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1. PROFILUL łĂRII  
 
PopulaŃia*: 3 572,7 mii, fără regiunea Transnistreană (la 1 ianuarie 2008, Biroul NaŃional de 
Statistică) 
 

Structura de vârstă a 
populaŃiei*: 0-14 ani: 17,6% (la 1 
ianuarie 2008, Biroul NaŃional de 
Statistică)  
15-56/61 ani: 67,5% (la 1 ianuarie 
2008, Biroul NaŃional de Statistică)  
57/62+ani: 14,9% (la 1 ianuarie 
2008, Biroul NaŃional de Statistică) 
 

Vârsta mediană*: Total: 35,8 ani  
BărbaŃi: 34,2 ani  
Femei: 37,3 ani (la 1 ianuarie 
2008, Biroul NaŃional de Statistică) 
 

Rata de creştere a populaŃiei*:  
-1,4% (2007, BNS) 
  
Rata natalităŃii*: 10,6 
naşteri/1000 populaŃie (2007, 
BNS) 
 
Rata mortalităŃii*: 12,0 decese/1 
000 populaŃie (2007, BNS) 
 
Rata netă a migraŃiei la 1000*: - 0,9 (2007, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Rata mortalităŃii infantile*: 11,3 decese/1 000 născuŃi vii (2007, CNMS) 
 

SperanŃa de viaŃă la naştere*: Total: 68,8 ani (2007, BNS) 
BărbaŃi: 65,0 ani  
Femei: 72,6 ani 
 
Rata totală a fertilit ăŃii*:  1,26 copii născuŃi/femeie (2007, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Gradul de alfabetizare*: (vârsta de 15 ani şi mai mult care pot citi şi scrie) 
PopulaŃia totală: 99,1%  
BărbaŃi: 99,7%  
Femei: 98,6% 
(2005, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Clasificarea pe scală Mondială conform Indicelui de Dezvoltare Umană 2006: 114 (IDU 
0,694) 
 

Notă: * Date fără regiunea Transnistria 
 
 
 
 



UCIMP Programul TB/SIDA                                    Raport Annual de Progres Runda 6 HIV/SIDA  

 6 

2. INTRODUCERE  
 
Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului, Ministerul S ănătăŃii - 
Recipient Principal  
 
Propunerea CNC către Fondului Global pentru Combaterea SIDA, tuberculozei şi malariei 
(GFATM), Runda 6 pentru Componenta HIV a fost aprobată în decembrie 2006. UCIMP a 
Ministerului Sanatatii a fost aleasă ca Recipient principal pentru implementarea unui grant în 
valoare de 6 411 072,00 dolari SUA, pentru o perioadă de doi ani şi 15 940 710,00 dolari SUA 
pentru o perioadă de cinci ani. Acordul de Grant pentru Program MOL-607-G03-H a fost semnat 
la 01 mai 2007, la Chişinău între Fondul Global şi UCIMP a Ministerului SănătăŃii. 01 ianuarie 
2008 este ziua demarării implementării Grant-ului în Republica Moldova. 
 
Grantul din partea Fondului Global, Runda 6, Componenta HIV, susŃine: 

 
� implementarea Programului NaŃional pentru Prevenirea şi Controlul 

HIV/SIDA/BST 2006-2010 prin prevenirea expansiunii tratamentul şi îngrijirea 
HIV în vederea asigurării accesului universal la tratament antiretroviral (HAART), 
a sporirii consilierii şi testării voluntare în rândurile grupurilor celor mai expuse la 
risc şi în vederea sporirii prevenirii pentru cei mai vulnerabili. 

Obiectivele propunerii sunt în conformitate cu IniŃiativa Global Comună a OMS/UNSIDA pentru 
accesul universal la tratament şi îngrijire. 
 
Implementarea Grant-ului Fondului Global, Runda 6, în primul an  
 
Acest raport anual se referă la perioada de la 01 ianuarie 2008 până la 31 decembrie 2008. 
UCIMP a efectuat implementarea Grant-ului cu ghidare din partea CNC, precum şi a Ministerului 
SănătăŃii, şi în parteneriat cu Centrul NaŃional SIDA, Dispensarul Republican Dermato-
venerologic, Centrul NaŃional de Transfuzie a Sângelui, Serviciul Medical al Departamentului 
Penitenciar al Ministerului JustiŃiei, Unitatea M&E a Centrului NaŃional de Management în 
Sănătate, instituŃii medicale regionale, sub-recipienŃi - FundaŃia Soros-Moldova, AFEW, Centrul 
PAS, CNRT, ONG-urile active în prevenirea HIV/SIDA şi îngrijirea în comunitate şi la domiciliu 
pentru PTHS, etc. 
 
3. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI  
 
Programul se angajează să asigure accesul universal la prevenire, îngrijire şi tratament, pentru a 
menŃine Republica Moldova în categoria de Ńară cu prevalenŃă scăzută, cu mai puŃin de 1% din 
populaŃie infectată cu HIV/SIDA. În special, Programul are drept scop reducerea transmiterii 
HIV/IST pe cale sexuală şi de la mamă la făt, şi transmiterea HIV prin intermediul utilizării 
commune a seringii prin sporirea accesului populaŃiei la servicii de consiliere şi testare voluntară 
(CTV), şi extinderea intervenŃiilor de prevenire pentru grupurile vulnerabile. În plus, serviciile 
sociale şi medicale pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHS) vor fi extinse şi vor fi 
întreprinse activităŃi de combatere a stigmatizării şi discriminării. Mai mult, programul va 
consolida capacitatea comunităŃii şi a guvernului de a face faŃă epidemiei HIV prin parteneriate şi 
o mai bună coordonare. 
 
Scop:   
Scopul programului este de a extinde prevenirea, tratamentul şi îngrijirea HIV, de a asigura 
accesul universal la tratamentul antiretroviral (HAART), de a creşte nivelul de consiliere şi testare 
voluntară în rândul persoanelor celor mai expuse la risc, precum şi sporirea prevenirii pentru 
grupurile vulnerabile. 
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Mai exact, programul urmăreşte să atingă următoarele obiective-cheie:  
 

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/IST pe cale sexuală şi de la mamă la făt (TMF) 
şi a transmiterii HIV prin intermediul utilizării comune a seringii, prin sporirea accesului 
populaŃiei la serviciile de prevenire şi testare; 

 
Obiectivul 2: Promovarea accesului echitabil al PTHS prin extinderea serviciilor sociale şi 
medicale şi prin măsuri de combatere a discriminării şi a stigmatizării; şi  
 
Obiectivul 3: Consolidarea capacităŃii guvernului şi a comunităŃii de a face faŃă epidemiei 
de HIV prin parteneriate şi o mai bună coordonare. 

 
4. EPIDEMIOLOGIA HIV LA SFÂR ŞITUL ANULUI  2008 
  
EvoluŃia  incidenŃei HIV (inclusiv în regiunea Transnistreană)  
 
În conformitate cu prognoza efectuată de către Banca Mondială în anul 2001, primele ipoteze 
pentru prognoza epidemiei în Moldova au fost că nu o să existe o creştere netă a populaŃiei şi că 
populaŃia sexual activă reprezintă jumătate din populaŃia totală de 4,2 milioane. 
Modelul nu a luat în consideraŃie migraŃia ca factor (fapt de a dus la o subestimare a ratei de 
creştere a HIV) şi că, baza estimată era de 12 400 infecŃii cu HIV, la începutul lui 2001. Aceasta 
preconiza că, în absenŃa unor intervenŃii, prevalenŃa epidemică va creşte de la 600 per 100 000 de 
adulŃi în 2001 -  la 1 900 per 100 000 la începutul anului 2011 (Banca Mondială).   
Graficul de mai jos (Schema 1) ilustrează prevalenŃa prezisă pentru 2001 - 2010 şi cazurile 
predominante înregistrate în 2001 - 2008. 
 

Schema 1 
Predictions vs notified HIV cases in the 
Republic of Moldova during 2001 - 2008
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(Preziceri vs cazuri HIV atestate în Republica Moldova pe parcursul anilor 2001-2008) 
 
IncidenŃa infectării cu HIV a continuat să crească. Pe parcursul ultimilor ani, rata anuală de 
creştere a fost stabilă (11,08% creştere în 2008/2007, 18,28% creştere în 2007/2006, 15,9% 
creştere  în 2006/2005).    
Pe malul drept, rata anuală de creştere a fost mai puŃin semnificativă decât pe malul stâng 
(10,68% de creştere pe malul drept, faŃă de 22,73% de creştere pe cel stâng în 2008 faŃă de 2007, 
15,08%, faŃă de 22,69% în 2007/2006 şi de 15,48%, faŃă de 16,59% în 2006 / 2005).  
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Pe parcursul anului 2008, în total 790 de persoane au fost diagnosticate cu HIV pozitiv (dintre 
aceştia 447 de pe malul drept şi 343 de pe malul stâng). In ultimii 9 ani există o creştere stabilă a 
numărului de cazuri HIV noi raportate (Schema 2). Regiunea Transnistreană (stânga Nistrului) are 
o mare pondere de cazuri HIV noi raportate (43,42% în 2007, 43,63% în 2007, 42,07% în 2006, 
41,83% în 2005, 37,25% în 2004 şi 32,28% în 2003), deşi populaŃia sa totală este mult mai mică 
decât cea a Moldovei fără regiunea Transnistreană.  
 
Până la sfârşitul anului 2008, 4 996 de cazuri noi HIV au fost raportate cumulativ pentru ambele 
maluri ale Nistrului. PrevalenŃa HIV (date cumulative) la sfârşitul anului 2008 este de 121,56 per 
100 000 de populaŃie. 

Schema 2 
 

Evolution of HIV incidence during 1987 - 2008 
in the Republic of Moldova
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(EvoluŃia incidenŃei infectării cu HIV pe parcursul anilor 1987 – 2008 în Republica Moldova) 
 
Există, de asemenea, o creştere a incidenŃei de cazuri de SIDA (Schema 3). În total 610 cazuri de 
SIDA au fost înregistrate la finele anului 2008 (82 de cazuri de SIDA au fost înregistrate în 2008). 
În acelaşi timp, 170 de decese din cauza SIDA au fost raportate pe la sfârşitul anului 2008 (15 
dintre ei, în 2008).  
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Schema 3 
 

Dynamics of HIV and AIDS cases in the Republic of Moldova 
during 1987 - 2008
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(Dinamica cazurilor de HIV şi SIDA în Republica Moldova pe parcursul anilor 1987-2008) 
 
Cota-parte a infecŃiilor în rândul UDI a început să scadă în 2003, atât datorită stabilizării 
transmiterii în rândul UDI, cât şi începerii răspândirii epidemiei în rândul populaŃiei generale 
(Schema 4).  
UDI reprezintă 17,85% din toŃi infectaŃii pe parcursul anului 2008, faŃă de 30,37% în 2007, 
38,18% în 2006, 42,77% în 2005, 50,1% în 2004 şi 55,0% în 2003.  
 
Pe malul drept, numărul UDI din toŃi nou infectaŃii cu HIV pe parcursul anului 2008 reprezintă 
11,40% faŃă  de 24,4% din stânga Nistrului - în Transnistria (unde intervenŃiile orientate spre UDI 
au început mai târziu şi au fost mai puŃin intense).  

 
Schema 4 

Ways of HIV transmission in the Republic of Moldova 
during 2002 - 2008
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(Căile de transmitere a HIV în Republica Moldova pe parcursul anilor 2002 – 2008) 
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Transmiterea pe cale sexuala a crescut semnificativ începând cu anul 2001 atât în termeni relativi, 
cît şi în cifre absolute (Schema 5). Există o tendinŃă stabilă de creştere a ratei transmiterii HIV pe 
această cale în rândul noilor cazuri raportate. Începând cu anul 2005, transmiterea pe cale sexuală 
deŃine majoritatea. 
Aceasta a fost calea de transmitere pentru 75,82% din cazuri HIV înregistrate în 2008 (85,45% - 
pe malul drept şi 62,97% - pe malul stâng). 
Printre noi infectaŃii cu HIV, rata de femei a ajuns la 43,67% în 2008 (46,30% pe malul drept şi de 
40,23% pe malul stâng).  
 

Schema 5 
 

Dynamics of new HIV cases in the Republic of Moldova
by ways of transmission in 1987 - 2008
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(Dinamica noilor cazuri de HIV în Republica Moldova pe diferite căi de transmitere în 1987 – 
2008) 
 
 5. PROGRESUL MĂSURAT DE INDICATORII REZULTATELOR  
 
1. Procentul de utilizatori de droguri injectabile care au adoptat comportamente de reducere a  
transmiterii HIV (de exemplu, atât prin evitarea schimbului de echipamente injectabile ne-sterile, 
cât şi prin utilizarea prezervativelor) 
 
Conform Studiului Comportamental de Santinelă (BSS) 2007, 66,2% de UDI au adoptat 
comportamente care reduc transmiterea HIV (date ce includ regiunea Transnistreană).  
 
Notă: Un BSS a fost planificat pentru primul an de implementare (2008) a Grant-ului din Runda 
6, Componenta HIV. Dar, datorită faptului că BSS anterior (planificat pentru anul 2006) a fost 
efectuat în 2007, studiul din cadrul Grant-ului din Runda 6, planificat spre realizare în 2008, a fost 
transferat pentru anul 2009, din considerentele că BSS se fac o dată la doi ani. Prin urmare, datele 
raportate la sfârşitul anului 2008 sunt cele generate de BSS efectuate în 2007. 
Elaborarea şi implementarea BSS planificate pentru 2006 au fost amânate din cauza includerii 
pentru prima dată a testării Hepatitei în supravegherea de santinelă.  
 
2. Procentul tinerilor (15-24 ani) care raportează folosirea prezervativelor la ultimul contact 
sexual cu un  partener ocazional. 
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Conform Sondajului realizat în 2008 referitor la CunoştinŃele Tinerilor, Atitudinile şi Practicile 
referitor la HIV/SIDA, 78,5% din respondenŃi au raportat utilizarea prezervativului la ultimul 
contact sexual (Schema 6).  
Studiul a cuprins teritoriul Republicii Moldova (cu excepŃia teritoriul de la malul stâng al râului 
Nistru).  
 

Schema 6 

The rate of condom use at last intercourse, 15-24 years old respondents, stratification by type of sexual 
partner, general sample, %, Republic of Moldova (Right bank of Dniester River), 2008
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(Rata utilizării prezervativului la ultimul contact sexual, respondenŃi de 15-24 de ani, stratificare 
conform tipului de partener sexual, exemplu general, %, Republica Moldova (Malul drept al 
Nistrului), 2008) 
Rata utilizării prezervativului la ultimul contact sexual este cel mai mare în cazul partenerilor ne-
permanenŃi (ocazionali). 
 
3. Procentul de copii născuŃi cu HIV din mame infectate cu HIV 
 
Pe parcursul anului 2008, 2 copii din totalul de 134 născuŃi din femei gravide HIV + , au fost 
diagnosticaŃi cu HIV (date incluzând regiunea Transnistreană) (Schema 7).  
 

Schema 7 
 

MTCT (%) in the Republic of Moldova
during 2002 - 2008 per annual cohort
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(TMF (%) în Republica Moldova pe parcursul 2002 – 2008 per cohorta anuală) 
 
Notă cu privire la valoarea de bază: Procentul copiilor născuŃi de mame infectate cu HIV, care 
sunt HIV + , este actualizat anual bazat pe anul de naştere a copiilor diagnosticaŃi cu HIV + în 
fiecare an. Pe parcursul anului 2007 au fost diagnosticaŃi cu HIV pozitiv 2 copii născuŃi în 2005, 
respectiv, procentul de copii născuŃi din mame infectate cu HIV, infectate cu HIV în 2005, se 
modifică de la 6,40% (4 copii HIV + de la 63 născuŃi de gravide HIV + în 2005) la 9,52% (6 copii 
HIV + din 63 născuŃi de gravide HIV + în 2005).      
 
4. Procentul adulŃilor şi al copiilor cu HIV, încă în viaŃă după 12 luni de la iniŃierea tratamentului 
antiretroviral  
 
Din totalul de 259 de pacienŃi care au fost incluşi în tratament ARV în timpul 2007 (203 pe malul 
drept şi 56 pe malul stâng) 212 (81,85%) au finisat tratamentul de 12 luni şi 47 (34 pe malul drept 
şi 13 pe malul stâng) nu l-au finisat (Schema 8). 
 

Schema 8 
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(Procentul adulŃilor şi al copiilor cu HIV încă în viaŃă după 12 luni de la iniŃierea terapiei 
antriretrovirale) 
 
 
6. REALIZĂRILE PROIECTULUI 
 

6.1. OBIECTIVUL 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cal e sexuală şi de la 
mamă la făt, precum şi prin folosirea în comun a seringilor prin mărirea 
accesului populaŃiei la serviciile de prevenire şi testare 

 
ACTIVITATEA  1: Prevenirea. Campanii (mass media) de comunicare pentru schimbarea 
comportamentală 
 

Obiectivul / Scopul principal: Creşterea gradului de conştientizare în rândul tinerilor 
referitor la HIV/SIDA prin "Dansează pentru viata", schimbarea comportamentului tinerilor de 
vârstă reproductivă prin campanii de comunicare la nivel naŃional şi încurajarea populaŃiei de a 
efectua un test HIV. Creşterea capacităŃii de reprezentare via mass-media a unui limbaj non-
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discriminatoriu utilizat cu referinŃă la HIV/SIDA şi în transmiterea mesajelor despre PTHS şi 
SIDA. 
 
Pe parcursul perioadei raportate:  
ˇ 13 evenimente sociale, cu participarea liderilor de opinie şi a star-urilor din diferite domenii, a 

ONG-urilor prin flash mob-uri, expoziŃii mobile, concerte, concursuri, etc. au fost efectuate în 
timpul perioadei raportate: 

 
- Evenimente sociale de Ziua de Comemorare a persoanelor decedate din cauza SIDA au fost 
organizate în toate regiunile, prin intermediul a 4 ONG-uri ( "CredinŃa" Chişinău şi Tiraspol, 
"Novaia Zhizni" Soroca şi Cahul, "TDV" BălŃi şi "Belaya Roza" Comrat). În timpul Zilei de 
Comemorare a persoanelor decedate din cauza SIDA, au avut loc evenimente şi s-au făcut 
Quilt-uri comemorative în toate regiunile. Toate cele 46 de Quilt-uri din regiuni au fost 
unificate într-un Quilt NaŃional SIDA. Implicarea ONG-urilor viza mobilizarea comunităŃilor 
în organizarea şi planificarea activităŃilor de comunicare.  
 
- IniŃiativa InternaŃională de stopare a HIV şi SIDA "Cursa de Automobile STOP SIDA", a 
fost sponsorizată şi co-finanŃată. Activitatea organizată de către un ONG din Rusia, cu 
sprijinul pop-starurilor ruseşti, a fost implementată în Ńările CSI (17 oraşe din Rusia, Ucraina, 
Bielarus şi Moldova). Evenimentul a promovat: prevenirea HIV, atitudinea responsabilă faŃă 
de sănătatea personală, solidaritatea cu PTHS, promovarea testării voluntare HIV. În timpul 
Cursei, a fost organizată o conferinŃă de presă cu pop-starurile din Rusia şi din Republica 
Moldova şi cu reprezentanŃi ai Centrului NaŃional SIDA, de asemenea, un training referitor la 
noile abordări în prevenirea HIV în regiune a fost organizat pentru 25 de reprezentanŃi ai 
instituŃiilor medicale, ONG-uri care lucrează în prevenirea HIV, şi o formare în aderenŃa la 
ARV a fost efectuată pentru 30 de medici specialişti, 22 de instituŃii de învăŃământ au 
beneficiat de lecŃii speciale de prevenire a HIV, cu participarea lectorilor infectaŃi HIV pozitiv 
şi un mare concert de muzică cu participarea pop-starurilor din Rusia a fost organizat, la care 
au asistat  mai mult de 5 000 de persoane.  
 
- Evenimente Act4life (acŃionează pentru viaŃă) au fost organizate în cadrul proiectului 
Dance4life (dansează pentru viaŃă) cu AgenŃi de schimbare şi echipele şcolare Dance4life. 
Evenimentele lunare din cadrul  proiectului Dance4life, sunt compuse din concursuri dintre 
echipele care au cele mai bune cunoştinŃe despre HIV şi SIDA, care dansează cel mai bine 
mişcările Dance4life şi cele care au cele mai bune teme pentru acasă - activităŃi de prevenire 
HIV, efectuate de echipa şcolară înainte de evenimentul social. Aceste evenimente oferă 
posibilitatea menŃinerii tuturor AgenŃilor de schimbare activi şi implicaŃi în activităŃile de 
prevenire HIV. Numărul participanŃilor diferă de la caz la caz şi, de obicei, este cuprins între 
200 şi 500 de tineri. 
 
- Dance-mob-uri au fost organizate în Chişinău în diferite sectoare ale oraşului, conduse de 
echipe mobile Dance4life (2 din Chişinău şi una din BălŃi). Scopul acestei activităŃi a fost de a 
promova proiectul Dance4life în oraş, de a crea o vizibilitate şi de a implica cât mai mulŃi 
tineri posibil în activităŃile de prevenire. În timpul Dance-mob-urilor, au fost distribuite 
materiale informative.  
 
- Evenimentul Anual Dance4life a fost organizat înainte de Ziua de Comemorare a 
persoanelor decedate din cauza  SIDA. Cincizeci de mii de tineri din întreaga lume au făcut o 
declaraŃie împotriva HIV şi SIDA. ConectaŃi live prin satelit, tineri din 19 Ńări au dansat în 
unitate şi solidaritate ca ambasadori pentru Dance4Life. Aceşti tineri doresc să inspire 
companii, politicieni, artişti şi mass-media să li se alăture în lupta de oprire a răspândirii 
globale a HIV şi SIDA. Artişti celebri şi DJ îşi sacrifică timpul pentru a evolua în cadrul 
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acestui eveniment mondial. Tineri, de asemenea, cunoscuŃi ca AgenŃi de Schimbare, şi-au 
câştigat biletul de intrare prin implicarea lor activă în Dance4Life. Până în 2014, anul anterior 
realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, Dance4Life are drept scop de a implica 
cel puŃin un milion de agenŃi de schimbare.  
 
- Circa 1500 de AgenŃi de schimbare din Moldova au participat la Evenimentul Anual şi şi-au 
luat Angajamentul de a opri HIV şi SIDA în Republica Moldova, prin asumarea 
responsabilităŃii pentru sănătatea lor şi prin promovarea mesajelor şi a informaŃiei de prevenire 
a HIV. Evenimentul a fost organizat într-un club, cu participarea star-urilor locale. 
Evenimentul a fost difuzat de Muz TV Moldova mediatizat pe larg în mass-media din 
Moldova. Evenimentul s-a axat pe mesaje de prevenire a HIV şi mesaje de solidaritate cu 
PTHS. ReprezentanŃi ai Ministerului SănătăŃii s-au adresat tinerilor în timpul evenimentului. 
 

ˇ Au fost organizate 3 dezbateri TV difuzate, cu privire la HIV/SIDA / IST, cu participarea 
persoanelor din diferite raioane ale Moldovei. Primul talk-show TV a fost organizat în luna 
iunie, cu participarea cunoscutului jurnalist rus care a condus multiple dezbateri în HIV/SIDA 
permise în Rusia. El a moderat show-ul care avea drept scop promovarea socială prin 
mijloacele mass-media locale. 

 
ParticipanŃii show-ului făceau parte din diferite categorii ale societăŃii din Moldova: profesori, 
tineri, reprezentanŃi ai artei şi ai culturii, jurnalişti, reprezentanŃi ai bisericii, etc. Al doilea 
talk-show TV a fost realizat în cadrul "Cursei de Automobile STOP SIDA", cu participanŃi din 
Rusă şi celebrităŃi locale.  Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Liga PTHS, educatori 
de la egal la egal. La talk-show au participat tineri din diferite instituŃii. Principalul subiect al 
talk-show-ului a fost prevenirea HIV în rândul tinerilor şi promovarea testării HIV. Cel de-al 
treilea talk-show TV a fost realizat cu ocazia Zilei Mondiale SIDA, în data de 1 decembrie. 
Tema acestui talk-show a fost "HIV şi femeile". Trei femei infectate cu HIV pozitiv au vorbit 
deschis despre statutul lor şi au răspuns la întrebări despre HIV. Scopul programului a fost de 
a crea o înŃelegere în rândul populaŃiei că femeile infectate cu HIV nu ar trebui să fie 
discriminate şi că ele pot avea copii sănătoşi. Talk-Show-urile au fost difuzate la nivel 
naŃional, prin intermediul canalului NIT TV, iar copiile care vor fi făcute vor fi distribuite 
către un public mai larg.  
 

ˇ A fost organizat un training pentru tineri jurnalişti din mass-media naŃională şi locală, având 
drept scop dotarea jurnaliştilor cu cunoştinŃe despre HIV şi SIDA, moduri de transmitere a 
HIV, concepŃii false, testare HIV şi tratamentul ARV, precum şi exerciŃii practice, pentru 
reducerea stigmatizării şi discriminării faŃă de PTHS în rândul jurnaliştilor. La acesta au 
participat 16 jurnalişti care au scris / produs primele articole / programe pe tema HIV şi SIDA, 
şi nu au participat înainte la training-uri similare, 1/3 din participanŃi fiind din mass-media din 
zonele rurale.  

 
ˇ Un premiu mass-media pentru cea mai bună abordare a problemelor HIV/SIDA, a fost oferit 

în scopul sporirii participării jurnaliştilor în scrierea pe tema  problemelor  HIV/SIDA. 16 
jurnalişti reprezentând TV, radio, ziare şi agenŃii de presă au prezentat 106 de materiale pentru 
premiile anuale şi 10 jurnalişti din 16 au primit premii, în baza recomandării comisiei de 
evaluare pentru acordarea a mai multor premii pentru jurnalişti decât era planificat iniŃial, dat 
fiind faptul că materialele prezentate erau de o calitate foarte înaltă.  

 
ˇ Un film documentar cu caracter educativ privind HIV/SIDA a fost realizat şi prezentat spre 

aprobare Ministrului SănătăŃii. După aprobare, copii ale documentarului vor fi produse şi 
distribuite. 
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ˇ Au fost colectate şi depuse spre selecŃie Grupului de Lucru Tehnic în Comunicare şi Prevenire 
al CNC filme documentare educative cu referinŃă la practica internaŃională în HIV/SIDA. 
CNC va selecta şase documentare care vor fi traduse în limba română şi distribuite în rândul 
mass-media, ONG-urilor şi tuturor părŃilor interesate pentru răspândirea şi utilizarea lor în 
activităŃile de prevenire orientate spre tineri.  

 
ˇ Două echipe Dance4Life suplimentare (de rând cu cea existentă în Chişinău) au fost formate 

în regiunile: BălŃi (regiunea de nord a Moldovei) şi Tiraspol (malul stâng al râului Nistru). 
Membrii echipelor (voluntari) au fost instruiŃi de către formatori internaŃionali timp de cinci 
zile. Lansarea proiectelor Dance4Life din BălŃi şi Tiraspol sunt planificate pentru începutul 
anului 2009. Turnee Inimi Conectate (HCT) au fost implementate în perioada de raportare în 
şcolile din Moldova. În cadrul HCT şi a Dance4Life sunt prezentate informaŃii despre 
transmiterea virusului HIV, mituri despre HIV şi SIDA, probleme de solidaritate cu PTHS.  
 

Indicatorii pentru ACTIVITATEA  1  sunt prezentaŃi în talelul nr.1: 
Tabelul nr.1 

Categ. 
Ind. 

Indicatori cheie 

Rezultate 
aşteptate până 
la sfârşitul 
anului 2008 

Rezultatele 
actuale la 
sfârşitul anului 
2008 

0 
Numărul programelor radio şi TV în HIV/SIDA 
difuzate 

10 75 

0 
Numărul evenimentelor sociale HIV/SIDA 
efectuate 

10 13 

0 
Numărul exemplarelor de filme distribuite 
posturilor de televiziune şi ONG-urilor   

30 01 

0 Numărul dezbaterilor TV difuzate 10 3 

1 
Numărul jurnaliştilor participanŃi la instruirea 
mass-media cu privire la HIV/SIDA  

25 16 

0 
Numărul articolelor privind HIV/SIDA, prezentate 
de jurnalişti pentru concursul naŃional  

50 106 

 
% tinerilor din grupul de vârstă 10-24 care nu au 
întreŃinut relaŃii sexuale niciodată  80 

49,1 (pentru 
grupul de vârstă 
de 15-24 ani)2 

 
% tinerilor din grupul de vârstă 15-24 ani care au 
beneficiat de activităŃi de comunicare  

30 74,93 

* Indicatorii progreselor în curs de desfăşurare actualizate sunt prezentaŃi cu caractere grase.   
 
 
ACTIVITATEA  2: Prevenirea. Prevenirea transmiterii  verticale de la mamă la făt 
 

Scopul principal: Extinderea eforturilor de prevenire a TMF prin consolidarea 
capacităŃilor de prevenire a TMF pentru prestatorii de servicii medicale, creşterea testării HIV 
pentru femeile însărcinate şi oferirea unui curs scurt de tratament ARV pentru a reduce riscul de 
transmitere de la mamă la făt. 

 

                                                 
1 Filmul a fost elaborat şi prezentat spre aprobare Ministerului SănătăŃii. Acesta va fi distribuit ONG-urilor după 
aprobare. 
2 Nu sunt disponibile date pentru vârsta cuprinsă între 10-24 de ani. Valoarea 49,1 se referă la grupul de vârstă 15-24 
ani, la care se referă studiul KAP (2008).Valoarea acestui indicator în 2006 pentru acelaşi grup de vârstă este de 
47,3%.  
3 Studiul KAP, 2008. 
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Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Teste HIV (ELISA şi kit-uri de testare rapidă a sângelui) au fost furnizate în toate teritoriile 

administrative pentru a asigura testarea femeilor însărcinate înainte de naştere (de două ori în 
timpul sarcinii);  

 
În total 51 122 de femei gravide au fost testate la HIV cel puŃin o dată în timpul sarcinii şi 83 de 
cazuri noi HIV au fost diagnosticate pe parcursul perioadei de referinŃă. 
 
ˇ Testarea femeilor gravide pentru al doilea an de implementare a grant-ului a fost asigurată prin 

procurarea testelor HIV, în conformitate cu indicaŃiile Centrului SIDA. 
 
ˇ A fost acordat tratamentul profilactic ARV (curs scurt) pentru femei gravide HIV infectate şi 

pentru copii născuŃi de acestea (procurat de la IDA). Aceasta va acoperi tratamentul profilactic 
a 120 de femei infectate cu HIV şi a 120 de copii născuŃi de la acestea pe parcursul anului 
2009;  
 

Pe parcursul perioadei raportate, 102 de femei gravide HIV pozitive şi 102 de copii au beneficiat 
de tratamentul profilactic ARV  
 
ˇ A fost asigurat lapte praf pentru copiii născuŃi din femei gravide HIV pozitive. 
 
130 de copii născuŃi din femei HIV + au fost asiguraŃi cu lapte praf în scopul prevenirii răspândirii 
infecŃiei prin alimentaŃia de sânul mamei la copil. Copiii sunt asiguraŃi cu lapte praf pentru o 
perioadă de 12 luni.  
 
ˇ Consolidarea capacităŃii a fost asigurată prin intermediul a trei cursuri de instruire în prevenire 

a TMF organizate pentru managerii din ocrotirea sănătăŃii din instituŃiile medicale raionale 
(directori de centre de Medicină a familiei, specialişti principali în Ginecologie şi Obstetrică, 
boli infecŃioase şi medici). 50 de specialişti în sănătate din 18 raioane au beneficiat de cursuri 
de instruire.  

 
ˇ Îndrumarele pentru prevenirea TMF au fost revizuite şi ajustate în conformitate cu standardele 
şi protocoale internaŃionale şi locale. Îndrumarele trebuie să fie finalizate, aprobate şi editate 
în primul trimestru al anului 2009.  

 
ˇ Materiale informaŃionale de prevenire a sarcinii nedorite în rândul femeilor infectate cu HIV 

au fost concepute şi editate (2000 pliante).  
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  2  sunt prezentaŃi în tabelul nr.2: 

Tabelul nr.2 

Categ. 
Ind. 

Indicatori cheie 

Rezultate 
aşteptate până 
la sfârşitul 
anului 2008 

Rezultatele 
actuale la 
sfârşitul anului 
2008 

3 % femeilor gravide care au efectuat un test HIV  98 98.8 

3 Numărul femeilor gravide care au beneficiat de 
servicii de consiliere şi testare voluntară  

Nu se aplică  Nu se aplică 4 

                                                 
4 Pe parcursul anului 2008, 6 536 de femei gravide au beneficiat de consiliere şi testare prin intermediul centrelor de 
CTV.  Numărul de femei beneficiare este încă mic, din cauza că 47 de centre de CTV, care funcŃionau în Ńară la 
sfârşitul anului, şi-au început activităŃile în diferite perioade ale anului dat fiind instituirea centrului şi orarul instruirii 
personalului. Se aşteaptă ca numărul să crească semnificativ în 2009. 
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3 
Numărul femeilor gravide HIV-pozitive, care 
primesc un curs de profilaxie ARV pentru a 
reduce riscul de transmitere de la mamă la făt  

100 123 

3 
Numărul copiilor născuŃi din mame HIV + care au 
fost verificaŃi timp de 2 luni după naştere 

100 93 

3 
Numărul copiilor născuŃi din mame HIV + care 
primesc substituenŃi ai laptelui şi tratament 
profilactic ARV  

100 131 

1 
% personalului de asistenŃă medicală primară 
instruiŃi în prevenirea transiterii de la mamă la făt 

30 50 persoane 

3 
Numărul copiilor şi al mamelor cu sifilis aflaŃi în 
tratament 

150 167 

1 
Orientare în prevenirea transiterii de la mamă 
la făt pentru managerii în sănătate din toată 
regiunea  

50 50 

 
 
ACTIVITATEA  3: Prevenirea. Consilierea şi Testarea Voluntară  
 

Scopul principal: Extinderea calităŃii înalte a CTV pentru populaŃia din întreaga Ńară. 
Creşterea numărului de persoane care vin pentru testare HIV şi care îşi cunosc statutul HIV şi 
aplicarea cunoştinŃelor în vederea reducerii comportamentului riscant. 

 
Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ A fost consolidată capacitatea Centrului NaŃional de Resurse şi Instruire pentru CTV (creat la 

nivelul Centrului NaŃional de Medicină Preventivă, Centrul SIDA). Centrul SIDA a fost 
echipat cu o unitate de transport în scopul asigurării unei monitorizări adecvate a activităŃilor 
din cadrul reŃelei naŃionale de CTV. 
Un set de mobilier şi echipament de birou au fost procurate pentru Centrul NaŃional de 
Resurse şi de Pregătire pentru CTV şi vor fi livrate la începutul anului 2009.  
 

ˇ Un consultant de la Centrul NaŃional de Resurse şi Instruire pentru CTV a fost finanŃat pentru 
a creşte capacitatea naŃională în prestarea serviciilor de CTV de înaltă calitate. ConsultanŃa a 
avut drept scop coordonarea în crearea unei reŃele naŃionale de centre de CTV, lucrul cu şefii 
de spitale raionale, alegerea locurilor pentru centrele de CTV şi selectarea personalului, 
supravegherea activităŃilor în centrele raionale şi naŃionale etc.  

 
ˇ Accesul la CTV pentru populaŃie a fost extins prin crearea a 41 de birouri de CTV în 

Moldova.  
Birourile au fost dotate cu mobilier şi echipament de birou. Alte 8  birouri de CTV vor fi 
deschise anul viitor, pe malul stâng. Au fost încheiate acorduri cu autorităŃile locale şi a fost 
procurat mobilier şi echipament de birou. 

 
Pe parcursul primului an de implementare, din fondurile Rundei a 6-ea a Grant-ului, au fost create 
41 de centre (pe malul stâng), 40 dintre acestea erau funcŃionale la finele anului. 
În total, la 31 decembrie 2008, există 47 de centre de CTV care funcŃionează în toată Ńara (malul 
drept), dintre care 40 create de UCIMP, 6 create de PHH (proiectul de Prevenire a HIV şi a 
Hepatitelor B şi C, finanŃat de USAID) ca centre pilot de CTV şi unul situat în Spitalul 
Republican al Mamei şi al Copilului, creat de spital.  
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În 2009, alte 8 centre de CTV vor fi create pe malul stâng. Negocierile cu autorităŃile locale au 
început şi a fost achiziŃionat echipamentul. 
Din fondurile Grant-ului, Runda 6, a fost planificat (în documentul de solicitare a Ńării) să se 
creeze 34 de centre de CTV, în schimb, numărul lor va creşte la 49, fără a fi necesară depăşirea 
cheltuielilor bugetului planificat iniŃial pentru 34 de centre CTV, bazat pe nevoile centrelor pilot 
PHH şi achiziŃiile efeiciente în masă, dat fiind faptul că bugetul disponibil din Grant-ul de Runda 
6 s-a dovedit a fi suficient pentru a dota mai multe centre. 
 
ˇ Fortificarea capacităŃilor consilierilor şi a infecŃioniştilor CTV-urilor (coordonatori de birouri 

de CTV) de de la punctele CTV, a fost asigurată de proiectul USAID PHH cu sprijinul 
componentei TBC din Grant-ul de Runda 6 a GFATM.5. Training-uri pentru specialiştii de la 
centrele CTV (8) din regiunea Transnistreană vor fi organizate din grant-ul de Runda 6 a 
GFATM, componenta HIV. 

 
ˇ Au fost furnizate teste de depistare rapidă a HIV pentru toate centrele CTV şi următoarea 

livrare pentru al doilea an de implementare a fost procurată şi va începe să fie livrată în 2009. 
 
În total 19 423 de cazuri au fost acoperite cu servicii CTV. Dintre acestea 66,6% - femei şi 74,8% 
cu vârstă cuprinsă între 19 şi 34 de ani. 195 de cazuri noi HIV au fost diagnosticate de către 
centrele CTV.  
În cursul anului 2008, 6 536 de femei gravide au beneficiat de consiliere şi testare din partea 
centrelor CTV.  
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  3  sunt prezentaŃi în tabelul nr.3: 

Tabelul nr.3 

Categ. 
Ind. 

Indicatori cheie 

Rezultate 
aşteptate până 
la sfârşitul 
anului 2008 

Rezultatele 
actuale la 
sfârşitul anului 
2008 

2 
Numărul punctelor de oferire a serviciilor 
asistate pentru a presta servicii de consiliere şi 
testare voluntară (CTV)  

34 40 (47) 

3 
Numărul persoanelor consiliate cu privire la HIV 
prin linia verde 

10000 06 

1 Numărul profesioniştilor din domeniul sănătăŃii 
instrui Ńi în CTV(instruirea consilierilor CTV) 

Nu se Aplică Nu se Aplică7 

 
 
ACTIVITATEA  4: Mediu favorabil: Fortificarea labor atoarelor HIV/SIDA 
 

Scopul principal: Consolidarea laboratoarelor şi a capacităŃii de testare, în vederea 
asigurării accesului la o testare de laborator HIV de înaltă calitate, pentru colectarea sângelui şi 

                                                 
5 Natura activităŃii “Instruire în CTV în rândul pacienŃilor TB pentru personalul din domeniul TB” (Grant-ul de 
Runda 6,  GFATM, Componenta TB) a fost ajustată la conceptul CTV din Moldova, elaborat mai târziu decât 
solicitarea faŃă de GFATM pentru Runda 6 (Decretul nr. 364 din 26.09.2007 al Ministerului SănătăŃii "Privitor la 
dezvoltarea serviciilor de CTV în Republica Moldova"). Conform acestui concept, pacienŃii TB care au nevoie de 
consiliere şi testare voluntară, vor fi direcŃionaŃi către birourile local de CTV, în mod consecvent s-a decis ca 
consilierii CTV să fie instruiŃi în controlul TB, astfel ca ei să presteze servicii de CTV adecvate pacienŃilor TB. Un 
modul suplimentar referitor la TB a fost inclus în instruirea specialiştilor (consilieri şi infecŃionişti ai CTV) din CTV 
create.  
 
6 Crearea Liniei Verzi a fost replanificată pentru al doilea an de implementare.  
7 Activitatea este planificată pentru al doilea an de implementare. 
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pentru transfuzia sângelui şi pentru supravegherea infecŃiei HIV, inclusiv testarea pentru 
persoanele indicate de CTV-urile locale  
Pe parcursul perioadei raportate:  
ˇ A fost achiziŃionat şi parŃial livrat echipamentul de laborator, în scopul consolidării 

laboratoarelor regionale de referinŃă pentru a fi oferită o acoperire HIV veritabilă şi echitabilă 
la nivel naŃional (Chişinău, BălŃi, Cahul, Tiraspol). Laboratoarele locale vor fi echipate cu 
staŃii ELISA (4), flaucitometre pentru numărarea a CD4/CD8 (2), echipamente de PCR (2), 
centrifugă, distilatoare, containere frigorifice, pipete automatizate, etc., în special pentru 
oraşul BălŃi (nord) şi regiunea Transnistria, drept viitoare puncte pentru tratamentul ARV. 
Personalul laboratoarelor va fi instruit în utilizarea noului echipament după instalare.  
 

ˇ Au fost comandate frigidere pentru asigurarea regimul adecvat de temperatură pentru stocarea 
reactivelor în laboratoare, acestea vor fi livrate în 2009.  

 
ˇ Au fost achiziŃionate consumabile pentru teste ELISA şi se asigură furnizarea continuă a 

acestora pentru Serviciul de Sânge şi laboratoarele SIDA (conuri, tuburi, recipiente, 
vacutainere, etc.), în scopul reducerii riscului de contaminare a probelor de sânge.  

 
ˇ Fortificarea capacităŃii a fost asigurată prin intermediul a două cursuri de instruire în Testare şi 

Supraveghere de GeneraŃia a doua, organizate pentru medicii de boli infecŃioase de la 
instituŃiile medicale raionale. 50 de specialişti în sănătate din 36 de raioane au beneficiat de 
instruire. 

 
ˇ Fortificarea capacităŃii personalului implicat în supravegherea epidemiologică şi 

diagnosticarea de laborator, a fost sprijinită prin asigurarea participării lor la misiunile de 
studiu sau evenimente HIV/SIDA, şi anume participarea şefilor Centrului SIDA, Centrului de 
Transfuzie a sângelui şi DDVR) la ConferinŃa de la Moscova în HIV/SIDA pentru Europa de 
Est şi Asia Centrală, participarea unei persoane la ŞedinŃa Executivului OMS în ElveŃia, 
participarea a 2 persoane la Seminarul în HIV de la Istanbul.  

 
15 Laboratoare SIDA şi patru centre de transfuzie de sânge sunt finanŃate în toată Ńara (inclusiv pe 
malul stâng), în vederea oferirii serviciilor de testare HIV de înaltă calitate. 
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  4  sunt prezentaŃi în tabelul nr.4: 

Tabelul nr.4 

Categ. 
Ind. 

Indicatori cheie 

Rezultate 
aşteptate până 
la sfârşitul 
anului 2008 

Rezultatele 
actuale la 
sfârşitul anului 
2008 

2 
Numărul laboratoarelor cu capacitatea de a presta 
servicii de testare HIV de înaltă calitate  

14 15 

1 Numărul personalului medical instruit în 
testarea şi supravegherea de generaŃia a doua  

50 50 

 
 
ACTIVITATEA  5: Mediu favorabil: Securitatea transf uzională 
 

Scopul principal: Asigurarea securităŃii transfuziei sângelui în vederea prevenirii 
transmiterii infecŃiei HIV şi a infecŃiilor transmise prin sânge în timpul oferirii asistenŃei medicale 
celor care necesită transfuzie de sânge şi a componentelor sale. 

 
Pe parcursul perioadei raportate: 
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ˇ Au fost furnizate kit-uri ELISA pentru Serviciul de Transfuzie a Sângelui şi pentru 

laboratoarele SIDA din toată Ńara (supraveghere) şi livr ările pentru anul viitor au fost 
procurate, în vederea asigurării siguranŃei sângelui şi a supravegherii HIV. 

Pe parcursul anului raportat, au fost efectuate 87 987 teste de sânge (77 645 donaŃii de sânge) de 
către serviciul de sânge şi 279 689 teste HIV ELISA (supraveghere) au fost efectuate pentru   252 
783 de persoane. În total 795 de cazuri noi au fost diagnosticate în 2008 (452 de cazuri în 
Moldova şi 343 de cazuri în regiunea Transnistria).  
 
15 laboratoare pentru HIV oferă servicii de testare HIV de înaltă calitate. Două sunt în capitală, 
inclusiv Centrul SIDA (singurul laborator care oferă teste de confirmare) şi 13 sunt situate în 
raioane (inclusiv unul în regiunea Transnistreană).  
 
Patru laboratoare oferă servicii de înaltă calitate de testare HIV a sângelui donat, trei din ele sunt 
în Moldova (Centrul NaŃional de transfuzie a Sângelui şi 2 Centre regionale de transfuzie a 
Sângelui - unul la BălŃi (regiunea de nord) şi unul la Cahul (regiunea de Sud)) şi unul în regiunea 
Transnistria (Tiraspol ).  
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  5  sunt prezentaŃi în tabelul nr.5: 

Tabelul nr.5 

Categ. 
Ind. 

Indicatori cheie 

Rezultate 
aşteptate până 
la sfârşitul 
anului 2008 

Rezultatele 
actuale la 
sfârşitul anului 
2008 

2 

Numărul laboratoarelor cu capacitatea de a 
oferi servicii de testare HIV de înaltă calitate 
(pentru donatori de sânge şi de transfuzie de 
sânge) 

4 (inclusiv 
cifra de 
referin Ńă) 

4 

0 Numărul probelor de sânge testate pentru HIV 245 832 330 4288 
 
 
ACTIVITATEA  6: Prevenirea. Diagnosticarea şi tratamentul IST  

 
Scopul principal: Asigurarea accesului liber pentru populaŃie la tratamentul şi 

diagnosticarea IST.  
 

Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Au fost furnizate teste TPHA şi Antigen Cardiolipinic pentru reacŃia MRS de investigare a 

sifilisului, de asemenea, în vederea asigurării depistării IST la populaŃia generală, au fost 
furnizaŃi agenŃi reactivi pentru investigaŃiile infecŃiei cu Chlamydia serviciilor Dermato-
Venerologice (36 de laboratoare pentru sifilis şi 3 pentru Chlamydia). 

Pe parcursul anului raportat,  au fost efectuate 57 423 de teste sifilis de către serviciu,  au fost 
efectuate 279 689 de teste HIV şi ELISA pentru 252 783 de persoane.  
 
ˇ Tratamentul pacienŃilor infectaŃi cu sifilis a fost asigurat prin achiziŃii de Bezanthine, 

Penicilină Procaine şi Penicilină Benzathine, care au fost distribuite Dispensarului Republican 
Dermato-venerologic şi departamentelor dermato-venerologice din întreg teritoriul, inclusiv 
femeilor gravide şi copiilor născuŃi de acestea.  

                                                 
8 DonaŃie – 77 645 probe de sânge testate şi supraveghere – 252 783 probe de sânge testate. 
 



UCIMP Programul TB/SIDA                                    Raport Annual de Progres Runda 6 HIV/SIDA  

 21 

În total 4 711 de cazuri de Sifilis şi Gonoreea la pacienŃi cu IST au fost diagnosticate, tratate şi 
consiliate în perioada de referinŃă, dintre care 2 842 cu Sifilis  şi 1 869 cu Gonoreea, pe ambele 
maluri ale Nistrului . 
 
ˇ Echipamente de laborator suplimentare au fost comandate (incubator pentru TPHA, pipete 

automatizate, etc.) şi vor fi livrate anul viitor, în vederea consolidării serviciului dermato-
venerologic, pentru asigurarea unui proces de înaltă calitate în testarea sifilisului.  
 

ˇ Kit-uri de testare Treponema pallidum au fost livrate Serviciului de Transfuzie a Sângelui, 
pentru asigurarea siguranŃei transfuziei de sânge. 

În total 87 049 de teste de sânge pentru sifilis (79 113 de persoane) au fost efectuate de către 
Serviciul de Transfuzie a Sângelui. 
 
ˇ Programul a asigurat prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, prin furnizarea sistematică de 

prezervative pentru prevenirea primară a HIV/SIDA şi IST, pentru populaŃia generală şi 
grupurile vulnerabile. Distribuirea a fost organizată în mod gratuit prin intermediul 
departamentelor dermato-venerologice ale instituŃiilor medicale în toate teritoriile 
administrative, centrele de sănătate prietenoase tinerilor, ONG-urile care vizează grupuri 
vulnerabile şi înalt vulnerabile şi prin intermediul campaniilor de comunicare pentru tineri. 

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  6  sunt prezentaŃi în tabelul nr.6: 

Tabelul nr.6 

Categ. 
Ind. 

Indicatori cheie 

Rezultate 
aşteptate până 
la sfârşitul 
anului 2008 

Rezultatele 
actuale la 
sfârşitul anului 
2008 

3 
Numărul pacienŃilor cu IST din institu Ńiile de 
îngrijire a sănătăŃii, care sunt diagnosticaŃi, 
trata Ńi şi consiliaŃi în mod adecvat 

5 000 4 711 

 
 
ACTIVITATEA  7: Prevenirea. Educa Ńia şi prevenŃia HIV în rândul tinerilor 
 

Scopul principal: Extinderea reŃelei existente de educaŃie de la egal la egal şi 
comunicarea în vederea stimulării activităŃilor  de la egal la egal atât pentru tinerii din mediul 
şcolar cît şi extraşcolar. Extinderea reŃelei naŃionale de servicii de sănătate prietenoase tinerilor. 
Sprijinirea implementării cursului „Deprinderi de ViaŃă” în învăŃământul general secundar şi cel 
superior. 

 
Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Programul a început negocierile pentru înfiinŃarea a două Centre de Sănătate Prietenoase 

Tinerilor (CSPT), în regiunea Transnistreană. Aceste CSPT vor deveni parte a reŃelei naŃionale 
de CSPT şi vor oferi tinerilor servicii de informare, de sănătate şi servicii psihologice.  
 

ˇ Au fost sporite activităŃile de educaŃie de la egal la egal prin extinderea reŃelei de educatori de 
la egal la egal " în 7 regiuni noi ale Ńării (Anenii Noi, Călăraşi, Cimislia, Leova, Orhei, Ştefan 
Vodă şi Teleneşti). De asemenea, Ministerul EducaŃiei şi UNICEF sprijină proiectul "Tinerii 
în prevenirea HIV", care are scopul de a avea cel puŃin patru educatori de la egal la egal în 
HIV/SIDA şi un adult mentor în fiecare comunitate din cele 7 raioane.  
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29 de facilitatori, care se vor implica în şcoli de vară, au fost selectaŃi şi instruiŃi în dotarea 
tinerilor cu principii şi tehnici de educaŃie de la Egal la Egal, cunoştinŃe corespunzătoare de 
prevenire HIV/IST, etc. Facilitatorii au fost instruiŃi de o echipă naŃională de formatori care şi-
au propus experienŃa şi abilităŃile pentru a oferi formarea formatorilor  în educaŃia de la egal la 
egal formatorilor locali.  
 
Pe parcursul verii, 14 şcoli de vară au fost organizate în 8 raioane (un raion suplimentar a fost 
acoperit din economiile făcute datorită contribuŃiei autorităŃilor locale). 62 de ateliere de lucru 
(5 zile) au fost organizate pe parcursul şcolilor de vară şi în total 1,242 educatori de la egal la 
egal şi 253 de mentori locali din 296 de instituŃii au fost instruiŃi în educaŃia de la egal la egal 
de prevenire a HIV/SIDA. 4 educatori de la egal la egal (de obicei, 2 fete şi 2 băieŃi) şi un 
mentor adult (de obicei, un profesor de la şcoala locală) din fiecare comunitate din cele 7 
raioane au trecut prin formare. Rolul mentorului adult este de a ajuta educatorii de la egal la 
egal în organizarea activităŃilor educative. Educatorii de la egal la egal instruiŃi, au fost incluşi 
în participarea la dezbaterile naŃionale ale educatorilor de la egal la egal, organizate de Centrul 
NaŃional de Resurse ale Tinerilor.  
 
Pe parcursul anului raportat, echipele de educatori de la egal la egal au organizat 3 464 
activităŃi de informare în HIV/SIDA şi au acoperit 16 916 tieneri din instituŃiile lor de 
învăŃământ. Aceste activităŃi sunt apreciate de către tinerii care găsesc acest canal de 
informare ca fiind mai potrivit pentru ei.  
 
A fost elaborat un ghid pentru educatori de la egal la egal în HIV/SIDA, cuprinzând patru 
componente principale: EducaŃia de la Egal la Egal şi prevenirea HIV, CunoştinŃe de bază 
despre HIV şi SIDA, Program de autodezvoltare pentru educatori de la egal la egal şi 
Instrumente de acŃiune. Pentru crearea Ghidului au fost folosite metode participative, cu o 
implicare pe larg a adolescenŃilor şi a tinerilor deja în calitate de educatori de la egal la egal 
precum şi educatori de la egal la egal pentru comunicare, în întreg procesul de elaborare şi în 
pre-testarea ghidului. Ghidul va fi editat la începutul anului viitor şi distribuit educatorilor de 
la egal la egal din regiunile incluse în proiect.  
 
Pentru a sprijini dezvoltarea de media pentru tineret, a fost organizat un training pentru tinerii 
jurnalişti din şcolile radio şi ziaristică în scrierea articolelor despre HIV/SIDA. Training-ul 
pentru 20 de tineri jurnalişti din raioanele din cadrul proiectului "Tinerii în prevenirea HIV" 
este organizat şi vizează echiparea participanŃilor cu cunoştinŃe în HIV/SIDA şi dezvoltarea 
abilităŃilor de abordare corectă de către mass-media a problemelor tinerilor cu HIV/SIDA.  
 
Au fost finanŃate activităŃi de comunicare de la egal la egal pentru adolescenŃii cu un grad înalt 
de expunere la risc, precum şi pentru adolescenŃi şi tineri deosebit de vulnerabili. În acest sens, 
au fost oferite două mici grant-uri ONG-urilor specializate, pentru organizarea activităŃilor 
HIV/SIDA, orientate spre aceste grupuri. ActivităŃile vor începe anul viitor. 
 

Indicatorii pentru ACTIVITATEA  7  sunt prezentaŃi în tabelul nr.7: 
Tabelul nr.7 

Categ. 
Ind. 

Indicatori cheie 

Rezultate 
aşteptate până 
la sfârşitul 
anului 2008 

Rezultatele 
actuale la 
sfârşitul anului 
2008 

1 
Numărul prestatorilor de servicii instrui Ńi în 
programe de la egal la egal şi comunitare (de tip 
educatori de la egal la egal) 

1400 1495  

3 Numărul persoanelor care au beneficiat de 15000 16918 
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serviciile educatorilor de la egal la egal 

1 
Numărul lucr ătorilor din s ănătate din Centrele 
de Sănătate Prietenoase Tinerilor instruiŃi în 
CTV pentru consiliere HIV 

Nu se Aplică Nu se Aplică9 

 
 
ACTIVITATEA  8: Prevenirea. Campanii de comunicare pentru schimbarea 
comportamentală - servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru p ărin Ńi  
 

Scopul principal: Creşterea gradului de implicare a comunităŃilor, a părinŃilor şi a 
organizaŃiilor religioase, în prevenirea HIV/SIDA. Elaborarea şi pilotarea politicilor HIV/SIDA la 
locurile de muncă.  

 
ActivităŃi din cadrul acestui ACTIVITATEA  vor începe în cel de-al doilea an de implementare, 
prin promovarea activităŃilor de prevenire a HIV prin organizaŃiile religioase.  
 
ACTIVITATEA  9 – 12: Prevenirea. Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire 
HIV pentru grupurile vulnerabile  
 

ACTIVITATEA  9: Prevenirea. Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV 
pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI) 
ACTIVITATEA  10: Prevenirea. Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV 
pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC) 
ACTIVITATEA  11: Prevenirea. Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV 
pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT  
ACTIVITATEA  12: Prevenirea. Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV 
pentru grupurile vulnerabile - populaŃia mobilă, migranŃii şi persoanele repatriate  
ACTIVITATEA  13: Mediu stimulent: Coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor (naŃionale, 
comunitare, publice - private) 

 
Scopul principal: Creşterea prevenirii HIV în rândul populaŃiei vulnerabile – UDI, LSC, 

comunitatea LGBT şi a populaŃiei mobile. Extinderea programului de terapie de substituŃie cu 
metadonă (TS), împreună cu extinderea serviciilor de reabilitare pentru UDI. 
  
Pe parcursul perioadei raportate:  
 
ˇ Programul a finanŃat implementarea activităŃilor de prevenire HIV pentru populaŃia 

vulnerabilă (UDI, LSC LGBT şi populaŃia mobilă) atât în sectorul civil, cât şi în sectorul 
penitenciar, atât prin intermediul societăŃii civile (sursa principală), cât şi prin structurile 
guvernamentale. 

 
Comunicare orientată spre comunitatea grupurilor vulnerabile de UDI  
În scopul optimizării serviciilor existente, prin extinderea acoperirii geografice cu costuri reduse, 
au fost identificate ONG-uri care vor efectua munca administrativă pentru cea mai mare parte din 
proiectele locale. 
ˇ UDI au fost acoperiŃi de 7 proiecte de Reducere a Riscurilor (RR) implementate de ONG-uri. 

Cele 7 proiecte (inclusiv 1 în Tiraspol, regiunea Transnistreană) acoperă atât sectorul civil (6 
proiecte), cât şi cel penitenciar (un proiect) organizând activităŃi de prevenire pentru UDI. 
Cele 6 proiecte din sectorul civil sunt regionale şi acoperă de la două la şase raioane, cu 
excepŃia unui singur proiect în capitală. Proiectul din sectorul penitenciar acoperă toate 

                                                 
9 Activitatea este planificată pentru al doilea an de implementare.  
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închisorile din Moldova, prin organizarea de activităŃi de prevenire HIV/SIDA/IST prin  
distribuire de materiale informaŃionale şi de prezervative, iar 7 instituŃii penitenciare de pe 
malul drept beneficiază de schimburi de seringi (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, 
Brăneşti, Leova şi Soroca). Şase închisori (35,29% sau 75%, de la 8 închisori fezabile pentru 
introducerea RR) au efectuat programe de schimb de seringi în 20 de puncte de schimb de 
seringi. Numărul estimat de deŃinuŃi acoperiŃi este de circa 2 337 de UDI.  

 
Serviciile oferite prin intermediul acestor proiecte, au inclus educaŃia de la egal la egal, 
schimbul de seringi, distribuirea prezervativelor, informare şi educare, consiliere şi referire la 
servicii de sănătate, inclusiv testare şi consiliere HIV.  

În total, 12 451 de UDI, inclusiv din sistemul penitenciar (34,7% din numărul estimat de 35 850), 
date ce includ regiunea Transnistreană, au fost acoperiŃi pe parcursul implementării programului 
(număr cumulat) (Schema 8). 

Schema 8 
 

Number of IDUs covered by HR Programme in the
Republic of Moldova during 2003 - 2008
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(Numărul de UDI acoperiŃi de Programul de RR în Republica Moldova pe parcursul anilor 2003-
2008) 
 
ˇ Fortificarea capacităŃii prestatorilor de servicii a fost asigurată prin instruirea în cadrul 

programelor de la egal la egal şi comunitare. 20 de lucrători noi în domeniul comunicării, de la 
ONG-uri ce implementează activităŃi orientate spre UDI, au fost dotaŃi cu cunoştinŃe de bază 
şi competenŃe în activităŃi de comunicare în domeniul reducerii riscurilor.  

 
ˇ Furnizarea continuă de seringi şi tampoane de alcool a fost asigurată prin achiziŃii centralizate.  

În total, 490 150 de seringi au fost distribuite către beneficiari pe parcursul perioadei raportate. 
 
ˇ Au fost implementate trei proiecte de terapie de substituŃie (toate pe malul drept), două dintre 

ele, în sectorul civil, la Chişinău prin intermediul Dispensarului Republican de Narcologie şi 
în BălŃi, prin intermediul Spitalului Municipal, şi unul în închisoare, prin intermediul 
Departamentului InstituŃiilor Penitenciare, acoperind 5 instituŃii (nr. 18 Brăneşti, nr. 15 
Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca şi Soroca).  

 
154 de noi beneficiari au fost incluşi în program pe parcursul perioadei raportate şi 487 de la 
începutul tratamentului de substituŃie cu metadonă în Moldova (în cadrul grant-urilor Fondului 
Global Runda şi AID-Banca Mondială ). Numărul total al pacienŃilor aflaŃi în tratament de 
substituŃie la 31 decembrie 2008 era de 209 (acest număr includea şi pacienŃii care au început 
tratamentul mai devreme de perioada raportată şi care erau încă în tratament) dintre aceştia: 
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Dispensarul Republican de Narcologie - 160, Serviciul Medical din municipiul BălŃi - 17 şi 
Departamentul InstituŃiilor Penitenciare - 32. PacienŃii în TS sunt, de asemenea, beneficiarii 
serviciilor de consiliere oferite de un psiholog.  
 
ˇ Negocierile pentru dezvoltarea serviciilor de reabilitare pentru consumatorii de droguri 

implicaŃi în cadrul programelor de reducere a riscurilor, au început cu implicarea a DNR.  
 

Comunicare orientată spre comunitatea grupurilor vulnerabile ale LSC 
ˇ Au fost implementate activităŃi de prevenire HIV/SIDA/IST pentru lucrătoarele sexului 

comercial prin intermediul a trei proiecte la Chişinău, în Orhei şi în regiunea de nord a Ńării 
(BălŃi şi Ungheni). Proiectele oferă următoarele servicii pentru LSC de stradă: educaŃie de la 
egal la egal, distribuirea prezervativelor, educaŃie şi distribuirea materialelor informative, 
schimb de seringi, consiliere şi recomandări, management-ul IST etc. 

Un număr cumulativ de 975 de LSC au beneficiat de servicii specifice pe parcursul implementării 
programului.  
 
ˇ Fortificarea capacităŃii prestatorilor de servicii a fost asigurată prin programe de instruire de la 

egal la egal şi comunitare. 23 de lucrători noi în domeniul comunicării, din ONG-urile care 
implementează activităŃi orientate spre LSC, au fost dotaŃi cu cunoştinŃe de bază şi competenŃe 
în activităŃi de cumincare în domaniul reducerii riscului.  

 
Comunicare orientată spre comunitatea grupurilor vulnerabile LGBT  
Comunitatea LGBT a fost acoperită cu activităŃi de prevenire în HIV/SIDA/IST prin intermediul 
unui proiect cu sediul la Chişinău, dar care cuprinde beneficiari din toate colŃurile Ńării. Serviciile 
oferite includ educaŃia de la egal la egal, distribuirea prezervativelor, educaŃia şi distribuŃia 
materialelor informative, consiliere şi recomandări, managementul IST, etc.  
Un număr cumulativ de 768 de LGBT au fost vizaŃi în timpul implementării programului. 
 
ˇ Fortificarea capacităŃii prestatorilor de servicii a fost asigurată prin programe de instruire de la 

egal la egal şi comunitare. 17 lucrători noi în domeniul comunicării din comunitatea LGBT au 
fost echipaŃi cu cunoştinŃe şi competenŃe în activităŃi de comunicare în domeniul reducerii 
riscului. Prevenirea HIV, a transmiterii HIV prin LGBT, stigmatizarea şi discriminarea, au 
fost câteva din temele incluse în programele de instruire. 

 
Comunicare orientată spre comunitatea populaŃiei mobile, migranŃi şi persoane repartiate 
ActivităŃi de prevenire HIV/SIDA/IST pentru şoferi de curse lungi şi migranŃi, au fost 
implementate de către două ONG-uri,  câte unul pentru fiecare grup Ńintă. 
ˇ Servicii pentru şoferi de curse lungi (educaŃia şi distribuirea materialelor informative, 

distribuirea prezervativelor, consiliere, recomandări, etc.) sunt asigurate printr-un proiect care 
acoperă Chişinăul şi BălŃi-ul. În total, 3 246 de şoferi de curse lungi au fost acoperiŃi cu 
activităŃi educative, ca parte a cursurilor lor de instruire pe parcursul perioadei raportate. 

  
ˇ ActivităŃile de prevenire orientate spre migranŃi au inclus distribuirea materialelor informative 
şi prezervative şi au acoperit şi punctele de trecere a frontierelor (Leuşeni, Sculeni – frontiera 
cu România), Aeroport şi Gările de Tren (frontiere cu Rusia - în special destinaŃiile spre 
Moscova şi Sankt Peterburg). 

 
ˇ Panouri "ProtejaŃi-vă pe dumneavoastră şi pe familia dumneavoastră contra HIV/SIDA/IST" 

orientate spre migranŃi şi populaŃia mobilă au fost plasate în capitală şi Ungheni - oraş de 
frontieră (în aprilie, o lună cu un grad sporit de migrare din cauza sărbătorilor de Paşti). 
O unitate mobilă (brand-mobil) echipată cu un panou şi un mesaj a circulat pe străzile 
capitalei în luna Decembrie (luna cu un grad ridicat de migraŃie, datorită sărbătorilor de iarnă).  
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Materiale Specifice InformaŃionale şi educaŃionale pentru populaŃia mobilă au fost elaborate şi  
editate pentru a fi distribuite la punctele de trecerea a frontierei, aeroport, gară, staŃii de 
autobuse - curse internaŃionale.  
 

ˇ Fortificarea capacităŃii specialiştilor din organisme / organizaŃii / companii care au de a face 
cu migranŃi / populaŃia mobilă, a fost asigurată prin instruire în prevenirea HIV/SIDA în 
rândul migranŃilor şi a populaŃiei mobile. 34 de persoane implicate (specialişti de la Aeroport, 
punctele de trecere la frontieră, serviciile vamale, serviciile de cale ferată, companiile auto de 
transport internaŃional) au fost dotate cu cunoştinŃe privind răspândirea HIV, prevenirea HIV 
în rândul populaŃiei mobile, recomandări cu privire la implementarea activităŃilor de prevenire 
HIV de către organizaŃiile care le reprezintă, etc.  

 
Activit ăŃi comune  
ˇ Prezervative pentru activităŃile de prevenire HIV pentru toate grupurile vulnerabile au fost 

procurate şi vor fi livrate anul viitor. 
Pe parcursul perioadei raportate, în total 259 359 de prezervative au fost distribuite către 
beneficiarii programului de reducere a riscului – UDI şi LSC. LGBT, populaŃia mobilă şi alte 
grupuri vulnerabile prin intermediul ONG-urilor.  
 
ˇ Materiale informaŃionale şi educaŃionale pentru activităŃile de prevenire HIV orientate spre 

grupurile vulnerabile (UDI, LSC şi comunitatea LGBT) au fost elaborate  sau împrumutate de 
la alte organizaŃii (traduse, adaptate, etc.), bazate pe nevoile specifice ale fiecărei sub-populaŃii 
şi au fost distribuite beneficiarilor programelor de reducere a riscurilor. 

Pe parcursul perioadei de raportare, în total 29 424 de materiale au fost distribuite către 
beneficiarii programului de reducere a riscului.  
 
ˇ Patru unităŃi de transport au fost comandate pentru programele de reducere a riscului,  în 

scopul instituirii serviciilor mobile pentru a ajunge la populaŃia vulnerabilă (2 unităŃi pentru 
UDI - 1 unitate la Chişinău şi una pentru regiunea Transnistreană; 2 unităŃi pentru LSC - una 
pentru Chişinău şi una pentru BălŃi). 

 
ˇ Dezvoltarea standardelor privind asistenŃa, tratamentul şi sprijinul pentru UDI au fost 

asigurate. Au fost elaborate standarde în "Terapia de substituŃie pentru persoanele infectate cu 
HIV", "Programul de schimb de seringi" şi "Sprijin Psihosocial pentru UDI" de către grupuri 
de lucru specializate şi au fost prezentate spre aprobare MS. 
Un turneu de studiu în Republica Cehă a fost organizat pentru specialiştii implicaŃi în 
activităŃile orientate spre UDI, care a avut drept scop schimbul de experienŃă şi învăŃarea din 
intervenŃiile existente orientate spre UDI.  
 

Indicatorii pentru ACTIVITATEA  9-12  sunt prezentaŃi în tabelul nr.8: 
Tabelul nr.8 

Categ. 
Ind. 

Indicatori cheie 

Rezultate 
aşteptate până 
la sfârşitul 
anului 2008 

Rezultatele 
actuale la 
sfârşitul anului 
2008 

3 
Numărul şi procentul utilizatorilor de droguri 
injectabile (UDI) care au beneficiat de pe urma 
programelor de prevenire 

12 547/35 850 
35% 

12 451/35 850 
34,7% 

2 
Numărul instituŃiilor penitenciare cu proiecte de 
reducere a riscului 

7 (inclusiv cifra 
de referinŃă) 

7 (inclusiv cifra 
de referinŃă) 

3 Numărul şi procentul lucrătoarelor sexului 
comercial (LSC) care au beneficiat de pe urma 

1 032/5 160 
20% 

975/5 160  
18,9% 



UCIMP Programul TB/SIDA                                    Raport Annual de Progres Runda 6 HIV/SIDA  

 27 

programelor de comunicare 

3 
Numărul şi procentul lesbienelor, gay-ilor, bi-
sexualilor şi trans-sexualilor care au beneficiat 
de programe de comunicare 

800/5 000 
16% 

768/5 000    
15,4%         

3 Numărul şoferilor de curse lungi acoperiŃi de 
programele de prevenire 

3 000 3 246 

3 Numărul consumatorilor de droguri acoperiŃi 
de terapia de substituŃie 

50 154 

3 
%  UDI aflaŃi în programe de reabilitare  

10 
Datele nu sunt 
disponibile 

3 
Numărul persoanelor din grupurile vulnerabile 
(UDI, LSC, BSB) care au beneficiat de servicii 
CTV  

Urmează să fie 
stabilit pentru 
faza a doua  

Urmează să fie 
stabilit pentru 
faza a doua 10 

0 
Numărul materialelor educaŃionale distribuite 
migranŃilor 

100 000 126 420 

1 
Numărul prestatorilor de servicii instrui Ńi în  
programe de la egal la egal şi în programele 
comunitare pentru UDI 

20 20 

1 
Numărul prestatorilor de servicii instrui Ńi în 
programe de la egal la egal şi în programe 
comunitare pentru LSC 

18 23 

1 
Numărul prestatorilor de servicii instrui Ńi în 
programe de la egal la egal şi în programe 
comunitare pentru LGBT 

18 17 

1 

Numărul prestatorilor de servicii instrui Ńi în 
programe de la egal la egal şi în programe 
comunitare pentru populaŃia mobilă, migranŃi 
şi persoanele repatriate 

18 34 

 
 

6.2. OBIECTIV 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor 
care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor afectate de HIV/SIDA la servicii 
sociale şi de îngrijire a sănătăŃii, precum şi combaterea stigmei şi discriminării 

 
ACTIVITATEA  1: Tratament: Tratamentul antiretrovir al (ARV) şi monitorzarea 
 
Obiectiv principal: Creşterea accesului la tratament al PTHS, inclusiv în regiunea Transnistria. 
Asigurarea bunei funcŃionări a regimului de laboratoare de testare şi de creştere a capacităŃii de a 
personalului medical implicat în ARV. 
 
Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Medicamentele ARV (prima şi a doua linie) pentru anul 2009, comandate de la Dispensarului 

AsociaŃiei Internationale IDA, au fost livrate parŃial. Acestea vor cuprinde tratamentul a 960 
de persoane, inclusiv 41 de copii pe perioada anului 2009. Programul a asigurat depozitarea 
adecvată şi livrarea la timp conform comenzilor de servicii ARV.  

 
În timpul perioadei raportate, 268 pacienŃi noi (10 de copii şi 258 adulŃi) au început HAART, 
dintre care - 168 în Republica Moldova şi 100 în regiunea Transnistria. 

                                                 
10 Pe parcursul anului 2008, 114 oameni din grupurile vulnerabile (UDI, LSC, LGBT) au beneficiat de consiliere şi 
testare din partea centrelor CTV. Se estimează că numărul va creşte în 2009. 
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Numărul total de pacienŃi care au început tratamentul ARV începând cu anul 2003 este de 871 
(841 adulŃi şi 30 de copii), dintre aceştia - 715 în Republica Moldova şi 156 în Transnistria. 
Numărul real de pacienŃi în curs de tratament ARV în decembrie 2008 era  672 (555 în Republica 
Moldova şi 117 în regiunea Transnistria), inclusiv 29 de copii. Copiii menŃionaŃi sunt incluşi în 
tratament ARV în Moldova.  
 
Tratamentul ARV este asigurat în trei instituŃii: două în Republica Moldova - DDVR pentru civili 
(tratament spitalicesc) şi Departamentul InstituŃiilor Penitenciare prin Spitalul Penitenciarului 
Pruncul (tratament spitalicesc) pentru deŃinuŃi; una în regiunea Transnistria (ambulator) în cadrul 
Departamentului de Imunologie Infectioase ale Spitalului Clinic Republican Tiraspol.  
Din anul 2008, programul a sprijinit serviciul de tratament ARV din regiunea Transnistria creat de 
OrganizaŃia "Medici fără frontiere", în 2007. 
 
ˇ Echipamente adiŃionale de laborator a fost contractate (vortexe) şi vor fi livrate anul viitor, cu 

scopul de a consolida capacitatea serviciilor ARV de monitorizare a pacienŃilor în curs de 
tratare. 

ˇ A fost susŃinută întreŃinerea echipamentelor PCR. 
ˇ Reactivi şi consumabile au fost achiziŃionate şi furnizate serviciilor de tratament ARV şi 

Centrului SIDA pentru a asigura testarea şi monitorizarea pacienŃilor în tratament ARV: kituri 
de testare PCR pentru a determina încărcătură virală a pacienŃilor în tratament ARV, teste 
pentru flaucitometru pentru a asigura testarea CD4 în pacienŃi şi reactivi pentru analize 
hematologice pentru testare de rutină în laborator a pacienŃilor în curs de tratament ARV au 
fost furnizate la DDVR, Centrul SIDA, Departamentul de Imunologie Infectioase din Spitalul 
Clinic Republican Tiraspol şi Spitalul TBC Bender. 

În total 3 319 teste de încărcătură virală au fost efectuate de către DDVR şi Centrul SIDA şi 5 282 
teste CD4 au fost efectuate de către DDVR, SIDA şi Spitalul Clinic Republican Tiraspol şi 
Spitalul TBC Bender. 
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  1  sunt prezentaŃi în tabelul nr.9:  

Tabelul nr.9 

Categ.
Ind.  Indicatori-cheie  

Rezultate-Ńintă 
la finele 2008 

Rezultate 
atinse la finele 
2008 

3 
Numărul de persoane cu infecŃie HIV avansată 
care au început terapia combinată antiretrovirală 

735 (inclusiv 
cifra de 
referinŃă) 

871 (inclusiv 
cifra de 
referinŃă) 

3 
% persoanelor cu infecŃie HIV avansată care 
beneficiază de terapie combinată antiretrovirală 
din totalul de persoane care o necesită. 

100% 64.5% 

2 
Numărul instituŃiilor capabile de a monitoriza 
TAR 

2 (inclusiv cifra 
de referinŃă) 

3 

2 
InstituŃii medicale apte de a oferi îngrijire clinică 
avansată şi servicii de asistenŃă pentru infectaŃii cu 
HIV 

2 3 

 
 
SDA 2: Mediul favorabil: Monitorizarea drog rezistenŃei 
 

Obiectiv principal: SusŃinerea monitorizării rezistenŃei la medicaŃii prin crearea unei 
infrastructuri şi prin asigurarea achiziŃiilor de echipmente şi teste adecvate. 
 
Pe parcursul perioadei raportate:  
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ˇ A fost contractat un element adiŃional pentru laboratorul PCR al DDVR şi va fi livrat anul 

viitor pentru a monitoriza rezistenŃa la medicaŃii ARV la pacienŃi.  
 
 
ACTIVITATEA  3: Tratament: Tratamentul profilactic şi tratamentul infecŃiilor 
oportuniste 
 

Obiectiv principal: A contribui cu valoare adăugată la tratamentul HAART şi a asigura 
rate mai joase de mortalitate cauzate de SIDA, prin testare adecvată şi tratarea infecŃiilor 
oportuniste (IO).  
 
Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Au fost contractate teste pentru a asigura o diagnosticare corectă a infecŃiilor oportuniste 

(hepatite virale, herpes simplex, toxoplasmoza si citomegalovirus) la pacienŃii HIV infectaŃi şi 
vor fi livate serviciului de tratament ARV. 

 
ˇ Tratarea infecŃiilor oportuniste în PTHS a fost asigurată, împreună cu tratamentul specific 

antiretroviral prin achiziŃionarea de medicamente pentru IO. 
În total 1 097 de cazuri în pacienŃi cu HIV/SIDA au fost înregistrate şi au beneficiat de tratament 
pentru infecŃii oportuniste în perioada de referinŃă, din acestea 515 de cazuri de DDVR şi 582 de 
cazuri - pe malul stâng.  

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  3  sunt prezentaŃi în tabelul nr.10: 

Tabelul nr.10 

Categ.
Ind.  Indicatori-cheie  

Rezultate-Ńintă 
la finele 2008 

Rezultate 
atinse la finele 
2008 

3 
Nr. cazurilor de infecŃii oportuniste diagnosticate 
la PTHS şi care beneficiază de tratament 

665 1097 

 
 

ACTIVITATEA  4: Activit ăŃi colaborative de control a co-infecŃiei TB/HIV: Preven Ńia 
Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 
 

Obiectiv principal:  Asigurarea ratelor mai joase de mortalitate cauzată de SIDA, prin 
diagnosticarea corectă şi tratarea TB la PTHS. 
 
Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Tratamentul profilactic al tuberculozei a fost asigurat, împreună cu tratamentul altor infecŃii 

oroportuniste, prin furnizarea de cotrimoxazol pentru a asigura prevenirea adecvată a TB la 
pacienŃii cu HIV. 

1 806 PTHS din totalul de 3 235 la evidenŃă la finele anului 2008, au fost examinate pentru TB 
(malul dreptul – 1 266 de persoane examinate din 2 422 la evidenŃă la finele anului şi în stânga 
Nistrului – 540 persoane examinate din 813 la finele 2008) şi la 829 persoane li s-a administrat 
cotrimoxazol.  
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  4  sunt prezentaŃi în tabelul nr.11: 

Tabelul nr.11 
Categ. Indicatori-cheie  Rezultate-Ńintă Rezultate 
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Ind.  la finele 2008 atinse la finele 
2008 

3 
Nr. şi ponderea PTHS examinate de TB 

90% 
55.8% 
(1806/323511) 

3 %  PLHA căror li s-a administrat cotrixomazol 90% 29.1%  
 
 
ACTIVITATEA  5: Îngrijire şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 
 

Obiectiv principal:  ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii PTHS şi a membrilor familiilor lor prin 
oferirea de îngrijirii şi asistenŃei în comunitate şi la domiciliu.  
 
Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Programul a sprijinit implementarea îngrijirii şi asistenŃei în comunitate şi la domiciliu pentru 

PTHS prin structurile societăŃii civile. 
În total 4 proiecte (unul în Chişinău, unul în orasul BălŃi, unul la Tiraspol, regiunea Transnistria, 
precum şi unul în Comrat, UTA Gagauzia) oferă servicii pentru PTHS. Pachetului de servicii de 
susŃinere şi activităŃile oferite includ susŃinerea de la egal la egal, instruiri, îngrijire la domiciliu şi 
activităŃi de sensibilizare, de asistenŃă pentru membrii familiei PTHS, grupuri de sprijin mutual, 
etc. 1161 PTHS au fost cuprinse cu îngrijire şi servicii de sprijin în perioada de referinŃă. În 
acelaşi timp, 355 membri ai familiilor au beneficiat de servicii informaŃionale si educaŃionale. 
 
ˇ Fortificarea capacitatii prestatorilor de servicii de îngrijire şi sprijin la domiciliu şi în 

comunitate a fost asigurată prin formarea în îngrijirea paliativă pentru PTHS. 25 reprezentanŃi 
ai ONG-urilor orientate spre PTHS au fost dotaŃi cu cunoştinŃe şi competenŃe în principiile de 
îngrijirile paliative, principiile tratamentului medical, tratarea durerilor, funcŃii ale echipelor 
multidisciplinare, etc., stigmatizare şi discriminare, calitatea vieŃii, etc. 

 
ˇ Materiale informaŃionale şi educaŃionale pentru PTHS au fost elaborate pentru necesităŃile 

specifice ale grupul-Ńintă (de ex. aderenŃa la ART) şi distribuite prin intermediul ONG-urilor 
active. 

 
ˇ A fost contractată o unitate de transport pentru programuş de îngrijire la domiciliu şi în 

comunitate, în scopul de a institui un serviciu ambulant pentru PTHS (o unitate în municipiul 
Chişinău). 

 
ˇ Programul a sprijinit intervenŃii menite să sporească aderenŃa la tratamentului antiretroviral. În 

această privinŃă, a fost asigurată consilierea de la egal la egal pentru PTHS pe ARV şi au fost 
acoperite costurile de transport pentru pacienŃi pe ART spre şi de la Chişinău pentru 
monitorizarea ART (DDVR). Au fost rambursate 1 532 costuri de transport pentru pacienŃii 
din afara Chişinăului spre DDVR pentru monitorizarea ART, administrarea medicaŃiilor ARV 
sau alte probleme. Aproximativ 700 PTHS au beneficiat de asistenŃă medicală şi consiliere, 
896 PTHS au beneficiat de consiliere de la egal la egal în perioada de referinŃă. 

 
ˇ Au fost organizate două cursuri de formare în aderenŃa la tratament ARV pentru specialiştii în 

medicină şi reprezentanŃii ONG-urilor, 35 de persoane fiind cuprinse cu instruire. 
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  5  sunt prezentaŃi în tabelul nr.12: 

Tabelul nr.12 

                                                 
11 3 235 la evidenŃă la finele anului 2008.  
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Categ.
Ind.  Indicatori-cheie  Rezultate-Ńintă 

la finele 2008 

Rezultate 
atinse la finele 
2008 

3 
Nr. persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA care au 
beneficiat de servicii de îngrijire şi suport 

1000 1161 

3 
Nr. prestatorilor de servicii instruiŃi în programe de 
la egal la egal şi în comunitate pentru PTHS 

18 25 

2 

Numărul de instituŃii medicale, care au capacitatea 
şi condiŃiile de a oferi îngrijire medicală avansată 
HIV/SIDA şi servicii de asistenŃă psiho-socială, 
inclusiv prin oferirea şi monitorizarea combinaŃiei 
antiretrovirale  

3 3 

1 Numărul absolute de membri ai familiilor instruiŃi 900 355 

2 
Numărul de organizatiilor comunitare care au 
beneficiat de susŃinere pentru a asista PLHA 

2 4 

 
 
 

SDA 6: Reducerea stigmei 
 

Obiectiv principal:  Reducerea stigmatizării şi a discriminării PTHS. 
 
Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Au fost organizate 10 cursuri de instruire pe parcursul perioadei de referinŃă menite să crească 

toleranŃa cadrelor medicale privitor la PTHS. Grupul-Ńintă pentru aceste instruiri au fost 
cadrele medicale din 10 instituŃii de medicină primară sin Chişinău. În total 644 cadre 
medicale au fost instruite în acest program.  

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  6  sunt prezentaŃi în tabelul nr.13: 

Tabelul nr.13 

Categ.
Ind.  Indicatori-cheie  

Rezultate-Ńintă 
la finele 2008 

Rezultate 
atinse la finele 
2008 

3 

Numărul cadrelor medicale şi a reprezentanŃilor 
mass media instruiŃi/informaŃi despre toleranŃa 
privitor la PTHS 

600 644 

 
 
ACTIVITATEA  7: Suport pentru copii HIV infecta Ńi şi afectaŃi de HIV/SIDA  
 

Obiectiv principal: ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii copiilor vulnerabili la HIV prin 
extinderea serviciilor sociale. 
 
Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Au fost create 4 centre de joc, cu îngrijire de zi, pentru copiii infectaŃi si afectaŃi de 

HIV/SIDA. 3 centre de joc în oraşul BălŃi (Brigantina, MAIAC, Pescăruşul) au fost create cu 
sprijinul autorităŃilor locale şi unul în Chişinău (Andrieş). 

 
ˇ Centrele de joc au fost create cu sprijinul autorităŃilor locale în cadrul instituŃiilor pentru 

tineret existente. Localurile au fost reabilitate şi dotate cu mobilierul şi echipamentul necesar 
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(calculatoare, imprimante si camere foto digitale). A fost angajat personalul care să asiste 
copiii si au fost furnizate carti, jucarii, jocuri didactice şi sportive. Programul sprijină costurile 
de întreŃinere a centrelor de joc (articole necesare pentru activităŃile cu copiii). În conformitate 
cu planificarea iniŃială al 4-lea centru de zi a trebuit să fie creat în oraşul Tiraspol, regiunea 
Transnistria, de comun cu autorităŃile, dar nu s-a realizat, deaceea un centru adiŃional a fost 
creat la Chişinău. 

 
ˇ ONG-urile din zonele HIV/SIDA au fost informate despre centrele de joc pentru a dezvolta un 

sistem de referire pentru copiii infectaŃi şi afectaŃi de HIV/SIDA. 
 
ˇ Personalul (8 persoane) implicat în activităile centrelor de joc a fost instruit în "Centrele de joc 

- servicii de educaŃie şi de integrare socială". Programul sprijină personalul care lucrează 
pentru centrele de joc. 

 
ˇ Un centru de îngrijire de zi (cameră de joc) a fost infiintata in departamentul de tratament 

ARV din DDVR şi a fost dotat cu mobilier, jocuri didactice, jucării, cărŃi şi alte articole. Ca şi 
în centrele de joc, o persoană a fost angajată pentru desfăşurarea activităŃilor zilnice cu copii 
în departamentul de tratament ARV. 

 
ˇ A fost organizată o tabără de vară cu scopul de a îmbunătăŃi calitatea vieŃii copiilor vulnerabili 

la HIV. ActivităŃile taberei au fost structurate în aşa fel pentru a combina timpul liber şi 
seminare. 

 
ˇ În total 31 persoane (18 copii şi 13 adulŃi) şi-au petrecut timpul la tabără de vară. Principalele 

criterii de includere au fost statutul HIV a copiilor şi/sau a rudelor lor din întreaga Ńară. Copiii 
au fost incluşi de la 3 la 13 ani şi au fost selectaŃi cu sprijinul ONG-urilor care lucrează cu 
PTHS. 

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  7  sunt prezentaŃi în tabelul nr.14: 

Tabelul nr.14 

Categ.
Ind.  Indicatori-cheie  

Rezultate-Ńintă 
la finele 2008 

Rezultate 
atinse la finele 
2008 

2 
OrganizaŃii comunitare caror li s-a acordat sprijin 
în asistenŃa copiilor HIV infectaŃi şi afectaŃi de 
HIV/SIDA 

2 712 

3 
% Copiii vulnerabili la HIV/SIDA care au 
beneficiat de asistenŃă externă de bază gratuit 

90 59.2 

 
 
 

6.3.  OBIECTIVUL 3: Consolidarea capacităŃii guvernului şi comunităŃii de a face 
faŃă epidemiei HIV/SIDA, prin coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor 

 
ACTIVITATEA  1: Resurse umane 
 

Obiectiv principal: Fortificarea Comitetului  NaŃional de Coordonare, inclusiv 
Secretariatul CNC şi secretariatele reŃelelor de ONG-uri active în domeniul HIV/SIDA. 
 
Pe parcursul perioadei raportate: 

                                                 
12 5 ludoteci susŃinute din sursele grantului şi 2 organizaŃii susŃinute de UNICEF (una în BălŃi şi una în Tiraspol)  
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ˇ Secretariatul CNC (3 cadre – consilieri politici de examinare şi comunicare/părŃi implicate şi 

specialist comunicare) şi secretariatele reŃelelor de ONG-uri active în domeniul HIV/SIDA în 
Ńară (două cadre din reŃeaua PTHS, unul din cea a Reducerii Riscurilor şi unul din reŃeaua 
SIDA) au fost sprijinite în vederea asigurării unui răspuns coordonat la nivel naŃional şi a 
armonizării sistemelor existente a diferitor parteneri. 
Un corespondent din regiunea Transnistria a fost contractat pentru Buletinul informaŃional 
TB/SIDA al CNC pentru a se asigura prezentarea în buletinul a ştirilor/evenimentelor de pe 
ambele maluri. 
 

ˇ Programul a sprijinit cheltuielile curente (echipament TI, întreŃinerea, comunicarea, 
consumabile) pentru ca Secretariatul CNC să-şi consolideze capacitatea. 

 
ˇ Crearea capacităŃilor şi a parteneriatelor a fost asigurată prin spijinul: 

- Participării a doi reprezentanŃi TWG din CNC la cea de-a cincizeci şi opta Sesiune a 
OrganizaŃiei Mondiale a SănătăŃii, Comitetul Regional pentru Europa;  
- Participarea reprezentantului secretariatului CNC la a 39a ConferinŃa Mondială a Uniunii  
privind Sănătatea Pulmonară; participarea secretariatuli CNC şi a reprezentanŃii TWG ai CNC 
la ŞedinŃele Sub-regionale GFATM la Muntenegru. 

 
ˇ IniŃierea Evaluării de Mijloc de Termen a Programului NaŃional de Prevenire şi Control 

HIV/SIDA/IST şi a fost acceptată. Atelierul de lucru a implicat reprezentanŃi ai TWG CNC, 
Ministerul SănătăŃii, şi a tuturor actorilor implicaŃi în implementarea programului. 

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  1  sunt prezentaŃi în tabelul nr.15: 

Tabelul nr.15 

Categ.
Ind.  Indicatori-cheie  

Rezultate-Ńintă 
la finele 2008 

Rezultate 
atinse la finele 
2008 

2 Nr. ONG-urilor din reŃeaua SIDA  15 4013 

3 
Actorii care elaborează politici ce au asistat la 
instruiri şedinŃele CNC 

60 6114 

3 
ReprezentanŃii ONG-urilor care au asistat la 
şedinŃele Grupurilor Tehnice de Lucru şi CNC 

45 6015 

 
 
ACTIVITATEA  2: Coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor (naŃionale, comunitare, 
publice - private) 

 
Obiectiv principal: Fortificarea capacităŃii şi operationalizarea a două reŃele de ONG-

urile care activează în domeniul HIV/SIDA în Ńară - reŃeaua de ONG-uri care activează în 
domeniul HIV/SIDA şi reŃeaua de ONG-uri PTHS, inclusiv şi sub-reŃele relevante.  
 
Pe parcursul perioadei raportate:  

ˇ Pentru difuzarea şi schimbul de informaŃii între părŃile interesate implicate în 
implementarea programului, a fost menŃinută o pagină web a CNC şi a fost publicat ăn 

                                                 
13 Acestor ONG-uri li se difuzează informaŃii şi noutăŃi din partea CNC. Majoritatea sunt implicate în implementarea 
activităŃilor din cadrul Grant-ului din Runda 6.   
14 Rezultatele se referă la trimestrul patru, 2008 (aceiaşi actori implicaŃi în elaborarea politicilor pot asista la şedinŃe 
sau instruiri ale CNC în fiecare trimestru. Datele nu sunt cumulate).  
15 Rezultatele se referă la trimestrul patru 2008 (aceiaşi actor reprezentanŃi ai ONG-urilor pot asista la şedinŃe şi 
Grupuri Tehnice de Lucru în fiecare trimestru. Datele nu sunt cumulate.).  
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mod continuu (trimestrial). Aceste mecanisme sunt menite să asigure transparenŃa 
activităŃilor implementate şi a fondurilor disbursate. Rapoartele trimestriale ale UCIMP  
sunt plasate pe pagina web pentru informaŃii generale cu privire la progresul în cadrul 
programului. 

1 500 buletine (ediŃii trimestriale) au fost publicate şi distribuite către membrii CNC şi alŃi 
actori. 
 

ˇ  Programul a sprijinit fortificarea sectorului civile implicat în controlul bolilor prin 
consolidarea capacităŃii pe domenii tematice. Programul a asigurat:  
- Fortificarea capacitatii reŃelei PTHS prin susŃinerea şedinŃelor reŃelei.  
- Participarea Secretariatului ReŃelei PTHS la Sesiunea specială a Adunării Generale a ONU 
privind HIV/SIDA. 
- Participarea unui reprezentant al reŃelei la o formare on-line cu privire la dimensiunea de gen 
şi HIV/SIDA. 
 - 10 reprezentanŃi ai ONG-urilor au fost implicaŃi în ateliere de lucru asupra Evaluării de 
Mijloc de Termen a Programului NaŃional de Prevenire şi Control HIV/SIDA/IST.  

 
ˇ Crearea paginii www.SIDA-network.md a fost sprijinită pentru a asigura o bună comunicare 

în cadrul reŃelei şi difuzarea eficientă a informaŃiei. 
 
ˇ 15 şedinŃe ale ONG-urilor au fost Ńinute în cursul anului de către reŃelele PTHS, SIDA şi de 

Reducere a Riscurilor) 
 

Indicatorii pentru ACTIVITATEA  2  sunt prezentaŃi în tabelul nr.16: 
Tabelul nr.16 

Categ.
Ind.  Indicatori-cheie  

Rezultate-Ńintă 
la finele 2008 

Rezultate 
atinse la finele 
2008 

0 Nr. Buletinelor informative ale CNC distribuite 3,600 1,50016 
1 Nr. reprezentanŃilor ONG-urilor instruiŃi 100 10 
0 Nr. de şedinŃe ale ONG-urilor oraganizate 4 15 
 
 
ACTIVITATEA  3:  Sisteme naŃionale de  Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii 
 

Obiectiv principal: SusŃinerea implementării componentelor orientate spre M&E a PNS 
privind HIV/SIDA/IST şi TB prin fortificarea capacităŃilor şi furnizarea echipamentului necesar 
pentru raportarea datelor. 
 
Pe parcursul perioadei raportate: 
 
ˇ Cadrele UnităŃii M&E a Centrului NaŃional de Sănătate Publică (un specialist în sănătate 

publică , doi consultanŃi naŃionali M&E pentru identificatorul unic) au fost sprijini Ńi în vederea 
asigurării implementării şi funcŃionării SYMETA (componente orientate spre M&E a PN 
privind HIV/SIDA/IST), au fost elaborate componentele pentru soft şi colectarea, verificarea 
şi raportarea  adecvată a datelor. 

 

                                                 
16 The number of CCM bulletins is smaller than planed due to the fact that quarterly editions are developed instead of 
monthly editions. The target of 3,600 refers to monthly editions while the actual result of 1,500 – to quarterly 
editions. 500 copies are printed for each edition.  
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ˇ Componenta SYMETA pentru HIV/SIDA/IST a fost consolidată prin susŃinerea specialistilor 
TI (4 persoane), pentru întreŃinerea programului la nivelul UnitatăŃii M&E a Centrului 
NaŃional de Sănătate Publică. 

 
ˇ Infrastructura sistemului de a fost consolidată prin achiziŃionarea şi furnizarea echipamentului 

TI pentru SYME SIDA (Computer + imprimantă, inclusiv servicii de instalare) la nivel 
naŃional şi la nivel local pentru a asigura raportarea la timp a datelor la toate nivelurile, de la 
cel primar la cel de vârf al unităŃilor de M&E. Unitatea M&E a Centrului NaŃional de Sănătate 
Publică a fost dotată cu echipament TI pentru buna funcŃionare a unităŃii şi cu un set de 
echipament TI pentru oferirea formărilor profesionale a personalului implicat în SYMETA. 

 
ˇ A fost asigurată fortificarea capacităŃilor cadrelor implicate în implicat în componenta 

HIV/SIDA/IST a SYMETA. 
 
ˇ 273 de specialisti din sistemul de asistenŃă medicală primară, care sunt/vor fi implicaŃi în 

colectarea introducerea şi de analiza datelor SYME SIDA, au fost instruiŃi în perioada de  
raportare în cadrul a 13 cursuri de instruire pentru utilizarea calculatorului, utilizarea SYME 
IST, raportarea cu privire la activităŃile de consiliere şi testare voluntară. 

 
ˇ Programul a asigurat consolidarea capacităŃilor UnitatăŃii de M&E (Centrul NaŃional de 

Sănătate Publică) a personalului implicat în analiza datelor SYMETA prin sprijinirea 
participării specialiştiloe de M&E la: 
- cea de a 39a ConferinŃă Mondială a Uniunii cu privire la Sănătatea pulmonară (2 persoane).  
- ŞedinŃa Europeană a Observatorului Drogurilor şi Întâlnirea cu privire la DependenŃa de 
Droguri. 

 
ˇ Seminarul cu privire la Evaluarea Sistemului NaŃional de M&E organizat de Unitatea M&E a 

Centrului NaŃional de Sănătate Publică a fost cofinanŃată de program. 
 
ˇ Unitatea M&E a Centrului NaŃional de Sănătate Publică a fost echipată cu două unităŃi de 

transport pentru a asigura colectarea de date şi de monitorizarea activităŃilor. De asemenea 
sunt susŃinute şi costurile de întreŃinere (aprovizionarea continuă cu combustibil). 

 
ˇ Programul a susŃinut cheltuielile curente (întreŃinerea echipamentuli TI, comunicarea, 

consumabile, etc.), pentru fortificarea capacităŃilor UnităŃii M&E a Centrului NaŃional de 
Sănătate Publică. 

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  2  sunt prezentaŃi în tabelul nr.17: 

Tabelul nr.17 

Categ.
Ind.  Indicatori-cheie  

Rezultate-Ńintă 
la finele 2008 

Rezultate 
atinse la finele 
2008 

 Nr. cadrelor  instruite în SYMETA 
 

300 273 

2 
Nr. unităŃilor medicale avŃnd capacitatea de a 
implementa sistemul nou computerizat national de 
M&E  

Nu este 
aplicabil 

Nu este 
aplicabil 

0 Nr. de rapoarte produse 1 117 
 

                                                 
17 Raportul MARA KAP. Colectarea datelor KAP a fost finanŃată de UCIMP din Grnat-ul Băncii Mondiale/AID 
(2008).  
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7. UTILIZAREA FONDURILOR 
 
Până la 31 decembrie 2008, în total 2 878 689 dolari SUA au fost disbursaŃi, mai puŃin decât a fost 
planificat pentru această perioadă (3 645 487 dolari SUA). În acelaşi timp, au fost încheiate 
contracte pentru faza întâia în sumă de 51 15 680 dolari SUA (79,8%) din suma totală de               
6 411 073 dolari SUA. 
 
Utilizarea fondurilor pentru activităŃile proiectului este prezentată succint în anexa 1 (Anexa 1. 
Fluxul de numerar). 
 
Auditul financiar anual (pentru anul 2008) pentru Grant-ul GFATM din Runda 6, Componenta 
HIV (inclusiv sub-destinatarii), va fi efectuat în luna aprilie, anul 2009 şi raportul va fi prezentat 
Fondului Global în iunie 2009. 
Utilizarea fondurilor pe activităŃi de proiect sunt prezentate sumar în anexa 1 (Anexa 1. Fluxul de 
numerar). 
 
8. ACHIZI łII 
 
Îndrumarele Băncii Mondiale privind AchiziŃiile au fost aplicate pentru întregul program. Au fost 
aplicate următoarele regulamente ale Băncii: (a) achiziŃionările de bunuri au fost făcute în 
conformitate cu clauzele SecŃiei I a Îndrumarului pentru AchiziŃii  în cadrul împrumuturilor BIRD 
şi Creditelor IDA publicat de Bancă în ianuarie 1995 şi modificat în ianuarie şi august 1996, 
septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Îndrumarul).  
Documentele standard ale Băncii şi pachetul de documentele-mostră pentru participarea la 
competiŃie şi contractare pentru achiziŃionarea bunurilor au fost utilizate pentru Participarea la 
CompetiŃii InternaŃionale (PCI), Cumpărarea InternaŃională şi Cumpărarea NaŃională (CI şi CN); 
(b) ConsultanŃii angajaŃi pentru formare şi asistenŃă tehnică au fost angajaŃi în conformitate cu 
Îndrumarul Băncii cu privire la Selectarea şi Angajarea ConsultanŃilor de către ÎmprumutaŃii 
Băncii Mondiale,  publicat de Bancă în ianuarie 1997 şi revizuit în septembrie 1997, ianuarie 
1999 şi mai 2002. 
AchiziŃiile au fost efectuate în conformitate cu Politicile Fondului Global pentru Asigurarea 
CalităŃii Produselor Farmaceutice şi datele cu privire la preŃul şi calitates medicamentelor ARV au 
fost introduse la timp în Mechanismul de Raportare a PreŃurilor. 
 
9. MONITORIZAREA PROGRAMULUI  
 
Indicatorii trimestriali au fost colectaŃi, în conformitate cu Planul M&E, de la Unitatea M&E a 
Centrului NaŃional de Sănătate Publică din cadril Ministerului SănătăŃii. UCIMP a semnat un 
acord cu Unitatea de M&E a CNSP privind indicatorii monitorizaŃi în cadrul Grant-ului GFATM 
Runda 6, în special pentru colectarea şi validarea datelor (de la sub-recipienŃi şi organizaŃii 
naŃionale de implementare). 
 
UCIMP a monitorizat în mod continuu sub-recipienŃii (SR) din punct de vedere financiar cât şi 
programatic. Rapoartele trimestriale de activitate ale SR rapoarte au fost revizuite pentru a se 
stabili dacă activităŃile raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanŃare dintre RP si SR, 
dacă implementarea programului de activităŃi este în conformitate cu planul(urile) de lucru 
convenit(e), şi dacă rezultatele scontate sunt atinse. UCIMIP a fost continuu în contact cu SR 
pentru a discuta orice probleme nesoluŃionate, discrepanŃele în rezultatele raportate sau 
problemele legate de calitatea datelor, înainte de a accepta raportul. Rezultatele şi recomandările 
revizuirii au fost discutate cu SR (unde a fost cazul). 
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O dată la trimestru şi la sfârşitul primului an de implementare au avut loc întâlniri cu SR, 
organizaŃiile de implementare şi Unitatea M&E a Centrului NaŃional de Sănătate Publică, pentru a 
discuta implementarea, probleme şi soluŃii, datele raportate, mecanismele de colectare, 
prezentarea la timp, validarea datelor, problemele legate de calitate, etc. 
 
UCIMP a pregătit de două ori pe an, pentru Fondul Global, note cu privire la progres. Rapoarte 
trimestriale au fost elaborate de Ministerul SănătăŃii, Ministerul FinanŃelor şi cel al Economiei. 
Aceste rapoarte sunt, de asemenea, puse la dispoziŃie pe site-ul web al CNC tuturor părŃilor 
interesate. 
 
Monitorizarea financiară a sub-recipienŃilor a fost efectuată trimestrial de o companie de audit 
contractată de UCIMP. SR au raportat că cheltuielile au fost revizuite trimestrial inclusiv şi 
analiza cheltuielilor efective faŃă de cele planificate, verificând balanŃa raportată faŃă de chitanŃele 
bancare, etc. UCIMP a fost în contact continuu cu SR pentru a discuta toate aspectele înainte de a 
accepta raportul financiar şi înainte de a aproba plăŃile solicitate de SR. 
 
În perioada raportată, UCIMP a efectuat vizite de monitorizare la instituŃiile medicale, de cele mai 
multe ori cu privire la utilizarea medicamentelor ARV, şi la sub-recipientul PAS responsabil 
pentru implementarea asistenŃei oferite copiilor orfani şi celor vulnerabili şi de cursuri de instruire 
din cadrul Grant-ului, pentru furnizorii de servicii medicale. Din cauza creşterii volumului de 
activităŃi şi a imposibilităŃii UCIMP de a asigura toate activităŃile de M&E cu personalul existent 
de M&E, a fost recomandată angajarea unui specialist suplimentar M&E. 
  
În cadrul implementării reŃelei de CTV, 13 vizite au fost efectuate la nivel regional cu scopul de a 
monitoriza activităŃile noilor centre CTV şi de a asista consilierii CTV. Sub-recipienŃii (4 în 
cadrul Grant-ului) au asigurat monitorizarea activităŃilor în cadrul acordurilor de sub-grant cu 
PCIMU. 
 
10. CONCLUZII 
 

1. Programul acordă un sprijin important în implementarea Programului NaŃional de 
prevenire şi control al HIV/SIDA/IST. 

 
2. Parteneriatele armonioase sunt esenŃiale (MS, UCIMP, MJ, donatorii, organizaŃiile ONU, 

ONG-uri, etc), pentru implementarea eficientă a intervenŃiilor HIV/SIDA. 
 

3. ONG-urile sunt imperative pentru succesul intervenŃiilor de prevenirea orientate spre 
grupurile vulnerabile şi extrem de vulnerabile. 

 
4. La 12 luni de implementare sunt de menŃionat urmatoarele realizari: 

 
o capacitatea laboratoarelor atât de supraveghere HIV/SIDA, cât şi monitorizarea 

persoanelor în curs de tratare a fost menŃinută eficient; 
o a fost creată o retea nationala de centre CTV în Moldova şi va fi extinsă pentru 

regiunea transnistreană în vederea creşterea accesului la servicii de calitate de CTV pe 
întreg teritoriul Ńării 

o a fost asigurată continuarea tratamentului PTHS (inclusiv în regiunea Transnistria); 
o  o campanie vastă de comunicare prin intermediul evenimentului "Dance 4 Life", cu 

dezbateri la tema HIV/SIDA/IST, evenimentelor de grupări tematice (flash-mob), 
expoziŃii ambulante, concerte, concursuri, "Concursul de Automobile STOP SIDA" 
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(iniŃiativă internaŃională), etc. a fost efectuată în perioada raportată, cu scopul de a 
schimba comportamentul tinerilor; 

o un sprijin substanŃial pentru consolidarea sistemului naŃional de M&E (SYMETA) a 
fost prevăzut pentru a spori supravegherea HIV/SIDA/IST. 

 
 
11. PROBLEME IDENTIFICATE PE PARCURSUL PRIMULUI AN DE 
IMPLEMENTARE 
 

o Deprecierea dolarului SUA, pe parcursul ultimului an a afectat dramatic 
implementarea tuturor activităŃilor din cadrul Grant-ului. Bugetele pentru 
echipamentele de laborator, testele de laborator, tratamentul de substituŃie pentru UDI, 
asistenŃa socială pentru PTHS în curs de tratare, etc. au fost cele mai afectate, şi deci 
au fost realocate din economii fonduri suplimentare pentru aceste intervenŃii. Unele 
fonduri au fost economisite de la achiziŃiile ARV fără a afecta numărul de pacienŃi sub 
tratament. 

o MigraŃia masivă a populaŃiei influenŃează tendinŃele HIV din Ńară. 
o Evaluarea de mijloc de termen a Programului NaŃional de Prevenire şi Control al 

HIV/SIDA/IST 2006-2010 a scos în evidenŃă schimbarea tendinŃelor epidemiologice 
din Ńară şi a propus recomandări pentru intervenŃiile necesare. Acestea vor fi reflectate 
în Runda 6, faza a doua, şi în solicitarea fondurilor din runda 9 GFATM (vizând 
intervenŃiile de prevenire) care este în curs de elaborare. 


