

transmitted 

through 

breastfeedi

ng?, % 

General 57.9 76.2 91.9 83.6 67.4 

Male 57.2 75.9 92.7 81.3 65.3 
Sex: 

Female 58.4 76.4 91.3 85.6 69.1 

aged 15-24 60.4 77.2 92.6 82.5 68.2 

aged 25-34 61.6 79.2 91.7 84.2 65.9 

Age: 

aged 35-49 58.1 76.3 93.4 86.2 67.5 
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aged 50-64 51.2 72.0 89.6 81.0 67.3 

aged 15-49 59.9 77.4 92.6 84.4 67.3 

Not married 62.1 76.8 92.3 80.4 64.2 

Married 56.8 76.5 91.8 85.2 68.4 

Concubinage 67.1 79.4 92.8 83.0 68.3 

Divorced 57.5 77.3 96.8 81.4 65.8 

Civil status: 

Widowed 46.5 66.4 88.0 82.2 68.2 

Incomplete 

medium and less 
43.2 65.9 87.2 75.8 64.5 

Medium, 

including lyceum 
56.8 75.4 93.9 86.0 70.2 

Medium 

vocational 
57.5 78.1 92.8 83.7 69.1 

Level of 

education: 

Higher, including 

incomplete 
70.7 83.7 93.4 87.8 65.5 

Employed 62.3 78.7 94.0 85.5 68.4 

Unemployed 52.0 74.9 91.7 84.7 68.8 

Pupil/student 63.2 79.5 91.6 79.0 63.5 

Retired/disabled 44.7 64.4 85.8 79.4 65.7 

Occupationa

l status: 

Maternity 

leave/housewife 
62.0 78.2 90.4 83.2 62.9 

Regarding the possibility to prevent the sexual transmission of HIV infection, most of respondents 

agreed that having one, faithful, uninfected sex partner (81.1%) and by using condoms  correctly 

during each sexual encounter (75.0%), HIV transmission can be prevented. The indicator of 

knowledge on methods to prevent sexual transmission of HIV (Family Health International 2004) 

calculated by integrating answers to both questions has a 63.8% value. The integrated indicator 

value varies accross various socio-demographic categories. Thus, education and age are 

characteristics depending on which the values of the indicators vary the most. The sex of 

respondents does not involve significant differences in the value of indicators (Table 8). 

Table 8 Integrated indicator of HIV/AIDS related knowledge and correct knowledge  on the HIV 

prevention methods, disaggregation by socio-demographic characteristics, general population aged 15-

64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Correct knowledge on 

HIV prevention 

methods, % 

 

Integrated indicator of 

HIV/AIDS related 

knowledge, % 

General 63.8 35.2 

Male 64.8 34.9 Sex of 

respondent: Female 62.8 35.5 

aged 15-24 66.4 36.5 

aged 25-34 69.5 39.9 

aged 35-49 67.5 37.6 

Age: 

aged 50-64 51.0 26.7 
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aged 15-49 67.7 37.9 

Not married 66.4 38.7 

Married 64.1 34.8 

Concubinage 72.6 43.5 

Divorced 64.0 34.2 

Civil status: 

Widowed 42.5 21.4 

Incomplete medium and less 49.5 20.1 

Medium, including lyceum 65.1 33.7 

Medium vocational 62.4 33.6 

Level of 

education: 

Higher, including incomplete 76.1 51.2 

Employed 69.9 42.1 

Unemployed 62.3 29.7 

Pupil/student 63.7 37.8 

Retired/disabled 40.3 17.4 

Occupational 

status: 

Maternity leave/housewife 69.2 39.8 

Respondents from urban areas are much better informed on HIV. Correct knowledge about 

methods of preventing the sexual transmission of HIV was proved by 72.2% of urban residents and 

only 57.2% of village dwellers. A similar distance can be observed in the case of the integrated 

indicator of HIV knowledge, which reaches 43.8% in urban areas and only 28.5% in rural areas 

(Table 9). 

Chisinau municipality stands out among distinct regions wiht the highest level of awareness – 

75.5% of respondents reported accurate knowledge of the methods to prevent sexual transmission 

of HIV and 51.6% reported correct knowledge about HIV. A high percentage of population with 

correct knowledge about methods to prevent the sexual transmission of HIV was registered  in the 

small cities of the Central region – 73.1% without any significant difference for the integrated 

indicator of HIV knowledge. In the Balti municipality, the integrated indicator of HIV knowledge is 

also significantly above average (42.7%), without any outstanding results regarding the knowledge 

of methods to prevent sexual transmission of HIV (64.1%). The lowest level of information was 

recorded for the population from the North of the country, especially in rural areas (Table 9). 

Table 9. Values of the integrated indicator of HIV/AIDS knowledge and correct knowledge of  HIV 

prevention methods, disaggregation by region, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova 

(right bank of the Nistru river), 2010 

 

 Correct knowledge on 

the methods of HIV 

prevention, %  

Integrated indicator of 

HIV/AIDS knowledge, 

% 

Urban 72,2 43,8 Type of 

residence: Rural 57,2 28,5 

Chisinau municipality 75,5 51,6 

Balti municipality 64,1 42,7 

North, urban 63,7 30,3 

Center, urban 73,1 38,4 

South, urban 66,9 28,6 

North, rural 49,5 21,0 

Geographical 

area: 

Center, rural 58,8 31,1 
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South, rural 63,4 32,8 

The presence of PLWH in the respondent's social network correlates with the level of HIV-related 

knowledge. Among those who have PLWH in their social network, the value of the integrated 

indicator of HIV/AIDS related knowledge is 46.4%, which is over ten percent higher than among 

respondents who don't know any PLWH (35.8%) (Figure 1). 

Figure 1 Values of the integrated indicator of HIV/AIDS related knowledge and knowledge on the 

methods to prevent sexual transmission of HIV, disaggregation by acquaintance with PLWH, general 

population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

In case of knowledge on the methods to prevent the sexual transmission of HIV, the difference is 

insignificant.  

STI Knowledge 
The absolute majority of respondents (91.4%) have ever heard of STIs. Upon disaggregation by 

socio-demographic categories, the percentage of those who have heard about STIs varies 

insignificantly. The difference between age groups, although existent, is below the statistical 

significance level (Table 10).  

Table 10. Percentage of respondents who have heard of STIs at least once, disaggregation by socio-

demographic characteristics, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the 

Nistru river), 2010 

 
% of respondents who have ever 

heard of STIs  

General 91.4 

Male 90.4 Sex of 

respondent: Female 92.4 

Age: aged 15-24 89.9 
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aged 25-34 92.5 

aged 35-49 94.3 

aged 50-64 88.5 

aged 15-49 92.3 

Not married 89.2 

Married 92.7 

Concubinage 93.3 

Divorced 93.1 

Civil status: 

Widowed 85.0 

Incomplete medium and less 83.0 

Medium, incl. lyceum 92.4 

Medium vocational 93.9 

Level of 

education: 

Higher, incl. incomplete 96.0 

Employed 95.2 

Unemployed 89.5 

Pupil/student 87.0 

Retired/disabled 83.9 

Occupational 

status: 

Maternity leave/housewife 94.0 

There is a significant difference in the disaggregation by area of residence. Thus, 94.0% of urban 

residents have ever heard of STIs, compared with 89.4% of rural residents. At a regional level the 

lowest value of the indicator for rural areas was registered in the South - 85.5%, which is about 6 

percent below the national average (Table 11). 

Table 11. Have heard of STI at least once (affirmative answers), disaggregation by regions, general 

population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 
% of respondents who have ever 

heard of STIs  

General 91.4 

Urban 94.0 Type of 

residence: Rural 89.4 

Chisinau municipality 94.5 

Balti municipality 96.6 

North, urban 94.5 

Center, urban 93.3 

South, urban 90.1 

North, rural 90.6 

Center, rural 91.3 

Geographical 

area: 

South, rural 85.5 

Clinical syptoms of STIs are generally not very well known by the population aged 15-64. When 

asked about clinical signs of STIs in men, the most often indicated symptoms were pruritus 

(19.0%), pain upon urination (16.6%) and genital discharges with unpleasant odor (15.7%) while in 

women the most often mentioned clinical signs were genital discharges (17.5%) and pruritus 

(15.5%). Other symptoms of STIs were less frequently mentioned by respondents. (Figure 2). 
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Figure 2 Clinical syptoms of STIs identified by respondents, general population aged 15-64, %, Republic of 

Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

  
More than half of respondents (62.3%) have not been able to indicate any clinical syptom of STIs in 

women and the same percentage (62.3%) in men. Thus, 57.5% did not name any signs of STIs, i.e. 

neither in men nor women. From the socio-demographic characteristics point of view, the largest 

share of respondents who don't know any signs of STIs is recorded among people with incomplete 

secondary education (69.8%) and secondary and lyceum education (62.5%). There were no 

significant differences by gender. Upon disaggregation by age, it turned out that youth aged 15-24 

(60.8%) and people aged 50-65 (62.9%) are least informed about the clinical signs of STIs. The 

fertile age population (aged 15-49) is placed under the overall average with 55.8% of the group 

being unable to name any STIs symptoms. 
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Table 12. Percentage of respondents that couldn’t name any clinical signs of STIs, disaggregation by socio-

demographic characteristics, population aged 15-24, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru 

river), 2010 

 

% of respondents that couldn’t name 

any clinical signs of STIs  

General 57.5 

Male 59.4 Sex of 

respondent: Female 55.8 

aged 15-24 60.8 

aged 25-34 53.4 

aged 35-49 53.2 

aged 50-64 62.9 

Age: 

aged 15-49 55.8 

Not married 60.3 

Married 56.0 

Concubinage 54.4 

Divorced 53.6 

Civil status: 

Widowed 65.6 

Incomplete medium and less 69.8 

Medium, incl. lyceum 62.5 

Medium vocational 58.6 

Level of 

education: 

Higher, incl. incomplete 41.5 

Employed 47.7 

Unemployed 66.5 

Pupil/student 63.6 

Retired/disabled 70.6 

Occupational 

status: 

Maternity leave/housewife 54.6 

Based on residence, we observe a lower level of information in rural areas: 65.5% could not name 

any STIs symptoms, compared to 47.2% in the urban areas. At a regional level the Balti and 

Chisinau municipalities but also the Northern region stand out with a high level of awareness. In 

the small Northern cities, the percentage of respondents who could not name any signs of STIs 

(56.3%) is about 5 percent lower than in small cities of the Southern and Central regions. 

Significant regional differences are registered for the rural stratas. In the villages of the North the 

indicator value (60.8%) is about 8 percent lower than in the rest of the country's rural areas. (Table 

13).  

Table 13. Percentage of respondents that couldn’t name any clinical signs of STIs, disaggregation by 

region, population aged 15-24, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 
% of respondents that couldn’t name 

any clinical signs of STIs 

General 57.5 

Urban 47.2 Type of 

residence: Rural 65,5 

Chisinau municipality 38,2 

Balti municipality 45,4 

Geographical 

area: 

North, urban 56,3 
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Center, urban 61,6 

South, urban 60,5 

North, rural 60,8 

Center, rural 68,9 

South, rural 68,4 

Genital abnormal discharges/ulcerations during the last 12 months were reported by 5.3% of the sample. 

More frequently these signs were reported by females (7.7%), youth 20-24, widowed respondents (6.7%) 

and respondents from Northern urban area (8.4%). In the subsample of male respondents the same groups 

are prominent(Table 14).  

Table 14 Prevalence of abnormal genital discharges/ulcerations during the last 12 months, youth aged 
15-24, general sample, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru River), 2010 

 

Prevalence in 

the general 

sample, % 

Prevalence in the 

male sample, % 

General 5.3 2.6 

Male 2.6 2.6 Sex of 

respondent: Female 7.7 - 

aged 15-24 5.8 3.1 

aged 25-34 6.3 2.4 

aged 35-49 5.7 2.2 

aged 50-64 3.4 3.0 

Age: 

aged 15-49 5.9 2.5 

Not married 4.8 2.4 

Married 5.7 2.5 

Concubinage 5.1 1.7 

Divorced 6.7 8.0 

Civil status: 

Widowed 2.9 - 

Incomplete medium and less 4.9 2.3 

Medium, incl. lyceum 5.8 2.2 

Medium vocational 4.7 3.3 

Level of 

education: 

Higher, incl. incomplete 5.9 2.7 

Employed 5.4 2.8 

Unemployed 5.6 3.0 

Pupil/student 2.5 1.0 

Retired/disabled 3.9 2.4 

Occupational 

status: 

Maternity leave/housewife 11.3 - 

Urban 5.3 3.4 Type of 

residence: Rural 5.4 2.1 

Chisinau municipality 5.5 3.6 

Balti municipality 2.7 1.1 

North, urban 8.4 7.1 

Center, urban 4.6 1.1 

South, urban 3.8 1.5 

North, rural 5.6 2.4 

Geographical 

area: 

Center, rural 6.7 2.0 
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South, rural 3.5 2.0 

Knowledge about condoms 
The vast majority of respondents (98.2%) have ever heard of condoms. There were no significant 

differences between respondents of different sexes (Table 15).  

Table 15. Percentage of respondents that have ever heard about condoms, disaggregation by socio-

demographic characteristics, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the 

Nistru river), 2010 

 

% of respondents that have 

ever heard about condoms  

General 98.2 

Male 98.7 Sex of 

respondent: Female 97.7 

aged 15-24 98.7 

aged 25-34 99.8 

aged 35-49 99.6 

aged 50-64 94.3 

Age: 

aged 15-49 99.3 

Not married 98.7 

Married 98.6 

Concubinage 98.4 

Divorced 97.8 

Civil status: 

Widowed 89.9 

Incomplete medium and less 95.8 

Medium, incl. lyceum 98.6 

Medium vocational 98.7 

Level of 

education: 

Higher, incl. incomplete 99.4 

Employed 99.2 

Unemployed 98.5 

Pupil/student 98.1 

Retired/disabled 91.8 

Occupational 

status: 

Maternity leave/housewife 100.0 

There are no significant differences upon disaggregation by type of residence and regions (Table 

16).  

Table 16. Percentage of respondents that have heard about condoms at least once, disaggregation by 

regions, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

% of respondents that have 

ever heard about condoms 

General 98.2 

Urban 99.1 Type of 

residence: Rural 97.4 

Chisinau Municipality 99.3 

Balti Municipality 100.0 

Geographical 

area: 

North, urban 97.6 
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Center, urban 99.5 

South, urban 99.1 

North, rural 96.6 

Center, rural 97.3 

South, rural 98.1 

When asked about the possibility to avoid unwanted pregnancies by correct use of condoms during 

each sexual intercourse, most respondents (80.1%) who stated that they had heard about 

condoms, answered correctly. There were significant differences based on gender. Thus, women 

agreed to a lesser degree (78.2%) that the correct use of condoms can prevent unwanted 

pregnancy, compared to men (82.2%) (Table 17). 

Table 17. Proportion of correct answers on the possibility to avoid unwanted pregnancy , reduction of the 

HIV and STI infection risk by correct use of condoms, disaggregation by socio-demographic characteristics, 

general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Unwanted 

pregnancy can be 

avoided by correct 

use of condoms 

during each sexual 

intercourse, % 

Risk of STIs 

transmission can 

be reduced by 

correct use of 

condoms during 

each sexual 

intercourse, % 

Risk of HIV 

transmission can 

be reduced by 

correct use of 

condoms during 

each sexual 

intercourse, % 

General 80.1 71.3 75.0 

Male 82.2 73.1 76.5 Sex of 

respondent: Female 78.2 69.7 73.5 

aged 15-24 83.3 75.9 77.5 

aged 25-34 85.8 76.6 80.5 

aged 35-49 82.8 72.9 77.7 

aged 50-64 67.3 59.1 63.3 

Age: 

aged 15-49 83.8 74.9 78.4 

Not married 83.8 75.9 78.4 

Married 79.1 70.6 74.7 

Concubinage 88.6 74.8 78.8 

Divorced 80.0 67.6 78.2 

Civil status: 

Widowed 70.7 58.4 56.0 

Incomplete medium 

and less 
71.7 60.4 62.9 

Medium, including 

lyceum 
79.9 73.9 75.3 

Medium vocational 80.8 68.9 73.8 

Level of 

education: 

Higher, including 

incomplete 
86.8 79.3 85.2 

Employed 83.1 74.3 78.8 

Unemployed 79.7 69.3 74.4 

Pupil/student 83.7 77.3 76.7 

Occupational 

status: 

Retired/disabled 60.9 52.4 56.2 
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Maternity 

leave/housewife 
83.9 75.5 79.4 

Residents of rural areas are more reserved towards the condom as a method of protection from 

unwanted pregnancies (77.3%) compared with those in urban areas (83.7%). The largest gap 

between urban and rural areas is recorded in the Northern region, the place where the  stratum 

with the lowest indicator value is (73.8%), namely in the villages of this region, and also the 

stratum with the highest value (87.1 %) that belongs to the small cities in the North. For  Chisinau, 

there is a modest value of the indicator (83.8%), although previously its residents were better 

informed than people in other regions of the country (Table 18). 

Table 18. The percentage of correct answers to questions on the possibility to avoid unwanted pregnancy, 

reducing HIV and STI infection risk by correct use of a condom, disaggregation by regions, general 

population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Unwanted 

pregnancy can be 

avoided by correct 

use of condoms 

during each sexual 

intercourse, % 

Risk of STIs 

transmission can 

be reduced by 

correct use of 

condoms during 

each sexual 

intercourse, % 

Risk of HIV 

transmission can 

be reduced by 

correct use of 

condoms during 

each sexual 

intercourse, % 

General 80.1 71.3 75.0 

Urban 83.7 77.7 81.5 Type of 

residence: Rural 77.3 66.1 69.7 

Chisinau municipality 83.8 79.4 84.2 

Balti municipality 86.2 82.7 76.5 

North, urban 87.1 78.3 73.7 

Center, urban 80.3 74.5 81.2 

South, urban 78.8 62.5 77.9 

North, rural 73.8 59.3 61.3 

Center, rural 80.1 70.4 72.0 

Geographical 

area: 

South, rural 77.3 68.9 76.0 

Most respondents (71.3%) reported that in their opinion the risk of STIs transmission can be 

reduced by correct use of condoms during each sexual intercourse. The share of correct answers 

about reducing the risk of HIV infection by using condoms correctly at every sexual intercourse is 

75.0%. The value of the integrated indicator of knowledge about condoms (percentage of 

respondents who correctly answered all three questions in the study questionnaire
7
) is lower than 

the percentage of correct answers to each question separately. The nominator also included 

respondents who have never heard of a condom. Thus, 50.9% of all respondents answered all 

                                                             
7 „Can the risk of HIV infection be reduced through the correct use of a condom at every sexual encounter?” 
„Can the risk of STI infection be reduced through the correct use of a condom at every sexual encounter?” 
„Can an unwanted pregnancy be avoided through the correct use of a condom at every sexual encounter?” 
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three questions from the integrated indicator of knowledge about condoms correctly . The value of 

the integrated indicator does not differ significantly by gender disaggregation (Table 19).  

Table 19. Integrated indicator of knowledge on condoms as a protection method, disaggregation by socio-

demographic characteristics, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the 

Nistru river), 2010 

 

Integrated indicator of knowledge 

on condoms, % 

General 50.9 

Male 52.1 
Sex of respondent: 

Female 49.8 

aged 15-24 53.1 

aged 25-34 57.0 

aged 35-49 55.4 

aged 50-64 37.5 

Age: 

aged 15-49 55.1 

Not married 54.4 

Married 50.7 

Concubinage 52.6 

Divorced 50.3 

Civil status: 

Widowed 35.3 

Incomplete medium and less 33.6 

Medium, incl. lyceum 51.2 

Medium vocational 52.0 
Level of education: 

Higher, incl. incomplete 64.6 

Employed 57.6 

Unemployed 46.8 

Pupil/student 51.6 

Retired/disabled 29.8 

Occupational status: 

Maternity leave/housewife 56.0 

Upon disaggregation by area of residence, the rural areas indicator value is significantly lower than 

in urban areas. At the disaggregation by strata, the Southern urban region stands out, with an 

indicator value of 43.7%, followed by the Northern rural region with 36.6% (Table 20). 

Table 20. Integrated indicator of knowledge on condoms as a protection method, disaggregation by 

regions, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 
Integrated indicator of knowledge 

on condoms, % 

General 50.9 

Urban 60.3 
Type of residence: 

Rural 43.6 

Chisinau municipality 64.8 

Balti municipality 62.1 

North, urban 56.1 

Center, urban 57.0 

Geographical area: 

South, urban 43.7 
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North, rural 36.6 

Center, rural 48.1 

South, rural 45.2 

HIV counseling and testing  
At the moment, in the Republic of Moldova, testing can be carried out without exceptions at a 

district center level and also in municipalities. VCT cabinets are located in district/municipal 

medical institutions. Theoretically, in rural localities, in case of HIV testing, a blood sample can be 

collected and can then sent to the regional laboratory for HIV testing.  

Of the sample, sixth of ten respondents (56.2%) know about the availability of HIV testing in their 

locality (district) and about third (35.2%) have been ever tested to HIV. Of those who have ever 

heard about HIV, every fourth (24.9%) wasn’t aware about availability of such services in their 

locality (district). Upon disaggregation by age group, only 25.3% of youth aged 15-24 were tested 

to HIV in the lifetime. The highest level of coverage with HIV testing in a lifetime is recorded in the 

group of respondents aged 25-34 (51.6%), those who live in concubinage (52.3%), but particularly 

in the case of housewives or of women who are on maternity leave - 67.0%.  

Table 21 The distribution of answers to questions on the possibility to take an HIV test and testing per se, 

disaggregation by socio-demographical characteristics, age 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of 

the Nistru river), 2010 

 

„Is there a possibility 

to take an HIV test in 

your locality 

(district)?”, % 

„ Did you ever take an 

HIV test?”, % 

General 56.2 35.2 

Male 55.8 31.5 
Sex of respondent: 

Female 60.5 39.9 

aged 15-24 54.7 25.3 

aged 25-34 65.0 51.6 

aged 35-49 61.0 42.1 

aged 50-64 52.5 25.1 

Age: 

aged 15-49 60.0 39.2 

Not married 52.1 20.6 

Married 60.9 42.1 

Concubinage 69.3 52.3 

Divorced 64.6 41.3 

Civil status: 

Widowed 48.4 27.7 

Incomplete medium and 

less 
40.9 22.1 

Medium, including 

lyceum 
57.3 34.6 

Medium vocational 58.1 35.9 

Level of education: 

Higher, including 

incomplete 
73.4 48.1 

Occupational status: Employed 65.8 42.4 
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„Is there a possibility 

to take an HIV test in 

your locality 

(district)?”, % 

„ Did you ever take an 

HIV test?”, % 

General 56.2 35.2 

Unemployed 53.6 33.9 

Pupil/student 46.1 11.2 

Retired/disabled 45.2 25.3 

Maternity 

leave/housewife 
73.6 67.0 

Respondents in rural areas report the availability of HIV testing services less often (46.8%) than 

urban respondents (72.6%). Upon disaggregation by regions, the villages in the Central and 

Southern regions stand out with 41.0% and respectively 50.9%  of respondents  who know about 

the availability of HIV testing. Thus, these regions and rural areas in general register the lowest 

share of population that took an HIV test at least once in their lifetime. Only less than a third of the 

rural population (29.1%), one in four (25.3%) inhabitants of the villages in the Center of the country 

and one of three respondents from the Southern rural areas (33.4%) ever took an HIV test. (Table 

22). 

Table 22 Access to HIV testing and HIV testing in a lifetime, disaggregation by socio-demographic 

categories, age 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

„Is there a possibility 

to take an HIV test in 

your locality 

(district)?”, % 

„ Did you ever take an 

HIV test?”, % 

General 58.3 35.9 

Urban 72.6 44.5 
Type of residence: 

Rural 46.8 29.1 

Chisinau municipality 76.7 43.9 

Balti municipality 76.0 47.7 

North, urban 67.3 42.6 

Center, urban 57.8 38.4 

South, urban 56.4 47.9 

North, rural 53.2 29.1 

Center, rural 41.0 25.3 

Geographical area: 

South, rural 50.9 33.4 

Three in four respondents who reported that they were tested for HIV at least once (75.9%) said 

they did it of their own consent, while one in four (23.3%) of them said they were forced to take 

the test. Nearly half of those who have ever been tested for HIV (53.5%) received pre-test 

counseling and about one third (36.9%) received post-test counseling (Table 23). 

Table 23 Taking HIV tests : period, motivation, counseling, general population aged 15-64, %, Republic of 

Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 % 
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Of my own consent 75.9 

I was forced 23.3 

I don’t know 0.3 

When you took a test (last time), 

did you take it of your own accord 

or were you forced to do it? 
No answer 0.5 

They explained why, and they told me 

about HIV  
5.5 

Only that they are taking a sample for 

HIV 
34.0 

Neither 10.2 

I don’t know 1.6 

When you took a test (last time), 

before taking the blood sample, 

did they explain why is the blood 

taken and did they tell you about 

HIV? 

No answer 0.8 

They told me the result of the test 

and I was counseled   
36.9 

They only told me the result of the 

test 
51.1 

Neither 9.4 

I don’t know 1.8 

When they told you the result of 

the (latest) HIV test did they tell 

you about HIV?  

  

No answer 0.9 

During the past year 37.0 

2-3 years ago 30.9 

More than 4 years ago 30.2 

I don’t know 0.7 

When did you take your last HIV 

test? 

 

No answer 1.1 

Yes 90.7 

No 7.5 

I don’t want to know the result, 

but do you know the result of the 

last HIV test taken? No answer 1.8 

Of those ever tested for HIV, 37.0% were tested during the last year, 30.9% took the test 2-3 years 

ago and 30.2% were tested more than 4 years ago. Nine out of ten respondents (90.7%) that have 

ever been tested for HIV, know their last test result.  

Of all respondents, 9.7% were voluntarily tested for HIV last year and know the latest test result, 

11.7% took an HIV test last year and know the latest test result, 12.8% took an HIV test during last 

year (Figure 3).  
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Figure 3 HIV testing, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru 

river), 2010 

  

The differences between socio-demographic categories in the coverage with HIV testing are 

presented in Table 24. The greatest coverage with HIV testing in the last 12 months with the 

known result of the latest test is recorded in the 25 - 34 age groups.  

Table 24.  HIV testing during the last 12 months, disaggregation by socio-demographic characteristics, 
general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

% people tested 

voluntarily during the 

last year and who know 

the result of the latest 

test  

% people tested during 

the last year and who 

know the result of the 

latest test  

 

General 9.7 11.7 

Male 8.3 10.9 Sex of 

respondent: Female 1.9 13.2 

aged 15-24 9.5 11.7 

aged 25-34 13.8 17.4 

aged 35-49 10.6 13.0 

aged 50-64 4.8 6.3 

Age: 

aged 15-49 11.1 13.9 

Not married 7.3 9.1 

Married 10.7 13.5 

Concubinage 14.7 17.6 

Divorced 9.1 10.3 

Civil status: 

Widowed 8.8 11.2 

Level of Incomplete medium and less 5.0 7.1 
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Medium, including lyceum 9.9 12.4 

Medium vocational 9.1 10.6 

education: 

Higher, including incomplete 13.8 17.1 

Employed 11.0 14.5 

Unemployed 8.0 9.6 

Pupil/student 5.3 6.5 

Retired/disabled 5.0 5.2 

Occupational 

status: 

Maternity leave/housewife 25.5 30.4 

In rural areas the share of respondents tested for HIV during the last 12 months voluntarily and 

who know their last test result (6.8%) is twice lower than in the urban areas (13.3%). The value of 

the indicator is nearly twice as small for respondents from rural areas in the Northern and Central 

regions (4.6% and 5.6% respectively) (Table 25). 

Table 25 HIV testing during the last 12 months, disaggregation by regions, general population aged 15-64, 

%, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

% of people tested 

voluntarily during the 

last year and who know 

the result of the latest 

test 

% people tested during 

the last year and who 

know the result of the 

latest test  

 

General 9.7 11.7 

Urban 13.3 16.6 Type of 

residence: Rural 6.8 8.5 

Chisinau municipality 16.9 18.7 

Balti municipality 12.5 14.4 

North, urban 10.4 17.8 

Center, urban 7.1 8.7 

South, urban 8.0 14.1 

North, rural 4.6 7.5 

Center, rural 5.6 5.9 

Geographical 

area: 

South, rural 10.1 12.6 

Two thirds (62.6%) of the HIV tested respondents during the last year were counseled pre test and 

this proportion being 6% higher compared to those tested 2-3 years ago. Wth respect to the post 

test counselind the percent of respondents who benefited from during the last 12 months is higher 

(46.8%) compared to those who benefited from HIV testing in last 2-3 years.   

Table 26 Pre- and post-test counseling by the period of the last HIV test, general population aged 15-
64, general sample, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru River), 2010 

Period of last HIV test  

During last 

year, % 

2-3 years 

ago, % 

4 years ago and 

over, % 

They explained why, and they 

told me about HIV 62.6 56.3 40.6 
When you took a 

test (last time) 

before taking the 

blood sample, did 
They only told me that they are 27.4 31.7 44.8 
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taking a sample for HIV 

Neither 9.5 9.6 11.6 

they explain you 

why are they taking 

the blood and did 

they tell you about 

HIV?  I don’t know 0,4 2,4 3,0 

They told me the result of the 

test and I was counseled  46.8 33.9 29.6 

They only told me the result of 

the test 42.4 57.4 55.4 

Neither 10.1 6.3 11.8 

When they told you 

the result of the 

(latest) HIV test did 

they tell you about 

HIV?  

 

I don’t know 0,7 2,4 3,2 

 

Attitudes towards people living with HIV 
In the recruited sample is outlined a pronounced social distance towards the PLWH. Only half of 

those surveyed would accept to take care for an HIV infected close relative at home. From the 

gender perspective (the sex of the infected person) there are no significant differences: 52.7% of 

the sample would accept to care for a female  HIV infected close relative at home, while 52.1% of 

the sample for a male  close relative at home. Only half of the sample (49.6%) considered that if a 

student is  HIV positive, but doesn’t have AIDS symptoms can continue his studies, and 41.4% of 

the respondents considered that a professor (teacher) which is HIV positive, but doesn’t have AIDS 

symptoms, can continue to teach. The lowest level of tolerance was recorded for questions 

regarding sharing of the same tableware and purchasing food from a shop whose owner could be 

HIV positive. Only one out of ten (11.3%), is ready to share the same tableware with an HIV 

positive person. Two out of ten (22.3%) respondents reported that they would continue to buy 

foodstuff from a local  grocery store or canteen, if they find out  that the owner of such a store 

would be HIV positive  (Figure 4).  

Two thirds of the respondents (63.2%) stated that they would keep the HIV positive status of a 

friend or an acquaintance secret if they were to become  infected, while  25.9% would not. Every 

second respondent (51.5%) admits that he would be ashamed  if the HIV positive status of a friend 

or an acquaintance would become known to people around them, while 25.9% would not (Figure 

4). 
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Figure 4 Attitudes towards PLWH, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of 

the Nistru river), 2010 

 

In order to calculate the integrated indicator of tolerant attitudes the respondents that would 

tolerate an HIV positive teacher, who would agree to eat from the same tableware, will continue to 

buy food from a shop whose  owner could be HIV positive, are willing to care at home for a close 

relative who is HIV infected (both male and female) and answered questions referring to secrecy 

negatively were taken into account.  

As follows we present two scenarios of the indicator, the difference between them being the set of 

questions included in its construction. The first scenario includes people who stated they would 

not keep the HIV positive status of a friend/acquaintance secret. In the second scenario, they are 

replaced by respondents who said they would not be ashamed if the HIV status of a 

friend/acquaintance would become known to others. The value of this index to the entire sample is 

1.9% for the first scenario and 9.9% for the second scenario. These should be the respondents who 

answered all five questions comprising the indicators correctly.  Table 27 below presents values of 

the indicator (scenario 1) for the segment aged 15-49, distributed based on gender and studies.  

Table 27. The integrated indicator of tolerant attitudes, general population aged 15-64, Republic of 

Moldova (right bank of the Nistru river), 2010  

 Total Men Women 

General 1.8% (75/4040) 1.9% (37/1987) 1.8% (38/2140) 

aged 15-19 1.8% (10/484) 2.6% (6/249) 1.3%(3/235) Age: 

aged 20-24 2.1%(12/557) 1.6%(4/263) 2.6%(8/292) 
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aged 25-49 2.1%(43/2055) 2.1%(21/970) 2.1%(23/1083) 

No education 0.0%(0/11) 0.0%(0/5) 0.0%(0/6) 

Primary school 4.2%(1/31) 7.7%(1/17) 0.0%(0/14) 
Level of 

education: 
Secondary and higher 1.8%(73/3997) 1.9%(35/1874) 1.8%(38/2120) 

Table 28 presents values of the indicator (scenario 2) for the segment aged 15-49, distributed based 

on gender and level of education. 

Table 28 The integrated indicator of tolerant attitudes, general population aged 15-64, %, Republic of 

Moldova (right bank of the Nistru river), 2010  

 Total Men Women 

General 9.9(401/4039) 9.3(176/1898) 10.5(226/2140) 

aged 15-19 10.7% (52/484) 9.5% (24/249) 12.0 %(28/235) 

aged 20-24 10.4%(58/557) 9.5%(25/263) 11.3%(33/292) Age: 

aged 25-49 11.0%(225/2055) 10.0%(97/970) 11.8%(128/1083) 

No education 0.0%(0/11) 0.0%(0/5) 0.0%(0/6) 

Primary school 4.2%(1/31) 7.7%(1/17) 0.0%(0/14) 
Level of 

education: 
Medium and higher 10.0%(400/3997) 9.3%(174/1874) 10.6%(226/2120) 

Regardless of the scenario, the results of the study confirm the low tolerance of society towards 

PLWH. 

Sexual behavior 
In the questionnaire, partners were divided into four categories: 

• Concubine type partners (who live/have lived in the same household as the respondent); 

• Permanent sex partners: qualified by respondents as permanent sex partners, but don’t live 

in the same household and are not paid for sex; 

• Non-permanent sex partners (occasional, casual): they are not spouses or concubines, don’t 

live/didn’t live in the same household and were not paid for sex;  

• Commercial sex partners (paid): sexual partners that were paid for sex.  

According to recommendations (Family Health International 2004) all sexual partners who do not 

live/didn't live in the same household and were not paid for sexual relations should be classified as 

non-regular sexual partners. The study "HIV/AIDS related Knowledge, attitudes and practices of 

youth. Evaluation Study. Otilia Scutelniciuc. 2007" carried out using this classification of sexual 

partners, showed that the respondents misunderstood the definitions or have followed their own 

stereotypical understanding of the types of partners. Therefore, a new category of partners - 

regular sexual partners who do not live/didn't live in the same household was added. 

Sexual experience  

From the sample, 90.9% had intercourse at least once in their lifetime, and 9.1% respectively didn't 

have this experience. 71.7% of the sample had sex during the last 12 months, which is 78.2% of 

those who have lifetime sexual experience. The analysis below was carried out on the subsample 

of sexually active respondents if any other clarifications are not provided.    

The share of sexually active respondents is higher among respondents aged 25-34 (91.2%) and 

lowest - in the group of respondents aged 50-64 (54.4%). Neither educational level nor 

employment status affect the share of sexually active people. The emphasis on the pupil/student 
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category in terms of sexual activity is due to the age and marital status characteristics of this 

category. Men are more sexually active than women. Thus, in the case of men with sexual 

experience in their lifetime, the percentage of those who had intercourse in the last 12 months 

(82.8%)  is almost ten percent higher than among women (74.0%). The number of sexual partners 

during the past 12 months is also higher for men (Table 29).  

Table 29 Sexual experience and activity, general population aged 15-64, disaggregation by socio-

demographic characteristics, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Have sexual 

relations 

experience, 

% 

Sexually 

active, % 

Number of 

partners, last 12 

months 

(average/media

n/DS) 

Multiple sex 

partners in 

the last 12 

months, % 

General 90.9 78.2 1.3/1/1.6 10.2 

Male 91.6 82.8 1.6/1/2.1 18.0 
Sex: 

Female 90.8 74.0 1.1/1/0.7 2.4 

aged 15-24 68.3 83.4 1.8/1/2.5 24.7 

aged 25-34 98.3 91.2 1.4/1/2.0 9.1 

aged 35-49 99.3 84.6 1.1/1/0.7 5.8 

aged 50-64 99.6 54.4 1.1/1/0.4 4.0 

Age: 

aged 15-49 88.6 86.4 1.4/1/1.8 11.6 

Not married 65,8 76.1 2.3/1/3.4 35.0 

Married 100.0 85.6 1.1/1/0.5 3.6 

Concubinage 100.0 89.7 1.5/1/1.6 13.0 

Divorced 100.0 47.8 1.8/1/1.5 31.6 

Civil status: 

Widowed 100.0 11.7 1.1/1/0.7 13.5 

Incomplete medium and less 77.7 68.5 1.3/1/1.4 12.9 

Medium, including lyceum 91.9 80.0 1.3/1/1.4 10.3 

Medium vocational 96.9 80.3 1.3/1/2.0 8.0 

Level of 

education: 

Higher, including incomplete 96.7 81.0 1.3/1/1.6 10.6 

Employed 98.0 83.3 1.3/1/1.4 9.1 

Unemployed 95.1 82.2 1.4/1/2.2 11.2 

Pupil/student 48.1 78.5 1.8/1/1.7 31.9 

Retired/disabled 98.8 42.6 1.1/1/0.4 3.6 

Occupation: 

Maternity leave/housewife 99.5 88.5 1.0/1/0.2 1.2 

Respondents from the Chisinau municiplaity appear more sexually active than  those from other 

regions (Table 30). 

Table 30 Sexual experience and activity, general population aged 15-64, disaggregation by region, %, 

Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Have sexual 

relations 

experience, 

% 

Sexually 

active, % 

Number of 

partners, last 12 

months 

(average/media

n/DS) 

Multiple sex 

partners in 

the last 12 

months, % 

General 90.9 78.2 1.3/1/1.6 10.2 

Type of Urban 92,7 79.2 1.4/1/1.9 11.0 
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Have sexual 

relations 

experience, 

% 

Sexually 

active, % 

Number of 

partners, last 12 

months 

(average/media

n/DS) 

Multiple sex 

partners in 

the last 12 

months, % 

General 90.9 78.2 1.3/1/1.6 10.2 

residence: Rural 89.9 77.3 1.3/1/1.3 9.5 

Chisinau municipality 93.7 81.4 1.4/1/1.8 12.4 

Municipiul  Balti 91.7 77.5 1.3/1/1.3 10.5 

North, urban 92.4 81.2 1.4/1/3.2 9.1 

Center, urban 91.7 73.6 1.4/1/1.3 12.5 

South, urban 89.8 71.6 1.1/1/0.9 6.1 

North, rural 89.7 78.6 1.3/1/1.7 9.7 

Center, rural 89.8 77.6 1.2/1/1.1 8.4 

Geographical 

area: 

South, rural 90.5 76.6 1.3/1/1.1 10.6 

Upon the analysis of fertile age respondents (aged 15-49), one in ten persons (9.0%) had sex with 

more than one sexual partner during the last 12 months. Multiple partners were reported by men 

nine times more often (13.9%) than by women (1.6%). The proportion of respondents with 

multiple partners is the highest in age group 20-24 (17.0%) compared to other age groups (Table 

31).  

Table 31. Multiple sex partners during the last 12 months, general population aged 15-49, disaggregation 

by sex and age, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 Male Female Total 

General 13.9 1.6 9.0 

aged 15-19 17.7 3.2 10.6 

aged 20-24 32.0 3.6 17.0 Age: 

aged 25-49 11.8 1.6 6.4 

Age of sexual experience debut  
In the study sample, the sexual experience debut, expressed as an arithmetic average of the age at 

which the first sexual encounter took place is age 18.7 (median - 18, SD – 2.7). There are three 

characteristics depending on which large differences can be observed. We should note that the 

onset of sexual activity occurs earlier in men than in women. Thus, the average age of the first 

sexual encounter is 17.9 (median - 18, SD – 2.6) years for men, compared to 19.3 (median - 19, SD 

– 2.5) years for women (Table 32).  

Table 32. Age of sexual experience debut, general population aged 15-64, disaggregation by sex, age and 

type of residence, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 Mean  age, years Median  age, years SD, years 

General 18.7 18 2.7 

Male 17.9 18 2.6 Sex of 

respondent: Female 19.3 19 2.5 
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aged 15-24 -
8
 - - 

aged 25-34 18.1 18 2.4 

aged 35-49 19.1 19 2.5 

aged 50-64 19.8 19 3.0 

Age: 

aged 15-49 18.3 18 2.4 

Urban 18.6 18 2.7 Type of 

residence: Rural 18.8 18 2.6 

Chisinau municipality 18.4 18 2.7 

Municipiul  Balti 18.5 18 2.6 

North, urban 18.7 18 2.8 

Center, urban 18.9 19 2.8 

South, urban 18.8 18 3.0 

North, rural 18.4 18 2.4 

Center, rural 19.1 19 2.5 

Geographical 

area: 

South, rural 18.9 18 3.0 

When comparing the age groups, the general trend in time is for the average age of sexual 

experience debut to decrease. Thus, respondents aged 25-34, who already began their sexual life 

(98.3%) registered an average sexual experience debut age of 18.1 (median - 18, SD – 2.4) years, 

while the oldest category, the ones aged 50-64 have reported a median age of 19.8 years for the 

debut (median - 19, SD - 3) (Table 32).  

Sex partners  
From the perspective of the types of partners of respondents who had intercourse during the last 

12 months, 81.4% of them had intercourses with their husband/wife or concubine, 14.7% had sex 

with regular partners, who don’t live together with them. One in ten sexually active respondents 

(9.1%) had sex with casual partners and 0.4% - with commercial partners
9
.  

The significant differences between sexes should be noted. Thus, sexually active women had 

husband/concubine type partners more often (89.7%) than men (73.4%) in the last 12 months. 

18.5% of men had sex with regular partners outside the household in the last 12 months, which is 

double than in the case of women (9.3%). The difference in the case of casual partners is even 

bigger. Thus, men had casual sexual partners ten times more often (16.7%) than women (1.5%). 

Sexual intercourses with partners who do not live in the same household are particularly 

characteristic of respondents aged 15-24: 38.4% had sex with regular partners outside the 

household and 24.5% with casual partners  

Table 33). 

Table 33 Types of sex partners, general population aged 15-64, disaggregation by socio-demographic 

characteristics, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 Had sexual Of them 

                                                             
8 In the age group of 15-24, about two thirds of the sample (68.3%) have a lifetime sexual experience. Because of that, 
the debut is measured based on the median value in surveys targeting youth.  
9 Of the sample, 59.6% reported having sex with husband/wife/concubine partner, 10.3% with permanent partners 
outside of the household, 6.7% - with casual perptners and 0.3% - with commercial partners. 
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With 

spouses/ 

concubines

, % 

With permanent 

partners outside 

the household, % 

With 

commercial 

partners, % 

With 

casual 

partners, 

% 

Total 78.2 81.4 14.0 0.4 9,1 

Male 82.8 73.4 18.5 0.8 16,7 
Sex: 

Female 74.0 89.7 9.3 0.0 1,5 

aged 15-24 83.4 47.1 38.4 1.0 24,5 

aged 25-34 91.2 84.1 12.7 0.3 8,1 

aged 35-49 84.6 92.2 6.0 0.4 3,9 

aged 50-64 54.4 95.4 3.7 0.0 3,5 

Age: 

aged 15-49 86.4 78.3 16.3 0.5 10,4 

Not married 76.1 - 56.7 0.9 35.5 

Married 85.6 99.2 2.1 0.2 2.1 

Concubinage 89.7 71.6 26.2 1.7 6.3 

Divorced 47.8 23.6 39.6 1.5 31.1 

Civil status: 

Widowed 11.7 34.6 43.8 0.0 13.6 

Incomplete 

medium and 

less 

68.5 78.2 13.3 0.1 13.8 

Medium, 

incl. lyceum 
80.0 82.5 13.6 0.4 9.2 

Medium 

vocational 
80.3 86.2 9.7 0.5 7.1 

Level of 

education: 

Higher, incl. 

incomplete 
81.0 78.4 18.4 0.5 8.3 

Employed 83.3 85.2 12.5 0.3 7.3 

Unemployed 82.2 81.0 12.8 0.7 10.1 

Pupil/studen

t 
78.5 19.1 54.9 0.7 36.5 

Retired/disa

bled 
42.6 95.3 4.5 0.0 2.8 

Occupational 

status: 

Maternity 

leave/house

wife 

88.5 98.6 1.8 0.0 0.0 

Significant differences can be noted upon disaggregation by area of residence. Thus, respondents 

from rural areas reported having sexual partners outside the household  less often (11.3% had 

regular partners outside the household and 8.2% had casual partners) than those from urban areas 

(17.2% had regular partners outside the household and 10.4% had casual partners)  

Table 34). 

Table 34 Types of sex partners , general population aged 15-64, disaggregation by regions, %, Republic of 

Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 Had sex in 

the last 12 

Of them 



38 

 

With 

spouses/ 

concubines

, % 

With permanent 

partners outside 

the household, % 

With 

commercial 

partners, % 

With 

casual 

partners, 

% 

Urban 79.2 768 17.2 0.4 10.4 Type of 

residence: Rural 77.3 85.2 11.3 0.5 8.2 

Chisinau 

municipality 
81.4 75.1 18.1 0.3 11.0 

Balti 

municipality 
77.5 77.5 19.1 0.3 9.1 

North, urban 81.2 80.5 10.8 0.7 12.5 

Center, 

urban 
73.6 77.9 18.7 0.4 9.7 

South, urban 71.6 80.4 15.3 0.0 6.8 

North, rural 78.6 86.4 10.0 0.8 8.9 

Center, rural 77.6 87.7 10.0 0.0 6.8 

Geographical 

area: 

South, rural 76.6 81.4 14.5 0.8 8.7 

Non-permanent sex partners 
6.7% of the sample, reported sex with casual partners (but not commercial) and 10.3% -  with  

regular partners with whom they don’t live/didn’t live in the same household. Upon joining these 

two categories, it turned out that 14.7% of respondents had  sex  with  non-permanent partners 

during the past year. Men reported intercourses with non-permanent sexual partners three times 

more often than women (23.3% and 7.1% respectively). The proportion of respondents who had 

non - permanent partners during the past  12 months decreases with age. Thus, among the youth 

of 15 -24 years, the indicator value is 31.0%, being almost  double compared to the group aged 25-

34 (16.0%), more  than  triple compared to that of the group aged 35-49 (8.1%) and almost ten 

times higher compared to that of the people aged 50-64 (3.7%). Among people of reproductive age 

(aged 15-49) the indicator value is 18.1% (Table 35). 

Marriage, of course, leads to the reduction in the incidence of intercourses with non-permanent 

partners (3.3%). Single (40.1%) and divorced (32.1%) respondents most often reported non-

permanent sex partners. Note the large share of respondents who reported sex with non-

permanent partners in the case of cohabiting persons (26.3%). Thus, there is a higher percentage 

of sex with two or more partners in the case of men, younger respondents, single or cohabiting 

persons (Table 35).  

The variation of indicator  based on the level of education is  a less significant, but depending on 

the employment status we can see an increased incidence among students (29.8%) and  a very low 

level  in the case of pensioners/disabled  (2.7%) and  respondents on maternity leave (1.8%) (Table 

35).  
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Table 35. Non-permanent sexual partners, general population aged 15-64, disaggregation by socio-

demographic characteristics, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Had non-

permanent 

partners, last 12 

months, % 

Had a non-

permanent 

partner in the last 

12 months, % 

Have had 2 or 

more non-

permanent 

partners, last 12 

months, % 

General 14.7 8.8 5.9 

Male 23.3 11.9 11.3 Sex of 

respondent: Female 7.1 5.8 1.2 

aged 15-24 31.0 18.0 13.0 

aged 25-34 16.0 9.2 6.6 

aged 35-49 8.1 5.1 3.1 

aged 50-64 3.7 2.5 1.2 

Age: 

aged 15-49 18.1 10.6 7.4 

Not married 40.1 23.2 16.8 

Married 3.3 2.1 1.2 

Concubinage 26.3 16.7 9.6 

Divorced 32.1 18.1 14.0 

Civil status: 

Widowed 6.8 5.2 1.6 

Incomplete medium and 

less 
12.6 6.8 5.7 

Medium, including 

lyceum 
14.3 8.3 6.1 

Medium vocational 11.8 6.5 5.3 

Level of 

education: 

Higher, including 

incomplete 
19.4 12.6 6.6 

Employed 13.7 8.2 5.6 

Unemployed 16.2 8.9 7.2 

Pupil/student 29.8 18.6 11.2 

Retired/disabled 2.7 1.7 1.0 

Occupational 

status: 

Maternity 

leave/housewife 
1.8 1.2 0.6 

We can also observe difference by area of residence. In the last 12 months 11.8% of the 

respondents from rural areas and 18.4% of urban respondents have had sex with non-regular 

partners. Regionally, differences are not significant, the variation being attested only depending on 

community: higher rates in municipalities, average in small urban areas and low in rural areas. 

(Table 36).  

Table 36. Non-permanent sexual partners, general population aged 15-64, disaggregation by regions, %, 

Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Had non-

permanent 

partners, last 12 

months, % 

Had one non-

permanent 

partner in the last 

12 months, % 

Have had 2 or 

more non-

permanent 

partners, last 12 

months, % 
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General 14.7 8.8 5.9 

Urban 18.4 11.7 6.7 Type of 

residence: Rural 11.8 6.4 5.4 

Chisinau Municipality 20.2 12.4 7.8 

Balti Municipality 17.7 11.7 6.1 

North, urban 15.8 10.3 5.5 

Center, urban 16.9 9.4 7.5 

South, urban 13.7 10.2 3.5 

North, rural 11.6 6.2 5.4 

Center, rural 10.5 6.2 4.3 

Geographical 

area: 

South, rural 13.6 7.0 6.4 

As regards the number of partners, the average number of regular partners outside the household 

is 1.3 in men and 1.1 in women. The value of this indicator registered differences based on sex, age 

and other characteristics (Table 37).    

Table 37 Number of non-permanent partners, general population aged 15-64, disaggregation by socio-

demographic characteristics, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Permanent partners from 

outside the household, 

average/median/DS 

Casual partners, 

average/median/DS 

Total 1.3/1/0.9 4.2/2/14.0 

Male 1.3/1/1.0 4.3/2/14.5 Sex of 

respondent: Female 1.1/1/0.4 3.2/1/5.5 

aged 15-24 1.3/1/1.0 3.2/2/4.1 

aged 25-34 1.2/1/0.7 8.2/3/27.5 

aged 35-49 1.2/1/0.5 2.6/2/2.3 

aged 50-64 1.3/1/0.6 1.8/1/1.4 

Age: 

aged 15-49 1.3/1/0.9 4.4/2/14.5 

Not married 1.3/1/1.0 4.8/2/16.6 

Married 1.1/1/0.3 2.7/2/2.2 

Concubinage 1.3/1/0.5 6.0/7/2.4 

Divorced 1.2/1/0.6 2.8/2/1.8 

Civil status: 

Widowed 1.3/1/0.8 1.4/1/0.6 

Incomplete medium and 

less 
1.2/1/0.8 2.7/2/2.8 

Medium, incl. lyceum 1.3/1/0.8 7.1/3/26.9 

Medium vocational 1.3/1/1.3 3.7/2/6.0 

Level of 

education: 

Higher, incl. incomplete 1.2/1/0.7 3.5/2/4.3 

Employed 1.3/1/0.8 5.7/2/21.4 

Unemployed 1.3/1/1.2 4.0/3/5.4 

Pupil/student 1.2/1/0.6 2.5/1/2.4 

Retired/disabled 1.1/1/0.4 1.9/1/1.9 

Occupational 

status: 

Maternity 

leave/housewife 
1.3/1/0.5 5.4/2/19.2 

Urban 1.3/1/0.8 3.0/2/3.1 Type of 

residence: Rural 1.2/1/0.9 6.8/3/24.3 
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Permanent partners from 

outside the household, 

average/median/DS 

Casual partners, 

average/median/DS 

Chisinau municipality 1.3/1/0.9 2.9/2/2.4 

Balti municipality 1.4/1/0.9 3.8/1/8.6 

North, urban 1.2/1/0.8 3.2/3/2.3 

Center, urban 1.3/1/0.7 2.1/1/3.0 

South, urban 1.2/1/0.6 3.6/3/3.9 

North, rural 1.3/1/0.9 2.9/2/3.4 

Center, rural 1.0/1/0.2 2.4/2/1.7 

Geographical 

area: 

South, rural 1.3/1/1.3 4.3/2/14.5 

 

Commercial Partners 
Only 13 respondents reported sexual intercourses with commercial partners over the last year, 

representing 0.3% of sample or 0.4% of the people who had intercourse in the last 12 months. 

Condom Use 
Condom use varies greatly depending on the type of the partner.  

At the last intercourse with the spouse/cohabitant, the condom was used only in one out of ten 

cases (10.6%). The highest rate of condom use was recorded for occasional sexual partners 

(68.0%). With regular partners outside the household, at the latest sexual intercourse 44.9% 

respondents used the condom. Consistent  condom  use  during the last year with non-regular 

partners was recorded in 47.6% of cases, with non-cohabitant regular partners 26.8%, while in the 

case of cohabitants the rate drops to 3.3 percent.  

Table 38. Rate of condom use at the last sexual intercourse and consistently in the last months by type of 

sex partners, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 
Husband/spous

e /concubine, % 

Permanent from 

outside the 

household, % 

Commercial 

partner, % 

Casual 

partner, % 

Condom use at the last sex 

contact 
10.6 44.9 80.0 68.0 

Consistent use of condoms 

during the last year 
3.3 26.8 35.3 47.6 

Consistent use of the condom 

for the last month 
3.2 23.9 38.7 40.5 

In cases where the last sexual contact occurred with a partner other than the one living with the 

respondent (permanent partners outside the household and casual partners), the condom was 

used in 35.3% cases. Differences were registered between various socio-demographic groups. Men 

stand out again, as they use condoms more often (42.6%) than women (21.4%). More often, 

condoms are used by youth aged 15-24 (52.8%), those aged 25-34 (32.1%), bachelors (52.9%), 

students (63.5%). Based on the level of education, the increased use of condoms can be seen 

among respondents with incomplete secondary education (39.7%) and those with higher 

education (37.8%) (Table 39).  
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Table 39. The rate of condom use at the last sexual intercourse, disaggregation by socio-demographic 

characteristics, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 

2010 

 

Condom use 

at the last 

sexual 

intercourse 

with a 

spouse or 

concubine 

type 

partner, % 

Condom use at the 

last sexual 

intercourse  with 

the non-permanent 

(permanent from 

outside the 

household or 

casual) partner, % 

Condom use at 

the last sexual 

intercourse with 

the permanent 

partner from 

outside the 

household, % 

Condom use 

at the last 

sexual 

intercourse 

with the 

casual 

partner, % 

General 10.6 35.3 44.9 60.8 

Male 10.2 42.6 46.3 62.5 
Sex: 

Female 10.3 21.4 41.9 61.2 

aged 15-24 21.6 52.8 54.4 72.4 

aged 25-34 14.1 32.1 40.2 63.9 

aged 35-49 8.5 12.7 23.7 30.6 

aged 50-64 2.1 7.1 26.4 55.2 

Age: 

aged 15-49 12.5 38.2 45.6 62.9 

Not married 15.7 52.9 50.1 71.1 

Married 9.7 7.5 30.8 50.2 

Concubinage 18.1 27.0 48.6 68.1 

Divorced 19.3 20.8 22.8 29.7 

Civil status: 

Widowed 5.1 8.6 18.8  

Incomplete 

medium and 

less 

9.0 39.7 50.6 66.2 

Medium, 

including 

lyceum 

8.3 33.7 38.4 63.1 

Medium 

vocational 
8.8 29.6 41.1 51.1 

Level of 

education: 

Higher, 

including 

incomplete 

13.9 37.8 48.1 68.7 

Employed 10.2 31.9 44.0 63.6 

Unemployed 10.0 26.0 31.8 52.9 

Pupil/student 35.0 63.5 60.0 75.7 

Retired/disable

d 
2.2 13.0 36.6 57.3 

Occupational 

status: 

Maternity 

leave/housewif

e 

14.2 2.4 38.9 0.0 

Depending on residence, the highest level of condom use is registered among urban respondents 

(40.8%) compared to 29.6% in rural areas (Table 40). 



43 

 

Table 40. The rate of condom use at the last sexual intercourse, disaggregation by regions, general 

population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Condom use 

at the last 

sexual 

intercourse 

with a 

spouse or 

concubine 

type 

partner, % 

Condom use at the 

last sexual 

intercourse  with 

the non-permanent 

(permanent from 

outside the 

household or 

casual) partner, % 

Condom use at 

the last sexual 

intercourse with 

the permanent 

partner from 

outside the 

household, % 

Condom use 

at the last 

sexual 

intercourse 

with the 

casual 

partner, % 

General 10.6 35.3 44.9 60.8 

Urban 15.4 40.8 50.2 67.3 Type of 

residence: Rural 6.4 29.6 37.9 57.4 

Chisinau 

Municipality 
17.8 38.2 48.3 62.1 

Balti 

Municipality 
18.9 48.1 48.3 75.0 

North, urban 6.5 35.5 38.7 61.1 

Center, urban 16.7 44.9 60.8 57.1 

South, urban 10.2 42.7 61.4 90.0 

North, rural 3.6 42.5 41.0 62.9 

Center, rural 7.5 21.7 30.2 58.3 

Geographical 

area: 

South, rural 7.4 31.3 41.1 59.0 

Substance use  

Tobacco use 
Study results show that 28.3% of the Moldovan population aged 15-64 smokes tobacco, of which 

cigarettes – 27.0%, and 1.3%, pipes. Additionally, 15.1% of the sample had smoked in the past. 

Thus, the lifetime prevalence of tobacco smoking is 43.4%.  

Smoking is more often reported by men, the proportion of smokers in their group (49.4%) being 

ten times higher than among women (9.7%). Smoking prevalence is distributed relatively even by 

age group except for the 50-64 age group. This is determined by the bigger share of women in the  

group. Another group that stands out are the people who live in concubinage, with a smoking 

prevalence of 50.6% at the moment of the interview. The prevalence of smoking at the time of the 

interview registered the lowest values among students, retired, widowers and housewives. The last 

three categories are dominated by women (Table 41).  

Table 41. Prevalence of smoking in the population aged 15-64, disaggregation by socio-demographic 

characteristics, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 

2010 
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Lifetime 

prevalence of 

smoking, % 

Smoking 

prevalence at 

the moment of 

the interview, 

% 

Of which 

cigarettes, 

% 

Of which 

pipes, % 

General 43.4 28.3 27.0 1.3 

Male 71.6 49.4 47.9 1.5 
Sex: 

Female 18.2 9.7 8.6 1.1 

aged 15-24 41.0 27.8 26.8 1.0 

aged 25-34 48.9 33.4 31.4 2.0 

aged 35-49 45.5 30.7 29.3 1.4 

aged 50-64 37.9 21.1 20.4 .7 

Age: 

aged 15-49 44.9 30.5 29.1 1.4 

Not married 45.9 32.4 31.0 1.4 

Married 42.3 26.1 24.9 1.2 

Concubinage 61.2 50.6 48.3 2.3 

Divorced 54.1 37.9 36.5 1.4 

Civil status: 

Widowed 25.7 17.9 16.7 1.2 

Incomplete medium 

and less 
39.2 26.8 26.1 0.7 

Medium, incl. lyceum 41.9 28.7 27.1 1.6 

Medium vocational 49.2 32.5 31.0 1.5 

Level of 

education: 

Higher, incl. 

incomplete 
42.8 25.4 24.1 1.3 

Employed 47.2 30.8 29.6 1.2 

Unemployed 51.2 37.6 35.6 2.0 

Pupil/student 31.0 16.9 16.2 0.7 

Retired/disabled 30.3 16.9 16.0 0.9 

Occupational 

status: 

Maternity 

leave/housewife 
28.4 9.5 8.9 0.6 

The variation based on environment of residence cannot be considered significant. The Balti 

municipality stands out in a regional plan with 35.2% of the population smoking tobacco 

Table 42). 

Table 42. Prevalence of smoking among population aged 15-64 ani, disaggregation by region,  general 

population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Lifetime 

prevalence of 

smoking, % 

Smoking 

prevalence at 

the moment of 

the interview, 

% 

Of which 

cigarettes, 

% 

Of which 

pipes, % 

General 43.4 28.3 27.0 1.3 

Urban 46.7 31.2 30.0 1.2 Type of 

residence: Rural 40.6 26.0 24.7 1.3 

Chisinau municipality 47.1 30.5 29.1 1.4 Geographical 

area: Balti municipality 50.0 35.9 35.2 0.7 
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Lifetime 

prevalence of 

smoking, % 

Smoking 

prevalence at 

the moment of 

the interview, 

% 

Of which 

cigarettes, 

% 

Of which 

pipes, % 

North, urban 50.8 31.9 30.8 1.1 

Center, urban 42.5 29.6 28.8 0.8 

South, urban 43.5 30.9 30.0 0.9 

North, rural 43.5 31.3 30.0 1.3 

Center, rural 39.0 22.7 21.0 1.7 

South, rural 38.8 24.4 23.4 1.0 

Based on the number of cigarettes smoked per day respondents are distributed into three large 

groups. The largest group (35.6%) are people who smoke 10 to 20 cigarettes per day. Every fourth 

respondent (26.8%) smokes between 5 and 10 cigarettes. Another 18.3% smoke up to five 

cigarettes per day, while 17.1% smoke over 20 cigarettes per day. The categories that we found to 

have a higher prevalence of smoking, smoke more cigarettes per day. Although registering a low 

prevalence of smoking, persons aged 50-64, stand out with a bigger number of cigarettes smoked 

per day (Table 43). 

Table 43. Distribution by  the number of cigarettes smoked daily, disaggregation by socio-demographic 

characteristics, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 

2010 

 

Up to 5 

cigarette

s /1 pipe 

a day, % 

5 to 10 

cigarett

es/up 

to 3 

pipes a 

day, % 

10 to 

20 

cigarett

es/over 

3 pipes 

a day, 

% 

Over 

20 

cigarett

es a 

day, % 

Respon

dent 

finds it 

hard to 

answer

, % 

No 

answer

, % 

General 18,3 26,8 35,6 17,1 0,6 1,7 

Male 14,3 24,4 40,0 19,6 0,5 1,2 Sex of 

respondent: Female 36,2 37,5 15,9 5,8 0,9 3,7 

aged 15-24 25,7 37,3 27,4 7,8 0,9 0,9 

aged 25-34 19,3 24, 6 40,3 14,0 0,8 1,0 

aged 35-49 15,6 24,2 35,8 21,7 0,0 2,7 
Age: 

aged 50-64 11,8 19,8 40,0 25,7 0,9 1,9 

Not married 22,8 32,4 34,9 7,9 1,3 0,7 

Married 16,9 25,0 33,8 21,8 0,3 2,2 

Concubinage 16,9 30,8 40,1 9,2 0,0 3,0 

Divorced 9,0 14,6 52,5 23,2 0,0 0,6 

Civil status: 

Widowed 21,9 23,2 40,3 12,9 1,7 0,0 

Incomplete medium 

and less 
18,1 24,1 39,8 16,2 1,0 0,9 

Medium, incl. lyceum 14,5 27,0 36,9 18,6 0,9 2,1 

Level of 

education: 

Medium vocational 18,2 29,5 32,4 18,1 0,4 1,4 
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Higher, incl. incomplete 22,0 26,0 34,4 15,6 0,2 1,8 

Employed 16,4 24,4 37,3 20,1 0,5 1,2 

Unemployed 15,2 27,8 38,5 15,9 0,5 2,1 

Pupil/student 37,4 36,1 18,7 6,3 0,0 1,5 

Retired/disabled 19,5 19,7 38,7 18,8 1,7 1,7 

Occupational 

status: 

Maternity 

leave/housewife 
38,5 43,3 6,2 10,0 0,0 2,0 

Based on the region, we can notice the smaller „intensity” of smoking among big city dwellers 

(Table 44).    

Table 44. Distribution by  the number of cigarettes smoked daily, disaggregation by region, general 

population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 Up to 5 

cigarette

s /1 pipe 

a day, % 

5 to 10 

cigarett

es/up 

to 3 

pipes a 

day, % 

10 to 

20 

cigarett

es/over 

3 pipes 

a day, 

% 

Over 

20 

cigarett

es a 

day, % 

Respon

dent 

finds it 

hard to 

answer

, % 

No 

answer

, % 

General 18,3 26,8 35,6 17,1 0,6 1,7 

Urban 20,7 24,7 33,9 18,4 1,0 1.3 Type of 

residence: Rural 16,0 28,8 37,3 15,8 0,2 2.0 

Chisinau Municipality 24,7 29,8 25,5 17,0 1,3 1.7 

Balti Municipality 29,1 18,9 29,1 20,9 0,0 2.0 

North, urban 14,9 17,4 41,3 26,4 0,0 0,0 

Center, urban 10,0 25,5 41,8 20,9 1,8 0,0 

South, urban 16,0 17,6 49,6 14,5 0,8 1,5 

North, rural 16,8 31,7 38,9 11,4 0,0 1,2 

Center, rural 15,9 29,1 33,1 19,2 0,7 2,0 

Geographical 

area: 

South, rural 13,5 24,6 42,9 15,9 0,0 3,2 

Alcohol use 
From the sample 76.7% had used alcohol during the past 12 months. Four in ten respondents 

(39.3%) had used alcohol once a month or less, one third (33.3%) between 2 and 4 times a month. 

One in four respondents consumes alcohol more often (19.0% consumed alcohol 2-3 times per 

week while 7.3%  consume even more often). Men stand out in terms of the frequency of use 

(28.0% consume 2-3 times per week and 11.3% more often), followed by persons living in 

concubinage (26.1% consume alcohol 2 to 3 times per week and 17.7% more often) and the 

unemployed (24.9% consume alcohol 2 to 3 times per week) (Table 45). 

Table 45. Frequency of alcohol use in the last 12 months, disaggregation by socio-demographic 

characteristics, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 

2010 
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4 times 

a week 

and 

more, 

% 

2 or 3 

times a 

week, 

% 

2 or 4 

times a 

month, 

% 

Once a 

month 

and 

even 

less 

often, 

% 

I don’t 

know, 

% 

No 

answer, 

% 

General 7,3 19,0 33,3 39,3 0,6 0,6 

Male 11,3 28,0 34,5 24,8 0,7 0,7 Sex of 

respondent: Female 3,2 9,6 32,1 54,3 0,4 0,4 

aged 15-24 3,4 17,2 34,2 44,2 0,6 0,4 

aged 25-34 5,9 19,3 37,4 36,5 0,4 0,4 

aged 35-49 9,6 19,2 32,6 37,6 0,5 0,6 
Age: 

aged 50-64 9,8 20,1 29,2 39,4 0,8 0,7 

Not married 4,6 17,4 35,4 41,3 0,8 0,7 

Married 7,8 18,9 33,0 39,2 0,5 0,6 

Concubinage 17,7 26,1 32,5 23,7 0,0 0,0 

Divorced 10,5 20,0 33,7 35,0 0,8 0,0 

Civil status: 

Widowed 9,4 25,9 25,4 38,8 0,0 0,5 

Incomplete medium and 

less 
8,6 23,8 30,2 36,6 0,5 0,3 

Medium, incl. lyceum 9,9 15,5 35,5 37,6 0,9 0,5 

Medium vocational 7,5 21,3 33,5 36,5 0,4 0,8 

Level of 

education: 

Higher, incl. incomplete 3,8 16,2 33,7 45,3 0,5 0,5 

Employed 8,5 19,8 32,0 39,1 0,5 0,2 

Unemployed 8,0 24,9 36,8 28,8 0,5 1.0 

Pupil/student 1,7 11,7 32,2 53,8 0,3 0,3 

Retired/disabled 10,2 14,9 31,1 42,5 1,1 0,2 

Occupational 

status: 

Maternity 

leave/housewife 
0,0 6,0 33,5 58,5 0,0 2,1 

Regionally, the frequency of use is bigger in the rural areas, where 22.4% of inhabitants consume 

2-3 times per week and 8.8% more often is determined by the increased frequency of use in the 

villages from the south of the country, where 27.0% consume 2-3 times per week and 12.5% more 

often (Table 46). 

Table 46 Frequency of alcohol use in the last 12 months, disaggregation by region, general population 

aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 4 times 

a week 

and 

more, 

% 

2 or 3 

times a 

week, 

% 

2 or 4 

times a 

month, 

% 

Once a 

month 

and 

even 

less 

often, 

% 

I don’t 

know, 

% 

No 

answer

, % 
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 4 times 

a week 

and 

more, 

% 

2 or 3 

times a 

week, 

% 

2 or 4 

times a 

month, 

% 

Once a 

month 

and 

even 

less 

often, 

% 

I don’t 

know, 

% 

No 

answer

, % 

General 7,3 19,0 33,3 39,3 0,6 0,6 

Urban 5,4 14,7 30,8 47,8 0,8 0,5 Type of 

residence: Rural 8,8 22,4 35,3 32,6 0,4 0,6 

Chisinau municipality 7,0 14,3 28,4 48,9 1,0 0,5 

Balti municipality 4,1 14,2 32,5 48,5 0,7 0,0 

North, urban 5,6 17,0 33,7 43,5 0,3 0,0 

Center, urban 3,3 18,3 32,7 43,5 1,6 0,7 

South, urban 3,7 17,1 34,6 43,0 0,3 1,2 

North, rural 8,3 14,9 35,7 40,0 0,0 1,1 

Center, rural 6,1 22,9 39,6 30,5 0,4 0,6 

Geographical 

area: 

South, rural 12,5 27,0 29,9 29,9 0,5 0,2 

The previous indicator underestimates the real frequency of alcohol use among the population 

aged 15-64. In the last 30 days, 8 out of 10 respondents (80.0%)  have consumed an alcoholic 

beverage.  

Table 47. Prevalence of alcohol use during the last 30 days, disaggregation by socio-demographic 

characteristics, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 

2010 

 

Prevalence of alcohol use during the last 

month, % 

General 80,0 

Male 85,6 Sex of 

respondent: Female 74,1 

aged 15-24 78,3 

aged 25-34 81,9 

aged 35-49 81,2 
Age: 

aged 50-64 78,1 

Not married 78,8 

Married 80,4 

Concubinage 85,1 

Divorced 84,2 

Civil status: 

Widowed 75,1 

Incomplete medium and less 78,5 

Medium, incl. lyceum 78,7 

Medium vocational 82,3 

Level of 

education: 

Higher, incl. incomplete 80,3 

Employed 82,1 Occupational 

status: Unemployed 82,6 
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Prevalence of alcohol use during the last 

month, % 

Pupil/student 74,0 

Retired/disabled 73,2 

Maternity leave/housewife 69,8 

Although existent, the variations based on socio-demographic and region characteristics is 

insignificant (Table 47 and Table 48).    

Table 48 Prevalence of alcohol use during the last 30 days, disaggregation by region, general 

population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right bank of the Nistru river), 2010 

 

Prevalence of alcohol use during the last 

month, % 

General 80,0 

Urban 81,1 Type of 

residence: Rural 79,1 

Chisinau municipality 83,4 

Balti municipality 80,3 

North, urban 77,8 

Center, urban 74,8 

South, urban 79,4 

North, rural 77,3 

Center, rural 81,1 

Geographical 

area: 

South, rural 78,7 

Tranquiliser and sedative use 
Out of the total number of respondents, 153 have stated using sedatives and/or tranquilisers 

during the last 12 months, which constitutes 3.8% of the whole sample. Of the total who used in 

the last 12 months, 41.8% have used once a month or less. Only 29 people stated consuming 4 

times per week or more often, 27 people consumed 2-3 times per week, and 30 people have 

consumed 2-4 times per month. Out of the sample, 86 people or 2.1%, have used sedatives and/or 

tranquilizers in the last 30 days. 

The vast majority of those who stated that they have used sedatives and tranquilisers in the last 12 

months did it once a month and even less often (51.6%). Last time they used sedatives and 

tranquilisers the respondents state they bought them from the pharmacy without a prescription in 

31.3% of cases and in 62.5% of cases that they bought from the pharmacy based on a prescription.  

Last time they have used sedatives and tranquilizers the respondents state they bought them from 

a pharmacy on a prescription (61 out of 86), 24 people without a prescription and one person got 

them from a private person.  

Illegal drug use 
The respondents were asked a series of question regarding the illegal drug use. The distribution of 

answers on questions on illicit drugs is shown in Table 49.  
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Table 49. Prevalence of illegal drug use, general population aged 15-64, %, Republic of Moldova (right 

bank of the Nistru river), 2010 
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Do you know anyone that use …, % 
7,2 2,3 0,7 0,4 0,6 1,6 0,6 0,4 

Did you ever try..., % 
3,8 0,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 

Did you use…in the last 12 months, % 
0,7 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 

Did you use…in the last 30 days, % 
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

The highest value of the lifetime prevalence of use was recorded for marijuana and hashish (3.8%). 

The lifetime prevalence of Ecstasy is 0.5%, while for opium it is 0.4%. The prevalence for the 

remaining drug types was lower. 
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Conclusions   
This report represents the outcome of a quantitative type sociological study carried out among the 

population of the Republic of Moldova (the right bank of the Dniester River) aged 15-64. The study 

aimed to measure the knowledge, attitudes and practices of the population of the Republic of 

Moldova on HIV/AIDS, STIs, consumption of tobacco, alcohol and psychotropic substances. Below 

we present its key findings.  

Knowledge 

- The vaste majority of respondents have at least heard of HIV/AIDS (96.5%).  

- The values of standard indicators for assessing knowledge on HIV/AIDS show a fragmentary 

level of knowledge. Only 35.2% of those surveyed correctly answered the whole set of 

questions on the knowledge about HIV/AIDS and 63.8% answered the set of questions about 

methods of protection correctly.   

- Eight out of hundred respondents have PLH in their social network. The presence of PLH in 

their social network significantly increases the knowledge about HIV/AIDS in general, but not 

the knowledge about the methods of protection against transmission of infection; 

- The level of awareness of the concept of sexually transmitted infections is also a high one. 

91.4% of respondents confirmed that they had ever heard about STIs, but we find that the 

knowledge is  limited, this is because most respondents could not say at least a sign of STIs in  

women or men.  

- Of all respondents 98.2% have heard about condoms. The efficiency of condoms as a method 

of preventing unwanted pregnancy and STIs and HIV prevention is known to the population. 

Eight out of ten respondents (80.1%) stated  that by the correct use of condoms an unwanted 

pregnancy can be avoided, 71.3% believe that its use  can  prevent  STIs  infection, and  75.0% 

think  that by this method the HIV infection can be prevented; 

- Rural area respondents appear less informed on the above presented topics. 

HIV counseling and testing 

- Up till now one third (35.9%) of the country’s population aged 15-64 has ever undertaken an 

HIV testing. The availability of HIV testing is still not well known to a large part of respondents.  

- Currently, HIV tests are carried out without observing the provisions on pre and post-test 

counseling, and on the freedom of decision to perform the test. Thus, 23.3% of  those tested do 

not believe that the testing was voluntary on their behalf, more than half of the tests were not 

preceded by a pre-test counseling (53.5%), and in one out of ten cases the patient was not 

even explained the purpose of collecting the blood sample. In 36.9% of cases the testing was 

not followed by a post-test counseling, and 9.4% of the tested respondents claim that the 

result was not communicated to them;  

Attitudes 

- The population of the Republic of Moldova maintain a social distance towards the people living 

with HIV. The integrated index of the tolerant attitudes is 9.9%; The elderly, the widowed, the 

retired and rural area inhabitants are the most intolerant categories of population.  
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Sexual Behavior  

- Of the total population aged 15-64, 71.1% had sexual intercourse in the last 12 months and 

9.1% are persons with no sexual experience; 

- Most of the sexually active people had sex with their partners in the couple (81.4%).  

Intercourses with permanent partners outside the couple were reported by 14.7% of 

respondents, 9.1% with occasional partners. Intercourses with commercial partners over the 

past 12 months were reported by 0.4%;  

- Nine percent of respondents had sex with two or more partners. Such behaviors are more 

characteristic for men than women, and also for young people;  

- Sexual debut on the given sample occurred on average at the age of 18.7 years. Over the years 

the age at which the sexual debut occurred has been continuously declining. Young people 

aged 15-24 began their sexual intercourse at an age that is 2.5 years smaller than the persons 

that fall into the 50-64 age category today;  

- Condom use depends primarily on the type of sexual partner. The study finds that it is rarely 

used in sexual intercourses with the partners from the couple (spouses and cohabitants), but 

also in the case of permanent partners outside the couple. Thus, during the last sex with the 

couple partner only 10.6% respondents who reported having sex with this type of partner, used 

a condom. In the case of permanent partners outside the household the given indicator 

reached 44.9% . About 68% of respondents that reported having sex with casual partners in the 

last 12 months used a condom at the last sexual intercourse.  

Tobacco, alcohol and substance consumption  

- The prevalence of smoking in the population aged 15-64, is 28.3%. The share of smokers is 

higher among men, the unemployed and respondents from urban areas. The most significant 

group of smokers (35.6%) are those who smoke 10 to 20 cigarettes a day;  

- The last year prevalence of alcohol consumption is 76.7%. Increased consumption can be 

observed among men, people living in concubinage and among the unemployed;  

- Consumption of tranquilizers or sedatives during the past 12 months was reported by 3.8% of 

the population.  

- 3.8% of respondents have tried marijuana or hashish at least once in their lifetime. Other drugs 

registred lower prevalence. 
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-  

Study limitations  
Despite efforts by the implementation group, this study has methodological limitations that may 

affect the accuracy of performed measurements. All the information was self-reported, thus being 

prone to errors of recall and social desirability. The survey questionnaire contained questions 

aimed at highly sensitive subjects such as the intimate life of respondents and consumption of 

psychotropic substances, therefore it is possible that young people may have given answers that 

would be more in accordance with social norms.  
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