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1 Bugetul pentru Runda 6, Faza doi (Minus bugetul Q9 inclus în R6, faza 1-extindere - $ 323,200.00 ) a fost consolidat cu bugetul pentru Runda 
8 şi formează bugetul pentru prima perioadă de implementare a unicului flux de finanŃare (MOL-S10-G07-H) 
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PROFILUL łĂRII 

 
PopulaŃia*: 3567.5 mii, fără regiunea 
Transnistreană (la 1 ianuarie 2009, Biroul 
NaŃional de Statistică)  
 
Structura de vârstă a populaŃiei*: 0-14 ani: 
17.1% (la 1 ianuarie, 2009, BNS)  
15-56/61 ani: 67,9 % (la 1 ianuarie, 2009, BNS)  
57/62+ ani : 15,0% (la 1 ianuarie, 2009, BNS) 
 
Vârsta mediană*: total: 32.4 ani  
bărbaŃi: 30,8 ani  
femei: 34.3 ani (la 1 ianuarie, 2009, BNS) 
 
Rata de creştere a populaŃiei*: - 0.15% (2007, 
Biroul NaŃional de Statistică) 
  
Rata natalităŃii *: 10.9 naşteri/1.000 
populaŃie (2008, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Rata mortalităŃii *: 11.8 decese/1,000 
populaŃie (2008, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Rata netă a migraŃiei la 1000*: - 0.6 (2008, 
Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Rata mortalităŃii infantile*: 12.2 decese/1,000 
născuŃi vii (2008, CNMS) 
 
SperanŃa de viaŃă la naştere*: total populaŃie: 
69,4 ani (2008, Biroul NaŃional de Statistică) 
bărbaŃi: 65.6 ani femei: 73,2 ani 
 
Rata totală a fertilit ăŃii*:  1.277 copii născuŃi/femeie (2008, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Gradul de alfabetizare*: (ani 15 şi  mai mult care pot citi şi scrie) 
total populaŃie: 99.1%  
bărbaŃi: 99.7%  
femei: 98.5% 
(2007, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Clasificarea pe scală Mondială conform Indicelui de Dezvoltare Umană 2006: 117 (IDU 0.720) (Raportul  Dezvoltării 
Umane 2009) 
Notă: Date fără regiunea transnistreană 
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INTRODUCERE  

 
Moldova a beneficiat de grantul GFATM direcŃionat pentru suportul Programelor NaŃionale de Prevenire şi Control al 
HIV/SIDA/IST începând cu prima Rundă din 2003. La moment Ńara gestionează două granturi (Runda 6 şi Runda 8) pentru 
a susŃine iniŃiativa în controlul şi prevenirea HIV. 

 
Recipientul Principal 
Propunerea CNC către Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM), Runda 6 pentru 
Componenta HIV a fost aprobată în decembrie 2006. InstituŃia Publică "Unitatea de Coordonare, Implementare şi 
Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului SănătăŃii” (în continuare IP UCIMP RSS) a fost selectată în calitate 
de Recipient Principal pentru  implementarea grantului în sumă totală de USD$ 15.937.910,00, acordat pentru cinci ani.  

 
Acordul de grant al programului MOL-607-G20-H a fost semnat la 1 mai 2007 la Chişinău de către Fondul Global şi IP 
UCIMP RSS. 01 ianuarie 2007 este data de lansare a implementării Grantului în Republica Moldova. 
Grantul GFATM, Runda 6, Componenta HIV susŃine implementarea Programului NaŃional pentru Prevenirea şi Controlul 
HIV/SIDA/IST 2006-2010 prin extinderea prevenirii, tratamentului şi îngrijirii HIV cu scopul de asigura accesul universal la 
terapia antiretrovirală înalt activă (HAART), de a creşte  utilizarea serviciilor de consiliere şi testare în rândul celor cu risc 
înalt şi de a spori activităŃile de prevenire pentru cei mai vulnerabili.   
Obiectivele propunerii sunt în conformitate cu IniŃiativa Globală Comună a OMS/UNSIDA pentru accesul universal la 
tratament şi îngrijire. 

 
SubrecipienŃi 
IP UCIMP RSS a selectat şi a subcontractat patru sub-recipienŃi pentru a implementa activităŃile cu privire la comunicarea 
pentru schimbarea comportamentala, implicarea tinerilor în prevenirea HIV, includerea în comunitate a grupurilor 
vulnerabile, dezvoltarea capacităŃilor, îngrijire şi susŃinere pentru bolnavii cronici, susŃinerea orfanilor şi a copiilor 
vulnerabili, reducerea stigmatizării, etc. ToŃi sub-recipienŃii subcontractaŃi sunt organizaŃii non-guvernamentale cu 
experienŃă considerabilă în implementarea activităŃilor similare: 

• FundaŃia Soros-Moldova, 
• FundaŃia SIDA Est Vest (AFEW), 
• Centrul pentru Studii şi Politici în Sănătate 
• Centrul NaŃional de Resurse pentru Tineret 

Capacitatea sub-recipienŃilor (pentru procurare, management financiar, monitorizare şi evaluare) de a implementa activităŃi 
în conformitate cu cerinŃele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei a fost evaluată de către IP 
UCIMP RSS anterior semnării sub-acordurilor. 

 
Implementarea Grantului Fondului Global, Runda 6, în al doilea an  
Acest raport anual se refera la perioada de la 01 ianuarie 2009 pînă la 31 decembrie 2009. IP UCIMP RSS a efectuat 
implementarea Grant-ului cu ghidare din partea CNC şi a Ministerului SănătăŃii şi în parteneriat cu: 

• Centrul NaŃional ŞtiinŃifico Practic de Medicina Preventiva, Centrul NaŃional SIDA şi laboratoarele regionale de 
testare HIV/SIDA,  

• Dispensarul Dermato-Venerologic Republican,  
• Centrul NaŃional de Transfuzie a Sîngelui, 
• Serviciul Medical al Departamentului Penitenciar al Ministerului JustiŃiei,  
• Centrul SIDA, Tiraspol,  
• Centrul NaŃional de Management în Sănătate  
• InstituŃiile medicale regionale,  
• SubrecipienŃi, şi  
• Alte ONG-urile active în prevenirea HIV/SIDA şi îngrijirea în comunitate şi la domiciliu pentru PTHS, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA  PROIECTULUI  
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Programul se angajează să asigure accesul universal la prevenire, îngrijire şi tratament, pentru a menŃine Republica Moldova în 
categoria Ńărilor cu prevalenŃă scăzuta, cu mai puŃin de 1% din populaŃie infectată cu HIV/SIDA. În special, Programul are 
drept scop reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuala şi de la mama la făt precum şi transmiterea HIV prin intermediul 
utilizării în comun a seringilor, prin sporirea accesului populaŃiei la servicii de consiliere şi testare voluntara (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 făŃă epidemiei HIV prin parteneriate şi o mai bună 
coordonare. 
 
Scop:  Scopul programului este de a extinde prevenirea, tratamentul şi îngrijirea pacienŃilor cu HIV/SIDA, de a asigura accesul 
universal la tratamentul antiretroviral (HAART), de a creşte nivelul de consiliere şi testare voluntara în rândul persoanelor celor 
mai expuse la risc, precum şi sporirea prevenirii pentru grupurile vulnerabile.  
 
Pentru realizarea scopului, Programul urmăreşte să atingă trei obiective:  

 
Obiectivul 1. Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuala şi de la mama la făt (TMF) şi a transmiterii HIV prin  
utilizarea în comun a seringilor, sporirea accesului populaŃiei la servicii de prevenire şi testare. Acest obiectiv presupune 
extinderea serviciilor confidenŃiale de consiliere şi testare voluntară a femeilor gravide şi de distribuire a medicamentelor 
PTMC. El urmăreşte extinderea reŃelei CTV în întreaga Ńară şi consolidarea calităŃii serviciilor de testare HIV în   
laboratoare; sporirea serviciilor de prevenire pentru grupurile vulnerabile şi a activităŃilor de implementare a comunicării 
pentru schimbarea comportamentală şi desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a populaŃiei tinere. Testarea la HIV şi 
consolidarea capacităŃii de testare calitativă a HIV, desfăşurarea activităŃilor de comunicare pentru schimbarea 
comportamentală şi activităŃile de sensibilizare.  

 
Obiectivul 2. Promovarea accesului echitabil al PTHS prin extinderea serviciilor sociale şi medicale şi prin măsuri de 
combatere a discriminării şi a stigmatizării. Obiectivul urmăreşte sporirea numărului de PTHS care urmează HAART şi 
creşterea aderenŃei la tratament. El vizează dezvoltarea integrării serviciilor de testare la TB şi HIV şi extinderea serviciilor 
de îngrijire şi suport pentru PTHS în întreaga Ńară. 
 
Obiectivul 3. Consolidarea capacităŃii comunităŃii şi a guvernului de a face faŃă epidemiei HIV prin parteneriate şi o mai 
bună coordonare. Obiectivul urmăreşte dezvoltarea capacităŃii grupului tehnic de lucru al CNC, încurajarea participării 
ONG-urilor şi susŃinerea reŃelelor de advocacy şi a implementării  unui sistem NaŃional comprehensiv de monitorizare şi 
evaluare (M&E) pentru HIV/SIDA. 

 
 
Beneficiari: 

 
• Tinerii; 
• Femeile gravide; 
• Utilizatorii de droguri injectabile; 
• Lucrătorii sexului comercial şi clienŃii acestora; 
• BărbaŃii care fac sex cu bărbaŃi (MSM) şi alte grupuri vulnerabile; 
• Persoanele care trăiesc sau sunt afectate de HIV/SIDA; 
• PopulaŃia din regiunea Transnistreană; 
• Lucrătorii şi managerii medicali; 
• AutorităŃile guvernamentale, autorităŃile publice locale, lideri ai comunităŃii; 
• PopulaŃia generală. 

 
 

IP UCIMP RSS, în colaborare cu sub-beneficiarii şi beneficiarii, implementează Obiectivele programului menŃionat 
mai sus şi raportează în baza a 16 indicatori reprezentaŃi în tabelul de mai jos. 
 

 

 

 

 

 

Tabelul 1 
 

Nr.  Obiectiv Indicator  
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# de femei gravide care au beneficiat de servicii de 
consiliere şi testare voluntară  

# femeilor gravide HIV-pozitive care primesc un curs de 
profilaxie ARV pentru a reduce riscul de transmitere de la 
mamă la făt   
# de puncte de oferire a serviciilor asistate pentru a presta 
servicii de consiliere şi testare voluntara (CTV)  
# de laboratoare care dispun de capacitatea de a oferi 
servicii de testare HIV de înaltă calitate 

# de pacienŃi cu ITS de la InstituŃiile medicale care sunt 
diagnosticaŃi, trataŃi şi consiliaŃi în mod adecvat 

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

 # şi procentul lucrătorilor sexului comercial (LSC) care au 
beneficiat de pe urma programelor de prevenire  

 # şi procentul lesbienelor, gay-ilor, bi-sexualilor şi trans-
sexualilor care au beneficiat de programe de prevenire  

# şoferilor de cursă lungă acoperiŃi de programele de prevenire 

1 Obiectivul 1: Reducerea transmiterii 
HIV/ITS de la mama la făt (TMF) şi a 
transmiterii HIV prin intermediul 
utilizării în comun a seringilor, prin 
sporirea accesului populaŃiei la 
serviciile de prevenire şi testare; 

# consumatorilor de droguri acoperiŃi de terapia de substituŃie  

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

# cazurilor de infecŃii oportuniste diagnosticate la PTHS şi care 
beneficiază de tratament  

# şi procentul PTHS care au fost examinate de TB 

2 SusŃinerea şi promovarea accesului 
echitabil al persoanelor care trăiesc 
sau sunt afectate de HIV/SIDA 
(PTHS) la serviciile sociale şi 
medicale şi combatere a discriminării 
şi stigmatizării 

# de persoane care  au beneficiat de servicii de îngrijire şi 
suport 

  
3 Consolidarea capacităŃii comunităŃii 

şi a guvernului de a face făŃă 
epidemiei HIV prin parteneriate şi o 
mai buna coordonare. 

# unităŃilor medicale având capacitatea de a utiliza  
sistemul nou computerizat NaŃional de M&E 

  
# personalului medical instruit 1,2,3 

 
  
  # prestatorilor de servicii instruiŃi în programe de la egal la 

egal şi de activităŃi în comunitate 
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SITUAłIA EPIDEMIEI HIV/SIDA LA FINELE ANULUI 2009  

 
În conformitate cu prognoza efectuată de către Banca Mondială în anul 2001, primele ipoteze referitor la epidemia în 
Moldova au fost că nu va exista o creştere netă a populaŃiei, iar populaŃia sexual activă va reprezenta jumătate din populaŃia 
totală de 4,2 milioane. Modelul nu a inclus migraŃia ca factor de influenŃă (fapt care a dus la o subestimare a ratei de creştere 
a HIV), baza estimată era de 12 400 infecŃii HIV la începutul anului 2001. Aceasta preconiza că, în absenŃa unor intervenŃii, 
prevalenŃa epidemică va creşte de la 600 per 100 000 de adulŃi în 2001 -  la 1900 per 100 000 de adulŃi la începutul anului 
2011 (Banca Mondială).  
Graficul de mai jos (Figura 1) ilustrează prevalenŃa estimată pentru 2001 – 2010 şi cazurile înregistrate în 2001 – 2009.  

 
Figura 1 

 
Predictions vs notified HIV cases in the 
Republic of Moldova during 2001 - 2009
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În 2009, pentru prima dată în ultimii opt ani, s-a înregistrat o descreştere uşoară a numărului de cazuri noi HIV raportate. Pe 
parcursul anului 2009, în total 704 de persoane au fost diagnosticate HIV pozitiv (dintre care 445 pe malul drept al Nistrului 
şi 259 pe malul stâng) (figura2). Este prematur de vorbit despre o tendinŃă de stabilizare în evoluŃia incidenŃei HIV.   
 
Regiunea Transnistreană are o mare pondere de cazuri HIV noi raportate (36,78% sau 259 de cazuri în 2009), deşi populaŃia 
sa totală este mult mai mica decât cea a Moldovei fără regiunea Transnistreană.  
 
IncidenŃa HIV în 2009 a fost de 17.12 la 100,000 populaŃie (19.27 la 100,000 în 2008). Rata incidenŃei HIV în regiunea 
Transnistreană continuă sa fie de peste trei ori mai mare decât în restul Republicii Moldova (12.42 la 100,000 în partea 
dreapta a rîului şi 42.25 la 100,000 persoane în partea stângă a rîului Nistru).  
 
Pană la sfîrşitul anului 2009, au fost raportate cumulativ 5,625 de cazuri HIV pentru ambele maluri ale Nistrului. PrevalenŃa 
HIV (date cumulative) la sfârşitul anului 2009 este de 157.4 la 100.000 persoane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
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Evolution of HIV incidence during 1987 - 2009 
in the Republic of Moldova
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De asemenea, se înregistrează o creştere a incidenŃei SIDA (Figura 3). În total 887 de cazuri noi SIDA au fost înregistrate la 
finele anului 2009 (277 de cazuri de SIDA au fost înregistrate în 2009). În acelaşi timp, 194 de decese din cauza SIDA au 
fost raportate către finele anului 2009 (dintre care 24, în 2009).  

 

Figura 3 
 

Dynamics of HIV and AIDS cases in the Republic of Moldova 
during 1987 - 2009
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Cota-parte a infecŃiilor în rândul UDI a început să scadă din 2003, atît datorită stabilităŃii în transmiterea HIV în rândul UDI  
cît şi răspândirii epidemiei în rândul populaŃiei generale (Figura 4).  
UDI deŃin o cotă de 12,16% în totalul cazurilor noi de HIV înregistrate pe parcursul anului 2009 (704), faŃă de 17,85% în 
2008, 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 
reprezintă 7,86% din numărul total de persoane noi infectate cu HIV pe parcursul anului 2009 faŃă de 19,69% - în stânga 
Nistrului, unde intervenŃiile orientate spre UDI au început să fie implementate mai târziu şi au fost mai puŃin intense.  

 
Figura 4 
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Ways of HIV transmission in the Republic of Moldova 
during 2002 - 2009
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Transmiterea pe cale sexuală a crescut semnificativ începând cu anul 2001, atât în termeni relativi, cât şi în cifre absolute 
(Figura 5).  Există o tendinŃă stabilă de creştere a ratei de transmitere HIV pe această cale în rândul noilor cazuri raportate.  
Începând cu anul 2005, transmiterea pe cale sexuala deŃine majoritatea. Aceasta a fost calea de transmitere pentru 81.25% de 
cazuri HIV înregistrate în 2009 (88.08% pe malul drept al rîului Nistru şi 69.88% pe malul stâng al rîului).  
Printre cazurile noi de infecŃie cu HIV, rata pentru femei a ajuns la 42,75% în 2009 (43,47% pe malul drept al rîului Nistru şi 
36,61% pe malul stâng).   

 
Figura 5 

Dynamics of new HIV cases in the Republic of Moldova
by ways of transmission in 1987 - 2009
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 PROGRESUL MASURAT ÎN BAZA  INDICATORILOR   DE REZUL TAT  

 
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, cat şi prin utilizarea prezervativelor) 
 

Valori de 
referinŃă 

Valoare An 

Indicatorul 
de rezultat  

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, cat şi prin 
utilizarea prezervativelor)  48% 2004 

  
  Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5     
łinta  62% 67%           
Rezultat 66.2% 37.5%           

 
Conform Studiului Comportamental de Santinelă (BSS), 37.5% de UDI din Chişinău au adoptat comportamente care reduc 
transmiterea HIV. 

 
Notă cu privire la rezultatele efective: în 2009 studiul BSS şi-a extins acoperirea de la beneficiarii Programului de Reducere 
a Riscului (cum a fost cazul studiilor BSS din 2004 şi 2007) la reprezentanŃii grupurilor Ńintă incluşi sau nu în programul de 
Reducere a Riscului. Metoda de eşantionare aplicată pentru recrutarea UDI în 2009 este de asemenea diferită de metoda de 
eşantionare aplicată pentru studiile BSS anterioare (eşantionare cluster în bază de timp şi locaŃie în 2004 şi eşantionare 
probabilistică randomizata bistadială în 2007).   
Drept urmare, rezultatele BSS din 2009 nu sunt comparabile cu rezultatele BSS desfăşurate anterior.  În cadrul BSS la UDI 
în 2009 a fost aplicată metoda de eşantionare RDS (Respondent Driven Sampling, care se bazează pe reŃeaua socială a 
respondenŃilor pentru a ajunge la persoane greu de accesat), şi sunt raportate datele pentru Chişinău care se refera  la 
subpopulaŃia generală, în timp ce ambele valori de referinŃă (48% în 2004) şi rezultatele raportate pentru BSS anterior 
(66,2% în 2007) se referă la beneficiarii programelor RR de pe întreg teritoriul acoperit de studiu. 

 
 
2. Procentul tinerilor (15-24 ani) care au raportat folosirea prezervativelor la ultimul contact sexual cu un  
partener ocazional.  

 
Valoarea de 

referinŃă 
Valoare An 

Indicator de 
ieşire  

Procentul tinerilor (15-24 ani) care au raportat folosirea 
prezervativelor la ultimul contact sexual cu un  partener ocazional.  

73.0% 2006 
  
  Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5     

łinta  73% Nu se aplica            

Rezultat 78.5% Nu se aplica            
 

Primul sondaj cu privire la CunoştinŃele, Atitudinile şi Practicile tinerilor referitor la HIV/SIDA (Studiul KAP ) în cadrul 
grantului a fost desfăşurat în 2008. Conform Sondajului, 78,5% din respondenŃi au raportat utilizarea prezervativului la 
ultimul contact sexual. Studiul a cuprins teritoriul Republicii Moldova (cu excepŃia teritoriului de pe malul stîng al rîului 
Nistru). Următoarele sondaje KAP sunt planificate pentru anii 3 şi 5 de implementare a Grantului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Procentul de copii născuŃi cu HIV din mame infectate cu HIV 
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Valoarea de 

referinŃă 
Valoare An 

Indicator de 
impact  

Procentul de copii născuŃi cu HIV de la mame infectate cu HIV 

6.4% 2005 
  
  Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5     
łinta  <3% <3%           
Rezultat 1.5% 0.0%           

Notă la valoarea de referinŃă a indicatorului: Procentul de copii născuŃi de la mame HIV infectate care 
sunt diagnosticaŃi HIV pozitivi este actualizat anual în baza anului de naştere a copiilor HIV pozitivi 
înregistraŃi. Pe parcursul anului 2007 au fost diagnosticaŃi cu HIV 2 copii născuŃi în 2005 şi alŃii doi pe 
parcursul anului 2009, respectiv, procentul de copii născuŃi de mame HIV infectate, care s-au infectat cu HIV în 
2005, se modifica de la 6,40% (4 copii HIV + din 63 născuŃi de la gravide HIV + în 2005)  la 12,69 % (8 copii 
HIV + din 63 născuŃi de la gravide HIV + în 2005).        

 
Pe parcursul anului 2009, un număr total de 121 de copii au fost născuŃi de mame HIV pozitive şi nici unul din ei nu a fost 
diagnosticat cu HIV (figura 6). 

 
Figura 6 

 
MTCT (%) in the Republic of Moldova
during 2002 - 2009 per annual cohort
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Implementarea PTMC în 2004, inclusiv testele antenatale de rutină pentru gravide au avut drept rezultat testarea a cel puŃin 
98% dintre gravidele care s-au prezentat la controlul antenatal pe parcursul ultimilor ani (99.5% în 2009) şi aproximativ 
80% din femeile HIV infectate au urmat terapia ARV pentru a preveni transmiterea de la mama la făt (79.9% în 2009).  
Aceasta măsură a avut drept rezultat reducerea semnificativă a procentului de copii infectaŃi cu HIV născuŃi la mame HIV 
infectate. 
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4. Procentul adulŃilor şi al copiilor cu HIV, afla Ńi încă în viaŃă după 12 luni de la iniŃierea tratamentului 
antiretroviral  
 

Valori de baza 
Valoare An 

Indicator de 
impact  

Procentul adulŃilor şi al copiilor cu HIV, aflaŃi încă în viaŃă după 12 
luni de la iniŃierea tratamentului antiretroviral 

61.5% 2005 
  
  Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5     
łinta  81% 85%           
Rezultat 76.4% 88.31%2           

 
Din totalul de 265 de pacienŃi care au fost incluşi în tratament ARV în 2008, 31 nu au finisat 12 luni de tratament (Schema 
7). 

 
Figura 7 

 
 

Percentage of adults and children with HIV still 
alive 12 months after initiation of HAART 
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2 Rezultatul efectiv (cohorta anului 2008) raportat în cadrul PU/DR pentru Perioada 4 a fost actualizat (de la 83% la 88.31%) după validarea 
datelor nominale la nivelul instituŃiilor ART (Dispensarul Dermato-Venerologic, Spitalul penitenciar "Pruncul” si Centrul SIDA din Transnistria) 
în perioada pregătirii raportului pe Ńară cu referire la Accesul Universal pentru anul 2009. După validare, au fost identificate cazuri adiŃionale de 
tratament în regiunea transnistreană şi datele au fost ajustate în mod corespunzător.  
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PROGRESUL  MASURAT PRIN INDICATORII PROGRAMATICI  

 
Realizările programatice au fost evaluate cu calificativul A2 de către Fondul Global în perioada anului de raportare 
(pentru perioada 3).  
Majoritatea indicatorilor cheie (12 din 16 raportaŃi) au fost implementaŃi cu succes iar Ńintele propuse au fost depăşite sau 
realizate în proporŃie de peste 90% către finele perioadei de raportare. AlŃi patru indicatori au fost realizaŃi parŃial, trei din 
aceştia sunt indicatori de acoperire - # şi procentul de lucrători ai sexului comercial acoperiŃi cu programele outreach, # de 
pacienŃi cu ITS la instituŃiile medicale diagnosticaŃi corect, trataŃi şi consultaŃi, # şi procentul de PTHS care au făcut 
screenig-ul la TB şi unul se referă la suportul serviciilor - # de laboratoare care au capacitatea să ofere servicii de testare HIV 
de calitate înaltă în conformitate cu decizia de reorganizare a serviciilor de transfuzie de sânge. 
Ultimul indicator - # de gravide care au fost acoperite de serviciile de testare şi consiliere voluntară - continuă să fie mai jos 
decât Ńinta propusă, realizarea redusă a acestuia fiind cauzată în mare parte de faptul că serviciile CTV au fost lansate recent. 
ReŃeaua a fost suplimentată treptat  (în 2008 pe malul drept al rîului Nistru, iar în 2009 pe malul stâng). Nu toate centrele de 
CTV fondate funcŃionează şi nu toate din cele care funcŃionează îşi exploatează la maxim capacitatea. Serviciile CTV 
necesită în continuare eforturi de perfecŃionare pentru a atinge Ńinta propusă. 
 
Mai jos sunt figurile (8 şi 17) în care sunt reflectate realizările per domenii ale indicatorilor. Valorile Ńintelor cumulative 
atinse per semestru pentru anul raportat de implementare pentru fiecare dintre indicatori, sunt reprezentate în anexa 1. 
 

 
 

Obiectivul 1 

ARIA DE 

REFERINłĂ: 

Prevenirea: PTMC 

Indicator 1.1 

Figura 8 

 

Number of pregnant women reached with voluntary testing 
and counseling services
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În total 28,304 de femei gravide (atât prima 
cât şi a doua testare) au beneficiat de servicii 
de consiliere şi testare oferite de centrele de 
CTV pe parcursul anului raportat, pe ambele 
maluri ale râului Nistru. 

Extinderea serviciilor CTV a continuat în 
2009 prin crearea a opt cabinete în stânga 
Nistrului.  

 

 Gradul de acoperire a gravidelor cu servicii CTV rămâne scăzut din cauza faptului că o parte din cabinetele din 
dreapta Nistrului nu funcŃionează la capacitate maximă şi doar o parte din cabinetele deschise în stânga Nistrului 
activau în decembrie 2009. Procentul gravidelor care au fost testate pentru HIV în timpul sarcinii a atins cifra de 
99.4% în 2009. 
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Indicator 1.2 

Figura 9 Number of HIV-postive pregnant women receiving 
a complete course of ARV prophylaxis to reduce 

the risk of mother-to-child transmission
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În total 107 de femei gravide infectate cu HIV 
de pe ambele maluri ale Nistrului au lansat 
tratamentul ARV profilactic pentru a preveni 
TMF în perioada raportată.  

Copii născuŃi la mame HIV+ primesc 
tratament ARV profilactic şi sunt asiguraŃi cu 
lapte–praf pentru o perioada de 12 luni.  

 

 

 

 

 

ARIA DE 

REFERINłĂ: 

 Prevenirea: Testare şi Consiliere 

Indicator 1.3 

Figura 10 Number of service delivery sites supported to 
provide voluntary counseling and testing (VCT) services 
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Pe durata perioadei raportate, extinderea 
reŃelei de CTV a continuat prin crearea a opt 
cabinete de CTV în stânga Nistrului. Din 
fondurile Rundei a 6-a, IP UCIMP RSS  a 
echipat în total 49 de centre pe ambele maluri 
ale Nistrului (41 pe malul drept al rîului 
Nistru, în 2008, şi 8 pe malul stâng în 2009), 
dintre acestea 44 erau funcŃionale la sfârşitul 
perioadei de raportare. 

În acelaşi timp, în total sunt 61 de centre CTV 
deschise în întreaga Ńară în perioada raportată, 
din care 56 erau funcŃionale la   31 decembrie 
2009.                                                                                              
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ARIA DE 

REFERINłĂ: 

Prevenire: Testare şi consiliere 

Indicator 1.4 

Figura 11 Number of laboratory facilities with capacity 
to provide high quality HIV testing services
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În Moldova există trei laboratoare care oferă 
servicii de testare HIV de calitate în cadrul 
serviciului de donare a sângelui:  

- Centrul NaŃional de Transfuzie a 
sângelui,  

- Centrul Regional de Transfuzie a 
Sângelui din BălŃi (regiunea de nord) şi  

- Centrul Regional de Transfuzie a 
Sângelui din Tiraspol (Transnistria).                

  

 Notă: Unul din laboratoarele de transfuzie a sângelui menŃionat mai devreme (2008) a fost închis la începutul 
anului 2009 şi toate activităŃile acestuia în ceea ce priveşte testarea şi prelucrarea sângelui şi produselor din sânge 
au fost preluate de Centrul NaŃional de Transfuzie a Sângelui. 

 

ARIA DE 

REFERINłĂ: 

Prevenire: Diagnosticarea şi tratamentul  IST 

Indicator 1.5 

Figura12 Number of patients with STIs at health care facilities 
who are appropriately diagnosed, treated and counseled
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În total, pe parcursul anului de raportare, au 
fost diagnosticate, tratate şi consiliate, 4,177 
de cazuri noi de ITS dintre care 2,564 de 
cazuri de Sifilis şi 1,613 de cazuri de Gonoree  
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ARIA DE 

REFERINłĂ: 

Prevenire: BCC – outreach în comunitate 

Indicator 1.6 

Figura 13 Number and percentage of injecting drug users (IDUs) 
reached with prevention programmes
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Numărul cumulativ de UDI care au fost 
acoperiŃi cu programele de prevenire până la 
finele anului 2009 este de 13,050, inclusiv 
valoarea de referinŃă. În total, 599 de 
beneficiari au fost incluşi în programe de 
asistenŃă în perioada de raportare.  

UDI au fost incluşi în activităŃile de prevenire 
prin 6 proiecte (inclusiv 1 în Tiraspol, 
regiunea Transnistreană),  care acoperă atât 
sectorul civil (5 proiecte) cât şi cel penitenciar 
(1 proiect).  

  

 Serviciile prestate grupurilui Ńintă includ educaŃia de la egal la egal, schimbul de seringi, distribuirea 
prezervativelor, instruirea şi distribuirea materialelor, consiliere şi referire, etc.  
5 proiecte din sectorul civil sunt regionale şi acoperă de la 2 la 6 raioane.  

Proiectul pentru sectorul penitenciar este implementat în 8 instituŃii penitenciare din dreapta Nistrului (Pruncul, 
Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brăneşti, Soroca, Leova şi BălŃi). La moment se negociază/se pregăteşte 
extinderea proiectului pentru cel de-al 9-lea penitenciar, care e planificat să demareze în P 6. 

 

Indicator 1.7 

Figura 14 Number and percentage of commercial sex workers (CSWs) 
reached with outreach programmes
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Numărului cumulativ de LSC care au 
beneficiat de servicii  până la sfârşitul 
perioadei de raportare a fost de 1,116, inclusiv 
valorile de referinŃă. Numărul de noi 
beneficiari  incluşi în programele de asistenŃă 
în perioada de raportare este de 141.  

Au fost trei proiecte care au inclus activităŃi de 
prevenire pentru LSC, unul în Chişinău, unul  
în Orhei şi altul în regiunea de nord a Ńării 
(BălŃi şi Ungheni). Serviciile prestate LSC au 
fost următoarele: educaŃia de la egal la egal, 
distribuirea prezervativelor, instruirea şi 
distribuirea materialelor informaŃionale, 
schimbarea seringilor, consiliere şi referire, 
gestionarea ITS, etc. 
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Indicator 1.8 

Figura 15 Number and percentage of lesbian, gay, bi-sexual and 
trans-sexual reached with outreach programmes
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Numărul cumulativ de 829 de LGBT care au 
beneficiat de servicii include valoarea de 
referinŃă. În total pe parcursul perioadei de 
raportare în programe de asistenŃă au fost 
incluşi 61 de beneficiari. 

Serviciile (educaŃia de la egal la egal, 
distribuŃia prezervativelor şi a materialelor 
informaŃionale, consiliere şi referire, 
gestionarea ITS, etc.) sunt furnizate grupului 
Ńintă prin intermediul unui proiect 
implementat în Chişinău de care beneficiază 
populaŃia din întreaga Ńară. 

 

Indicator 1.9 

Figura 16 Number of truck drivers reached with prevention programmes
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În total 4,258 de şoferi de cursă lungă au 
beneficiat de sesiuni de instruire şi informare 
în perioada de raportare. Serviciile (educaŃia, 
distribuŃia prezervativelor şi a materialelor 
informaŃionale, etc.) sunt furnizate grupului 
Ńintă prin intermediul unui proiect 
implementat în Chişinău şi BălŃi. 

Depăşirea Ńintelor planificate se datorează 
numărului mai mare de şoferi care au urmat 
un curs de instruire/reinstruire, deoarece 
dimensiunea grupului Ńintă care a beneficiat de 
instruire cu privire la prevenirea HIV este 
direct proporŃională cu numărul de şoferi 
instruiŃi de către Centrul Republican de 
Securitate a CirculaŃiei şi de Centrul de 
Formare pentru Şoferi de cursă lungă . 

 

 Instruirile de prevenire HIV/SIDA/IST sunt integrate în curriculum pentru AsistenŃa de UrgenŃă, care este parte 
componentă a perfecŃionării anuale/bianuale pentru şoferii de camioane. 
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Indicator 1.10 

Figura 17 Number of drug users reached with drug substitution therapy 
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În total  204 de beneficiari noi au fost înrolaŃi 
în tratamentul de substituŃie cu metadonă în 
2009. De la începutul implementării grantului, 
în program au fost incluşi în total 358 de 
pacienŃi. 

În total, terapia de substituŃie acoperă 3 
proiecte (toate din ele active în partea dreaptă 
a Nistrului), 2 în sectorul civil (în Chişinău şi 
BălŃi) şi unul în sectorul penitenciar (în 5 
instituŃii penitenciare). 

De la 31 decembrie 2009,  de tratamentul de 
substituŃie beneficiază zilnic 270 de pacienŃi 
(inclusiv pacienŃii care au început tratamentul 
mai devreme şi îl urmează în continuare). 

 

 

Obiectivul 2 

ARIA DE 

REFERINłĂ: 

Tratament: Tratamentul antiretroviral (ARV) şi monitorizarea  

Indicator 2.1 

Figura 18 Number of people with advanced HIV infection 
that have started antiretroviral combination therapy

Year

Sem I.2008 Sem II.2008 Sem I.2009 Sem II.2009

A
bs

ol
ut

e 
nu

m
be

r

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Tragets

Results

 

362 de pacienŃi noi, inclusiv 6 copii, au iniŃiat 
terapia HAART în perioada de raportare, 
dintre aceştia 249 (inclusiv 5 copii) din 
Moldova şi 113 din regiunea transnistreană 
(inclusiv un copil). 

În total, au iniŃiat tratamentul ARV 1,233 de 
pacienŃi (1,197 de adulŃi şi 36 de copii), din 
care: 964 din dreapta Nistrului (inclusiv 35 de 
copii) şi 269 din stânga Nistrului (inclusiv un 
copil). 

 

 La 31 decembrie, numărul pacienŃilor care primeau terapia antiretrovirală era de 985 de persoane (776 din dreapta 
Nistrului şi 209 din stânga Nistrului) inclusiv 35 de copii (34 din dreapta Nistrului şi 1 din stânga Nistrului).  

Tratamentul ARV este asigurat de către trei instituŃii medicale: 

- două în Moldova: Dispensarul Dermato-Venerologic Republican pentru sectorul civil şi Departamentul 
InstituŃiilor Penitenciare, spitalul  „ Pruncul” pentru deŃinuŃi, şi  

- una în regiunea Transnistreană (ambulator), în cadrul Centrului SIDA, Tiraspol.  

 

 

 



 21 

 

ARIA DE 

REFERINłĂ: 

Tratament: Profilaxia şi tratamentul infecŃiilor oportuniste  

Indicator 2.2 

Figura 19 Number of opportunistic infections cases diagnosed 
among PLWHA and receiving treatment
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În total au fost înregistrate şi tratate 806 de 
cazuri de infecŃii oportuniste în rândul 
pacienŃilor cu HIV/SIDA de pe ambele maluri 
ale Nistrului. 

           

ARIA DE 

REFERINłĂ: 
Activit ăŃi colaborative TB/HIV: Depistarea intensivă a cazurilor noi de Tuberculoză în rândul 
PTHS 

Indicator 2.3 

Figura 20 Percentage of PLWHA screened for TB
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În 2009, 60% PTHS au făcut screening-ul la 
tuberculoză (2158 PTHS din 3595 PTHS au 
fost la evidenŃă la sfârşitul anului 2009). 

Screening-ul este susŃinut de Runda 6, Grantul 
TB  
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ARIA DE 

REFERINłĂ: 
Activit ăŃi colaborative TB/HIV: Depistarea intensivă a cazurilor noi de Tuberculoză în rândul PTHS 

Indicator 2.4 

Figura 21 Number of people living with HIV/AIDS reached with 
care and support services
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În total, în perioada de raportare  au beneficiat 
de servicii de îngrijire şi asistenŃă 735 de 
persoane. Numărul cumulativ atins de la 
începutul implementării grantului este de 
1896. 

Serviciile prestate PTHS în cadrul a 4 proiecte 
(în Chişinău, BălŃi, Tiraspol, regiunea 
transnistreană şi Comrat, UTA Găgăuzia) 
includ informarea şi instruirea, îngrijirea la 
domiciliu şi activităŃi de outreach, susŃinerea 
membrilor familiilor şi grupurile de auto-
susŃinere.           

 

Obiectivul 3 

ARIA DE 

REFERINłĂ: 

Sistemul de informare şi Cercetare OperaŃională   

Indicator 3.1 

Figura 22 Number of health units with capacity to implement the 
new computerized national M&E system
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În perioada de raportare, 61 de instituŃii au fost 
echipate cu TI pentru implementarea 
sistemului M&E  (SYME HIV/ITS), din care 
23 implementează SYME HIV (Centrele de 
Medicină Preventivă) şi 38 implementează 
SYME ITS (secŃiile de boli infecŃioase de la 
instituŃiile medicale raionale şi municipale). 

Personalul medical responsabil de sistemul 
SYME HIV/IST a fost instruit adecvat în 
utilizarea calculatorului şi a programului. 

 

 Notă : cursurile de instruire în utilizarea SYME HIV pentru personalul Centrelor de Medicină Preventivă au fost 
amânate din Decembrie 2009 pentru Ianuarie 2010, când nivelul raional s-a prezentat la nivelul naŃional pentru 
verificarea datelor, cu scopul de a evita călătoriile suplimentare din regiuni şi de a reduce costurile pentru 
transport. 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

Obiectivele 1,2,3 

ARIA DE 

REFERINłĂ: 

Mediul de susŃinere: Fortificarea societăŃii civile şi dezvoltarea capacităŃii institu Ńionale  

Indicator 1,2,3 – 1 

Figura 23 Number of healthcare providers trained
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Personalul medical instruit în acest domeniu 
se împarte în şase categorii:  

- specialist instruit în PTMC, 

- specialist medical instruit în CTV,  

- lucrători medicali de la Centrele 
Prietenoase Tinerilor instruiŃi în CTV 
pentru consilierea HIV a tinerilor,  

- personal medical instruit în testare şi 
supraveghere de generaŃia a doua, 

 - personal medical instruit pentru reducerea  stigmei şi   

- personal medical instruit în utilizarea calculatorului şi a sistemului SYME HIV/ITS. 

Pe parcusrul anului de raportare, în total au fost instruiŃi 638 de lucrători medicali, dintre care: 51 de specialişti au 
fost instruiŃi în PTMC, 15 infecŃionişti din raioane au fost instruiŃi în testare şi supravegherea de generaŃia a doua, 
445 de lucrători medicali au fost instruiŃi în sporirea toleranŃei pentru PTHS şi reducerea stigmei şi 127 de 
lucrători medicali au fost formaŃi în utilizarea SYME ITS. 

 

 

Indicator 1,2,3 – 2 

Figura 24 Number of service deliverers trained in peer 
and community programs 

Year

Sem I.2008 Sem II.2008 Sem I.2009 Sem II.2009

A
bs

ol
ut

e 
nu

m
be

r

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Targets

Results

 

Prestatorii de servicii care au fost instruiŃi în 
cadrul acestei activităŃi includ trei categorii de 
specialişti:   

- Prestatori de servicii instruiŃi în 
programele de la egal la egal şi 
programele comunitare pentru UDI,  

- Prestatori de servicii instruiŃi în 
programele de la egal la egal şi 
programele comunitare pentru LGBT,  

- Prestatori de servicii instruiŃi în 
programele de la egal la egal şi 
programele comunitare pentru LSC,  

- Prestatori de servicii instruiŃi în 
programele de la egal la egal şi 
programele comunitare pentru migranŃi,                                       
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 -  Prestatori de servicii instruiŃi în programele de la egal la egal şi programele comunitare pentru PTHS  şi 

- Tineri instruiŃi în educaŃie de la egal la egal.  

În perioada de raportare, în total au fost instruiŃi  54 de prestatori de servicii, din care: 28 au fost instruiŃi în 
programe comunitare şi de la egal la egal  pentru migranŃi şi 26 în programe comunitare şi de la egal la egal pentru 
PTHS. 

Numărul de educatori de la egal la egal instruiŃi este mult mai mare decât s-a planificat datorită faptului că 
activităŃile de instruire de la egal la egal au fost cofinanŃate, ceea ce a permis o implicare a unui număr mai mare 
de persoane în proiect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
 

REALIZ ĂRILE ŞI REZULTATELE PROIECTULUI 

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală şi de la mamă la copil şi a folosirii  în comun a seringilor 
prin sporirea accesului populaŃiei la serviciile de prevenire şi testare 
 
ACTIVITATEA 1: Preven Ńia. Campanii (mass-media) de comunicare pentru schimbarea comportamentală 
 
O serie de activităŃi au fost implementate în baza acestui obiectiv pentru a mări gradul de conştientizare a tinerilor referitor la 
HIV/SIDA, schimbarea comportamentului tinerilor de vârstă reproductivă prin campanii de comunicare la nivel naŃional şi 
încurajarea populaŃiei de a efectua un test HIV. Sporirea capacităŃii de reprezentare prin intermediul mass-media a unui limbaj 
non-discriminatoriu utilizat cu referinŃă la HIV/SIDA şi în transmiterea mesajelor despre PTHS şi SIDA. 
 

• Implementarea proiectului “Dansează pentru viaŃă” în scopul sporirii gradului de conştientizare în rândul tinerilor 
referitor la HIV/SIDA 

 
Pe parcursul perioadei raportate proiectul “Dansează pentru viaŃă” a fost lansat în BălŃi (ianuarie 2009), extinzând astfel aria de 
acoperire a proiectului. Echipele din cadrul proiectului “Dansează pentru viaŃă” şi AgenŃii de schimbare au continuat 
implementarea activităŃilor de prevenire HIV în rândul grupului Ńintă de tineri. 
Circa 30 Turnee Inimi Conectate (HCT) în şcoli au fost implementate de echipele şcolare “Dansează pentru viaŃă” distribuind, la 
aproximativ 2350 de tineri, informaŃie privind virusul HIV (căile de transmitere a virusului HIV, concepŃii privind HIV şi SIDA, 
solidaritatea cu PTHS, etc.) şi informaŃie privind proiectul “Dansează pentru viaŃă”. 
În acelaşi timp, au fost organizate 29 de evenimente Act4Life (acŃionează pentru viaŃă) în cadrul proiectului Dance4life 
(Dansează pentru viaŃă) de echipele de voluntari.  
Evenimentele Act4Life constau în prezentarea, în şcoli, a informaŃiei privind prevenirea infectării cu HIV, distribuirea 
materialelor informative privind virusul HIV, precum şi organizarea discuŃiilor tematice, a concursurilor între echipe privind 
cunoştinŃele despre HIV şi SIDA, concursuri de poezii dedicate prevenirii infectării cu HIV cu genericul „Nimic nu este mai de 
preŃ ca viaŃa”, concursuri de compuneri la tema „ViaŃa are prioritate. STOP SIDA”, prezentări teatrale „Ea este ca şi tine”, 
vizionarea filmelor documentare privind prevenirea infecŃiei HIV, elaborarea posterelor, interviurilor şi gazetelor de perete, etc. 
Aproximativ 2500 de tineri au participat la aceste evenimentele organizate în cadrul Act4Life. 
Cele mai importante evenimente Act4Life ale anului au fost:  
• Evenimentul de schimbare a denumirii dance4Life (noiembrie 2009) cu scopul de a promova noul nume al proiectului, 
desfăşurat cu participarea celor mai activi membri din cadrul echipelor şcolare, şi a unui autobus cu brandul D4L, care a circulat 
pe străzile oraşului Chişinău cu opriri în staŃii şi locuri publice unde a fost distribuită informaŃie privind prevenirea virusului HIV 
tinerilor. Acest eveniment a avut scopul de a implica cât mai mulŃi tineri în acŃiunile de prevenire. 
• Un eveniment de trei zile a fost organizat de echipa D4L cu ocazia zilei mondiale de luptă împotriva SIDA într-un centru 
comercial în care există şi cinematograf, foarte popular în rândul tinerilor. Pe parcursul a trei zile, în holul centrului comercial, au 
fost prezentate clipuri video cu tematica HIV/SIDA, iar echipa D4L a distribuit materiale informative referitoare la HIV şi SIDA, 
a discutat problemele SIDA cu vizitatorii şi a oferit informaŃia de contact a Centrului SIDA pentru testare la HIV, a reprodus 
mişcările dansului pentru viaŃă. 
• Un festival al filmului privind drepturile omului a fost organizat de AFEW (FundaŃia SIDA Est-Vest) în colaborare cu 
Institutul drepturilor omului. O zi a festivalului a fost dedicată stigmatizării şi discriminării persoanelor infectate cu HIV/SIDA (7 
noiembrie 2009). Trei filme documentare (“Learn all” (“ÎnvaŃă totul”) şi “The same as you” (“La fel ca şi tine”) realizate de 
AFEW şi “Test“ realizat de ReŃeaua ucraineană a PTHS) au fost prezentate în Chişinău, BălŃi, Cahul şi Comrat. Voluntarii 
Dance4Life au prezentat filmele şi au distribuit materialele informaŃionale. 
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Echipele şcolareDance4Life în cadrul evenimentului de  

rebranding D4L , 07.11. 2009             
Turneul Inimi Conectate în liceul “Lucian Blaga”, 

Chişinău, 21.11. 2009 
 
În cadrul proiectului Dance4Life au fost editate materiale informaŃionale şi promoŃionale care au fost distribuite pe parcursul 
Turneului Inimi Conectate şi Act4Life (broşuri despre HIV şi proiectul D4L, stickere, calendare de buzunar, tricouri, căni, 
pixuri.) 
 
Au fost organizate în şcoli cursuri de prevenire HIV pentru AgenŃii de schimb pentru promovarea activităŃilor de prevenire pe 
parcursul perioadei raportate. 421 de tineri au participat la 11 cursuri de cinci zile. 
 
• Organizarea evenimentelor sociale  
• 8 evenimente sociale au fost organizate pe parcursul anului cu scopul de a prezenta populaŃiei informaŃii privind virusul HIV: 
• dance mob-uri. 
• concursuri între echipele D4L din şcoli privind cele mai bune cunoştinŃe despre HIV/SIDA, echipa care dansează cel mai 
bine mişcările Dance4life, etc. 
• evenimente dance4Life organizate în şcoli şi tabere cu scopul de a informa tinerii despre HIV/SIDA, prin implicare a acestora 
în concursuri tematice, etc.  
• activitate socială de caritate „Tratament ARV prietenos copiilor” dedicată zilei de 1 iunie – Ziua internaŃională a protecŃiei 
copiilor.  
• festivalul de film (11-21 mai, 2009) dedicat Zilei de Comemorare a persoanelor decedate din cauza SIDA în cadrul căruia au 
fost prezentate trei filme documentare în 7 instituŃii la 634 de persoane: “The same as others” (“La fel ca şi alŃii”) (cu scopul de a 
prezenta stigmatizarea şi discriminarea datorate de HIV/SIDA), Test (prezentând procedura de efectuare a testului HIV), Learn it 
all (“ÎnvaŃă totul”) (care prezintă prevenirea infecŃiei HIV în rândul tinerilor).  

 
• Organizarea dezbaterilor televizate la tema HIV/SIDA/ITS, cu participarea reprezentaŃilor din diferite raioane ale 
Ńării 
Pe parcursul perioadei de referinŃă au fost organizate şi difuzate trei talk-show-uri, în cadrul  cărora au fost puse în discuŃie 
diferite aspecte referitoare la HIV.  
• Primul talk-show TV cu genericul „HIV/SIDA şi MigraŃia” a fost difuzat la 26 septembrie 2009 cu scopul de a atrage atenŃia 
populaŃiei asupra riscurilor infectării cu HIV a migranŃilor.  
• Cel de-al doilea talk-show, cu genericul “ReflecŃii asupra ConferinŃei privin SIDA pentru Ńările din Europa de Est şi Asia 
Centrală”, a fost difuzat la 21 octombrie, 2009, avînd ca scop prezentarea celor mai recente informaŃii din regiunea Europei 
Centrale şi a Asiei Centrale privind evoluŃia epidemiei HIV/SIDA, soluŃiile propuse în regiune, abordările recente în prevenirea 
HIV, îngrijirea şi susŃinerea. ParticipanŃii la conferinŃă din Moldova au fost invitaŃi la talk-show.  
• Cel de-al treilea talk-show a avut loc la 1 decembrie 2009 şi a fost dedicat subiectului “HIV şi Discriminarea”, abordînd 
problema discriminării persoanelor infectate cu HIV/SIDA. 
Copiile talk-show-urilor urmau a fi distribuite ONG-urilor, mijloacelor mass-media locale şi altor părŃi interesate.   
 
• Organizarea training-urilor pentru jurnali şti cu scopul reflectării corecte a problemelor HIV/SIDA/ITS în mass-
media.  
În vederea consolidării capacităŃii mass-media în prezentarea mesajelor şi problemelor privind HIV/SIDA într-un mod 
nediscriminatoriu, au fost organizate două training-uri pentru jurnaliştii care nu au participat anterior la evenimente similare. 
Primul training a întrunit 23 de reprezentanŃi ai mijloacelor mass-media din zonele rurale ale Ńării, iar la cel de al doilea au 
participat 14 reprezentanŃi ai mass-media din regiunea Transnistreană. Ambele training-uri au avut ca scop prezentarea 
informaŃiei de bază despre HIV/SIDA, căile de transmitere a acesteia, concepŃii false, testare HIV şi tratamentul ARV. Ordinea 
de zi a mai inclus exerciŃii practice pentru reducerea stigmatizării şi discriminării faŃă de PTHS în rândul jurnaliştilor. 
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ParticipanŃilor li s-au oferit materiale informaŃionale, fiind invitaŃi să participe la concursul pentru jurnalişti organizat în fiecare 
an.  
 
• Sporirea participării jurnali ştilor în abordarea temelor ce Ńin de HIV/SIDA 
Un premiul anual pentru cea mai bună abordare a problemelor HIV/SIDA în mass-media a fost lansat la începutul anului în 
scopul încurajării participării jurnaliştilor. 14 jurnalişti au prezentat 82 de materiale pentru premiile anuale şi 6 jurnalişti, 
reprezentând diferite mijloace mass-media (TV, radio, ziare şi reviste electronice) naŃionale şi regionale, au primit premii pentru 
cea mai bună abordare a problemelor HIV/SIDA. 
 
• Realizarea filmelor documentare cu caracter educativ privind HIV/SIDA  
A fost realizat un film documentar cu caracter educativ privind HIV/SIDA. 261 de copii ale documentarului “ÎnvaŃă totul”, au 
fost distribuite diferitor organizaŃii şi instituŃii din domeniu. Documentarul a fost prezentat în cadrul Festivalului Filmului Şcolar 
dedicat Zilei de Comemorare a persoanelor decedate din cauza  SIDA (11-21 mai, 2009) şi în cadrul Festivalului Drepturilor 
Omului.  
 
• Traducerea şi diseminarea copiilor filmelor documentare şi ale celor cu caracter educativ de nivel internaŃional 
privind HIV/SIDA  
Şase documentare cu caracter educativ realizate la nivel internaŃional privind HIV/SIDA, selectate şi aprobate de Grupul de lucru 
al CCM, au fost traduse în limba română şi subtitrate. 339 de exemplare au fost distribuite mijloacelor mass-media, ONG-urilor 
şi părŃilor interesate, pentru distribuire şi utilizare în activităŃile de prevenire în rândul tinerilor. 
 
Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din Activitatea 1. 

Tabelul 2 

Indicatori Rezultate Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultate atinse la 
finele anului 2009 

Numărul programelor radio şi TV privind HIV/SIDA difuzate 20 81 
Numărul evenimentelor sociale HIV/SIDA efectuate 26 21 
Numărul exemplarelor de filme distribuite posturilor de 
televiziune şi ONG-urilor   

70 261 

Numărul dezbaterilor TV difuzate 20 6 
Numărul jurnaliştilor participanŃi la instruirea mass-media cu 
privire la HIV/SIDA 

50 53 

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

110 188 

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

N/A N/A 

 
 

ACTIVITATEA  2: Preven Ńia. Prevenirea transmiterii de la mamă la făt 
 
Scopul principal al activităŃii: extinderea eforturilor de prevenire a TMF prin dezvoltarea capacităŃii de prevenire a TMF a 
prestatorilor de servicii medicale, creşterea testării la HIV a femeilor însărcinate şi oferirea unui curs scurt de tratament ARV 
pentru a reduce riscul transmiterii de la mamă la făt. 
 
• Asigurarea testării femeilor gravide şi tratamentului profilactic ARV pentru a reduce tra nsmiterea HIV/SIDA de la 
mamă la făt. 
Teste HIV (ELISA şi kit-uri de testare rapidă a sîngelui) au fost furnizate tuturor unităŃiloe administrative pentru a asigura 
testarea femeilor însărcinate înainte de naştere, în cazul în care acestea nu erau luate la evidenŃă în centrele medicale. 
 
În total, 50 670 de femei gravide au fost testate la HIV cel puŃin o dată în timpul sarcinii, 70 de cazuri noi HIV fiind diagnosticate 
pe parcursul perioadei de referinŃă. 99,5% dintre femeile însărcinate care au născut pe parcursul anului 2009 au fost testate la 
HIV cel puŃin o dată în timpul sarcinii. (45 316 / 45 557). 
 
28 304 de femei însărcinate au beneficiat de testare voluntară şi servicii de consiliere din cadrul reŃelei CTV (atât prima cât şi a 
doua testare – femeile sunt testate de două ori în timpul sarcinii). 
 
A fost acordat tratament profilactic ARV (curs scurt) şi medicamente necesare femeilor gravide HIV infectate şi copiilor născuŃi 
de acestea. Aceasta urma să acopere tratamentul profilactic a 150 de femei infectate cu HIV şi a 150 de copii născuŃi de la 
acestea pe parcursul anului 2010. 
 
Pe parcursul perioadei raportate, 107 de femei gravide HIV pozitive şi 121 de copii au beneficiat de tratament profilactic ARV.  



 28 

A fost asigurat lapte praf pentru copiii născuŃi din femei gravide HIV pozitive. 121 de copii născuŃi din femei HIV + au fost 
asiguraŃi cu lapte praf în scopul prevenirii transmiterii infecŃiei de la mamă la copil prin alimentaŃia la sân. Copiii sunt asiguraŃi cu 
lapte praf timp de 12 luni. 
 
În prezent, trei centre medicale asigură pachetul minim de servicii de prevenire a transmiterii de la mamă la făt: Dispensarul 
Dermato-Venerologic Republican şi Spitalul Penitenciarului Pruncul de pe malul drept al Nistrului şi Centru SIDA, Tiraspol, de 
pe malul stâng.  
 
Asigurarea prevenirii transmiterii de la mamă la făt a sifilisului  
A fost asigurată examinarea femeilor gravide la sifilis şi acordarea tratamentului adecvat mamelor şi copiilor cu sifilis. 239 de 
copii şi mame cu sifilis au primit tratament adecvat (cu procain penicilină). 
 
• Dezvoltarea capacităŃii resurselor umane în prevenirea TMF 
 
Dezvoltarea capacităŃii a fost asigurată prin intermediul instruirii personalului medical (medici de familie, specialişti principali în 
ginecologie şi obstetrică, ginecologi şi alt personal medical) în acordarea serviciilor de prevenire a TMF. 51 de specialişti în 
sănătate din Chişinău şi 7 din raioanele republicii au beneficiat de cursuri de instruire în perioada de referinŃă. 
 
• Revizuirea şi editarea ghidurilor naŃionale pentru prevenirea TMF  
 
Ghidurile pentru prevenirea TMF au fost revizuite şi ajustate în conformitate cu standardele şi protocoale internaŃionale şi locale 
şi aprobate de Consiliul de experŃi. 2000 de exemplare au fost editate şi urmează a fi distribuite instituŃiilor medicale, ONG-
urilor, etc.  
 
Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din Activitatea 2. 
 

Tabelul 3 

Indicatori Rezultate Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultate atinse la 
finele anului 2009 

% femeilor gravide care au efectuat un test HIV 98 99.5 
Numărul copiilor născuŃi din mame HIV + care au fost 
verificaŃi timp de 2 luni după naştere 

200 206 

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

230 252 

Numărul copiilor şi al mamelor cu sifilis aflaŃi în tratament 300 406 
 
 
ACTIVITATEA  3: Preven Ńia. Consiliere şi Testare Voluntară  
 
Scopul principal al activităŃii: Extinderea calităŃii înalte a CTV pentru populaŃia din întreaga Ńară. Creşterea numărului de 
persoane care vin pentru testare la HIV şi care îşi cunosc rezultatul HIV şi aplicarea cunoştinŃelor în vederea reducerii 
comportamentului cu risc. 
 
• Sporirea accesului la CTV pentru populaŃie şi consolidarea capacităŃii naŃionale de oferire a unor servicii de CTV de 
calitate.  
 
Centrul NaŃional de Resurse şi Instruire pentru CTV, creat la nivelul Centrului NaŃional de Medicină Preventivă, Centrul SIDA, 
care servesc drept centre de referinŃă şi de consultare în reŃeaua CTV, a fost consolidat pentru a asigura coordonarea serviciilor 
CTV la nivel naŃional, întărirea sistemului de referire, monitorizarea activităŃilor CTV, etc. Centrul NaŃional de Resurse şi 
Instruire pentru CTV a fost echipat. ConsultanŃa are drept scop coordonarea procesului de creare a 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.  
În perioada raportată au fost efectuate vizite în centrele CTV în toată Ńara în vederea monitorizării activităŃii centrelor CTV, 
evalurii capacităŃii consilierilor şi corectitudinii îndeplinirii formularelor CTV, etc.  
 
Extinderea reŃelei naŃionale CTV a continuat prin deschiderea centrelor CTV pe malul stâng al Nistrului. Începând cu decembrie 
2009 au fost deschise 49 de centre CTV cu finanŃare din partea FG (41 în partea dreaptă a Nistrului şi 8 în partea stângă) dintre 
care 44 şi-au început activitatea către finele anului. În total există 61 de centre CTV în toată Ńara, 56 dintre acestea funcŃionînd în 
regim normal 
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În perioada de referinŃă,  98 071 de persoane au fost acoperite cu servicii CTV. Dintre acestea 57% - consiliere pre-test, 68,27% - 
femei şi 52,32% persoane din mediul rural.   
Numărul persoanelor din grupuri vulnerabile (UDI, LSC) acoperite de serviciile CTV pe parcursul anului este relativ mic, de 
doar 397 persoane. Sunt necesare eforturi suplimentare din partea serviciilor CTV şi a ONG-urilor pentru a spori numărul de 
persoane vulnerabile care ar putea beneficia de aceste servicii, prin deschiderea de servicii CTV pentru acest grup de persoane şi 
consolidarea sistemului de referire la nivelul ONG-urilor. Accesibilitatea serviciilor CTV pentru beneficiari trebuie analizată.  
 
În 2009 , pentru prima dată a fost procurat un număr mare de teste rapide la HIV (pe bază de salivă) distribuite centrelor CTV. 
 
• Deschiderea unei linii telefonice - linia verde  
O linie telefonică fierbinte care ar oferi servicii confidenŃiale, imparŃiale şi anonime persoanelor privind infecŃia HIV şi SIDA a 
fost deschisă în cadrul Centrului NaŃional de Medicină Preventivă, Centru SIDA (tel. 0 800 808 08), apel gratuit (cheltuielile 
pentru coordonator, operatori şi servicii telefonice au fost acoperite).   
 
 
Scopul acestui serviciul este de a oferi servicii de ascultare, 
referire şi educaŃionale celor care telefonează şi de a încuraja 
participarea comunităŃii în informarea / prevenirea / educarea 
în HIV/SIDA. Consilierea este gratuită, efectuată de patru 
consilieri şase zile în săptămână, de la 08:00 până la 20:00. 
839 de persoane au fost consiliate prin intermediul liniei 
telefonice. 
Pentru promovarea acestui serviciu a  fost editată o volantă şi 
un poster, distribuite Centrului de Medicină Preventivă, 
spitalelor raionale, centrelor de medici de familie, ONG-
urilor din domeniu şi altor instituŃii. De asemenea, acestea au 
fost distribuite la punctele de frontieră, aeroport şi gara de 
trenuri.  
  

 
• Consolidarea capacităŃii resurselor umane în CTV 
Consolidarea capacităŃii a fost efectuată prin organizarea unui training cu participarea a 50 de cadre medicale ce acordă servicii 
CTV. Un training de 5 zile pentru consilierii CTV şi infecŃioniştii din instituŃiile medicale din Transnistria a fost organizat în baza 
extinderii serviciilor în regiune. În acelaşi timp două training-uri de două zile pentru consilierii CTV şi infecŃionişti au fost 
efectuate în raioanele de nord şi sud.  

 
ACTIVITATEA 4: Mediu favorabil: Fortificarea labora toarelor 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 pentru transfuzia sângelui şi pentru supravegherea infecŃiei HIV, inclusiv 
testarea pentru persoanele indicate de CTV-urile locale.  

 
• Sporirea accesului populaŃiei la teste de înaltă calitate.  
În prezent sunt 17 laboratoare HIV naŃionale (metoda ELISA) care oferă servicii de testare de laborator la HIV de înaltă calitate, 
inclusiv şi pentru colectarea sângelui.  
14 laboratoare HIV oferă servicii de testare de laborator la HIV de înaltă calitate (supraveghere): Centrul NaŃional SIDA (unicul 
laborator care oferă teste de confirmare) în capitală şi 13 centre regionale din raioane,  
 
• 3 centre de transfuzie a sângelui: Centrul NaŃional de Transfuzie a Sângelui şi 2 centre regionale de transfuzie a sângelui – 
unul în BălŃi (regiunea nord) şi unul în regiunea Transnistreană (Tiraspol).  
 
ReŃeaua de laboratoare a fost în continuare consolidată în perioada de referinŃă pentru a asigura calitatea procesului de testare, un 
regim de temperatură adecvat pentru păstrarea reactivelor, transportarea corectă a seturilor de teste şi a probelor de sânge, cu 
patru staŃii suplimentare ELISA, centrifugi, distilatoare, două flaucitometre pentru numărarea a CD4/CD8, două echipamente de 
PCR, containere frigorifice, pipete automatizate, etc. în special pentru oraşul BălŃi (nord) şi regiunea Transnistreană, drept 
viitoare puncte pentru tratament ARV. Personalul laboratoarelor a fost instruit în utilizarea noului echipament după instalare. 
 
Au fost achiziŃionate consumabile pentru testele ELISA, fiind asigurată 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, precum şi a contaminării personalului.   
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Centrul NaŃional SIDA a fost aprovizionat cu teste de diagnosticare pentru a asigura controlul calităŃii şi evaluarea specificului şi 
sensibilităŃii sistemelor de testare: serotipizare şi seroconversie.  
 
 
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 şi 
supravegherea HIV.  
 
• Asigurarea securităŃii transfuzionale  
Serviciul de Transfuzie a Sângelui a fost susŃinut pentru asigurarea securităŃii transfuzionale în Ńară prin testarea de calitate înaltă 
a probelor de sânge. Au fost furnizate kit-uri ELISA pentru trei laboratoare pentru testarea sângelui.  
Pe parcursul anului raportat au fost efectuate 86 095 de teste de sânge (86 904 donaŃii de sânge).  
 
Au fost furnizate kit-uri ELISA pentru toate laboratoarele SIDA din Ńară (14 laboratoare de supraveghere) pentru a asigura 
supravegherea HIV. Serviciul de Transfuzie a Sângelui şi pentru laboratoarele SIDA din toată Ńara (supraveghere) şi livrările 
pentru anul viitor au fost procurate, în vederea asigurării securităŃii sangvine şi a supravegherii HIV. 
Pe parcursul anului raportat au fost efectuate 356 647 de teste ELISA  (de supraveghere) de reŃeaua de laboratoare SIDA la 298 
314 persoane. 704 cazuri noi au fost diagnosticate în 2009 (445 cazuri în Moldova şi 259 cazuri în regiunea Transnistria). 
 
Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din Activitatea 5. 

Table 4 

Indicatori Rezultate Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultate atinse la 
finele anului 2009 

Numărul probelor de sânge testate pentru HIV 491 664 773 1703 
 
 
ACTIVITATEA  6: Preven Ńia. Diagnosticarea şi tratamentul ITS  
 
Scopul principal: Asigurarea accesului liber pentru populaŃie la tratamentul şi diagnosticarea ITS.  
 
• Asigurarea examinării popula Ńiei la sifilis şi asigurarea tratamentului corespunzător persoanelor cu sifilis.  
Examinarea populaŃiei la sifilis şi acordarea unui tratament adecvat persoanelor cu sifilis a fost asigurată prin furnizarea continuă 
a testelor TPHA şi a Antigenului Cardiolipinic pentru reacŃia MRS, şi medicamente (Penicilină Procaine şi Penicilină 
Benzathine) serviciilor dermato-venerologice din Ńară.  
 
În total sunt 43 de laboratoare pentru testarea la sifilis (37 MRS şi TPHA plus 6 doar MRS), dintre care 3, inclusiv pentru testarea 
Chlamydiei, în Ńară (ambele maluri ale Nistrului). În perioada de referinŃă, au fost efectuate 1 093 785 de teste pentru reacŃia 
MRS şi 42 270 teste TPHA; 2 564 persoane testate pozitive au primit servicii de consiliere şi tratament.  
 
În total 4 177 de cazuri de ITS au fost diagnosticate, tratate şi consiliate pe ambele maluri ale Nistrului, dintre care 1 613 cazuri 
cu gonoree.  
 
Programul a asigurat prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, prin furnizarea sistematică de prezervative pentru prevenirea 
primară a HIV/SIDA şi ITS, 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. 
 
• Asigurarea calităŃii înalte în procesul de efectuarea a testelor la sifilis, VDRL 
Laboratoarele de testare la ITS au fost aprovizionate cu echipament suplimentar pentru asigurarea unui proces de înaltă calitate în 
testarea sifilisului (incubator pentru TPHA, pipete automatizate, etc.).  
 
• Asigurarea siguranŃei tranfuzionale  
Kit-uri de testare Treponema pallidum au fost livrate Serviciului de Transfuzie a Sângelui, pentru asigurarea siguranŃei transfuziei 
de sânge. În total 83 054 de teste a sângelui pentru sifilis (81 033 de persoane) au fost efectuate de către Serviciul de Transfuzie a 
Sângelui în cadrul grantului. 
 

                                                      
3  Donare – 163 740 probe de sânge testate şi supraveghere – 609,430 teste de sânge. 
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ACTIVITATEA  7: Preven Ńia. EducaŃia 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, cât şi extraşcolar. Extinderea reŃelei naŃionale de servicii de sănătate prietenoase 
tinerilor. Sprijinirea implementării cursului „Deprinderi de ViaŃă” în învăŃământul general secundar şi cel superior. 
 
• Extinderea reŃelei naŃionale de servicii de sănătate prietenoase tinerilor. 
Două Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT) au fost deschise în regiunea Transnistreană în perioada de referinŃă, la 
Tiraspol şi RîbniŃa. Acestea au fost reparate şi echipate cu mobilier şi tehnica necesară. În acelaşi timp, a fost organizată o vizită 
de studiu a specialiştilor din Transnistria la unul din CSPT din Moldova pentru a îi familiariza cu principiile CSPT, serviciile 
oferite de acestea, etc.  
Aceste CSPT vor deveni parte a reŃelei naŃionale de CSPT şi vor oferi tinerilor servicii de informare, de sănătate şi servicii 
psihologice.  
 
• Implicarea tinerilor în acŃiunile de prevenire HV  
ActivităŃile de educaŃie de la egal la egal au fost implementate în 2008, extinzând reŃeaua de educatori în încă 7 raioane ale Ńării 
(Anenii Noi, Călăraşi, Cimişlia, Leova, Orhei, Ştefan Vodă şi Teleneşti). Proiectul "Tinerii în prevenirea HIV", implementat cu 
susŃinerea Ministerului EducaŃiei şi UNICEF, 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. 
 
Instruirea educatorilor în teritorii. În perioada raportată, au fost organizate 41 de seminare pentru educatori de la egal la egal şi 
mentori din cele 7 raioane implicate în proiect. 1 020 de persoane, inclusiv 816 educatori de la egal la egal şi 204 coordonatori, 
au participat la seminare cu scopul de a evalua activitatea de la egal la egal din ultimul an, de a discuta problemele cu care se 
confruntă, lecŃiile învăŃate şi acŃiunile viitoare. Seminarele reprezintă o continuare a instruirii educatorilor după un an de pregătire 
de bază (taberele de vară organizate în 2008) şi contribuie la asigurarea durabilităŃii activităŃilor de informare HIV/SIDA 
desfăşurate de educatorii de la egal la egal.  
Pe parcursul anului, echipele de educatori au organizat circa 2 000 de activităŃi de informare HIV/SIDA, la care au participat 
7000 de tineri din instituŃiile de învăŃământ. Aceste activităŃi sunt apreciate de tinerii care consideră că acest mod de transmitere a 
informaŃiei este mai convenabil pentru ei.  
 
SusŃinere acordată ONG-urilor. Au fost finanŃate activităŃi de comunicare de la egal la egal pentru adolescenŃii cu un grad înalt 
de expunere la risc, precum şi pentru adolescenŃii şi tinerii deosebit de vulnerabili. În acest sens, au fost oferite două grant-uri 
mici ONG-urilor specializate, din două regiuni, pentru organizarea activităŃilor HIV/SIDA, orientate spre aceste grupuri. În acest 
an au fost organizate o serie de activităŃi, precum sesiuni de informare, mese rotunde şi seminare pentru tineri, autorităŃi locale, 
cadre didactice şi psihologi din şcoli, instruire pentru educatori, distribuirea buletinelor informative, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Training-ul educatorilor de la egal la egal în Ungheni, 22-

25.08.2009             
ExpoziŃia organizată de un ONG local în cadrul sesiunii 

din  Străşeni, 26.09. 2009. 
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Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din Activitatea 7. 
                                                                                                                                                 Table 5 

Indicatori Rezultate Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultate atinse la 
finele anului 2009 

Numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile 
educatorilor de la egal la egal 

15, 000 25, 810 

 
ACTIVITATEA 8: Preven Ńia. Educarea tinerilor şi prevenirea 
 
Scopul principal: sporirea gradului de implicare a comunităŃilor, părinŃilor, organizaŃiilor religioase în prevenirea HIV/SIDA. 
Elaborarea şi pilotarea politicilor HIV/SIDA la locul de muncă.  
 
• Promovarea activităŃilor de prevenire a HIV prin intermediul organizaŃiilor religioase.   
Strategia privind HIV/SIDA a Bisericii ortodoxe a fost elaborată în perioada raportată în colaborare cu Mitropolia Moldovei. 
Documentul este editat şi distribuit prin intermediul Mitropoliei Moldovei şi a altor instituŃii de profil. Trei organizaŃii lucrează în 
parteneriat la implementarea activităŃilor cu componentă religioasă: Mitropolia Chişinăului şi a Moldovei, AsociaŃia StudenŃilor 
Creştin-Ortodocşi, ziarul "Altarul CredinŃei".  
În acelaşi timp a fost elaborată şi transmisă Mitropoliei o broşură despre prevenirea HIV pentru a fi folosită de biserică.  
 
Dezvoltarea capacităŃii. Consolidarea capacităŃii în 
rândul clericilor privind prevenirea HIV/ITS/abuzul de 
substanŃe a fost asigurată prin intermediul a două 
training-uri pentru reprezentaŃii mitropoliei cu scopul 
de a familiariza reprezentanŃii bisericii ortodoxe cu 
problemele referitoare la HIV, bazate pe dezvoltarea 
strategiilor, informaŃie veridică, corectă şi pentru a 
stimula implicarea bisericii în soluŃionarea problemelor 
HIV/SIDA la nivel naŃional, precum şi activităŃi de 
prevenire, îngrijire şi susŃinere HIV la nivel comunitar. 
52 de persoane au participat la training.  

 
 
 
Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din Activitatea 8. 
                                                                                                                                               Tabelul 6 

Indicatori Rezultate Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultate atinse la 
finele anului 2009 

Numărul reprezentanŃilor organizaŃiilor religioase instruiŃi în 
HIV/SIDA 

60 52 

Numărul organizaŃiilor religioase implicate în activităŃi 
HIV/AIDS 

3 3 

 
 

ACTIVITATEA  9 -12: Preven Ńia. Servicii comunitare de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile (UDI, LSC, 
comunitatea LGBT) - populaŃia mobilă, migranŃii şi persoanele repatriate  
 
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. 
 
• Servicii comunitare de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile 
ActivităŃile de prevenire HIV pentru populaŃia vulnerabilă (UDI, LSC LGBT şi populaŃia mobilă) bazate pe Strategia de reducere 
a Riscurilor. UDI au fost asiguraŃi de 6 proiecte implementate de ONG-uri atât în sectorul civil, cât şi în sectorul penitenciar: 
5 proiecte în 19 unităŃi administrative sunt implementate în sectorul civil, inclusiv 1 în Tiraspol, Transnistria. Acestea sunt nişte 
proiecte regionale şi acoperă de la 2 la 8 unităŃi teritorial administrative.  
1 proiect este implementat în sectorul penitenciar şi asigură toate închisorile din Moldova cu activităŃi de prevenire a 
HIV/SIDA/ITS, prin distribuirea materialelor informaŃionale şi prezervativelor, iar 8 instituŃii penitenciare de pe malul drept al 
Nistrului beneficiază de schimb de seringi (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Braneşti, Soroca, Leova şi BălŃi). 
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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.  
 
Către sfârşitul anului, numărul de utilizatori de droguri injectabile incluşi în programele de prevenire a constituit 13 050 (număr 
cumulat).  
 
În acelaşi timp, un proiect axat pe crearea grupurilor de dezvoltare proprie pentru UDI a fost implementat în 6 locuri, dintre care 
4 dispun de proiecte de reducere a riscurilor. Obiectivul programului este de a pregăti coordonatori, de a informa beneficiarii şi 
de a crea grupuri noi în alte locuri. Unul din trei grupuri de auto susŃinere se organizează săptămânal în fiecare loc.  
 
• Servicii de reabilitare pentru UDI 
Pe parcursul anului raportat, a fost iniŃiat proiectul de acordare a asistenŃei psihologice şi a serviciilor de reabilitare pentru 
utilizatorii de droguri în cadrul programelor de reducere a riscurilor din cadrul Dispensarului Republican de Narcologie. Proiectul 
are ca scop reducerea tulburărilor comportamentale, emoŃionale şi intelectuale cauzate de abuzul de substanŃe psihoactive. În 
acelaşi timp, dezvoltarea capacităŃii tehnice a personalului implicat în implementarea reabilitării sociale a fost planificată pentru 
anul viitor, împreună cu elaborarea şi aprobarea Îndrumarului privind reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de 
droguri. 65 de persoane au fost incluse în acest program pe parcursul anului.  
 
• Terapia de substituŃie (TS) 
Terapia de substituŃie cu metadonă este implementată pe malul drept atât în sectorul civil, cât şi în sectorul penitenciar, prin trei 
proiecte: 
• două dintre ele, în sectorul civil, prin intermediul Dispensarului Republican de Narcologie şi în BălŃi, prin intermediul 
Spitalului Municipal, 
• unul în închisori, prin intermediul Departamentului InstituŃiilor Penitenciare, acoperind 5 instituŃii (nr. 18 Brăneşti, nr. 15 
Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 7 Rusca şi Soroca). Pentru anul 2010 este planificată extinderea proiectului la încă două instituŃii 
penitenciare.  
204 de noi beneficiari au fost incluşi în program pe parcursul perioadei raportate, iar numărul total al pacienŃilor aflaŃi în 
tratament de substituŃie la 31 decembrie 2009 era de 270 pacienŃi (acest număr includea şi pacienŃii care au început tratamentul 
mai devreme de perioada raportată şi care erau încă în tratament). PacienŃii în TS sunt, de asemenea, beneficiarii serviciilor de 
consiliere oferite de un psiholog.  
 
Metadona pentru programul de substituŃie a fost procurată, depozitată adecvat şi livrată la instituŃii la cerere.  
În perioada raportată, activităŃile de susŃinere (finanŃate de Open Society Institute) pentru prevenirea HIV în rândul utilizatorilor 
de droguri (terapia de substituŃie cu metadonă) au fost desfăşurate în regiunea Transnistria cu scopul de a informa autorităŃile 
locale despre necesităŃile şi importanŃa terapiei de substituŃie cu metadonă drept un mecanism de prevenire a HIV/SIDA la 
utilizatori de droguri injectabile, progresele realizate de Moldova în implementarea terapiei de substituire cu metadonă atât în 
sectorul civil cât şi în penitenciare, etc.  
O serie de seminare şi mese rotunde au fost organizate pentru specialiştii din regiuni, reprezentanŃi ai Ministerului SănătăŃii, 
Ministerului JustiŃiei, Departamentului InstituŃiilor Penitenciare, serviciului narcologic, sectorul civil, etc. Au fost organizate două 
vizite de studiu pentru specialiştii din domeniul sănătăŃii din diferite regiuni la Dispensarul Republican de Narcologie din 
Chişinău şi la centrul de acordare a terapiei de substituŃi din Odesa, Ukraina.  
 
• Comunicare orientată spre comunitatea grupurilor vulnerabile ale LSC 
Au fost implementate activităŃi de prevenire HIV/SIDA/ITS pentru lucrătoarele sexului comercial, prin intermediul Strategiei de 
Reducere a Riscurilor, în cadrul proiectelor implementate de trei ONG-uri în patru unităŃi teritorial administrative.  
Proiectele oferă următoarele servicii pentru LSC de pe stradă: educaŃie de la egal la egal, distribuirea prezervativelor, educaŃie şi 
distribuirea materialelor informative, consiliere şi referire la instituŃiile medicale, inclusiv consiliere în HIV, schimb de seringi, 
etc. 
Un număr cumulativ de 1 116 de LSC au beneficiat de servicii specifice până la 31 decembrie, 2009.  
 
• Comunicare orientată spre comunitatea grupurilor vulnerabile LGBT  
Comunitatea LGBT a fost acoperită cu activităŃi de prevenire în HIV/SIDA/ITS 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 distribuirea materialelor informative, consiliere şi recomandări, managementul ITS, etc.  
Un număr cumulativ de 829 de LGBT au fost vizaŃi în timpul implementării programului. 
 
Fortificarea capacităŃii prestatorilor de servicii a fost asigurată prin programe de instruire de la egal la egal şi comunitare. 18 
lucrători noi în domeniul comunicării din comunitatea LGBT au acumulat cunoştinŃe şi şi-au dezvoltat competenŃe în activităŃi de 
comunicare în domeniul reducerii riscului. Prevenirea HIV, a transmiterii HIV prin LGBT au fost câteva din temele incluse în 
programele de instruire. 
 



 34 

Comunicare orientată spre comunitatea populaŃiei mobile, migranŃi şi persoane repatriate.  
 
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. 
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, 4 261 de şoferi de curse lungi au fost 
acoperiŃi cu activităŃi educative, ca parte a cursurilor de instruire pe parcursul perioadei raportate. 
 
ActivităŃile de prevenire orientate spre migranŃi au inclus distribuirea de materiale 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). 
 
Pentru a informa populaŃia mobilă despre prevenirea HIV/ITS, o unitate mobilă (brand-mobil), echipată cu un panou şi un mesaj, 
a circulat pe străzile capitalei în luna decembrie (luna cu un grad sporit de migraŃie datorită sărbătorilor de iarnă). Unitatea mobilă 
cu un panou "ProtejaŃi-vă pe dumneavoastră şi pe familia dumneavoastră contra HIV/SIDA/ITS", însoŃită de un mesaj sonor 
similar, a circulat pe străzile oraşului Chişinău care duc spre gară feroviară, gările auto de nord şi sud.  
 

  
Un stand cu materiale informaŃionale la punctul de 

trecere a frontierei  Sculeni.              
Unitatea mobilă cu panou circulând în timpul sărbătorilor 

de iarnă.  
 
Două panouri cu acelaşi mesaj, elaborate în primul an de implementare a grantului cu scopul de a diversifica sursele de informare 
privind HIV/IST pentru populaŃia mobilă, au fost plasate pe parcursul anului în locurile de tranzit în Chişinău şi la punctul de 
trecere a frontierei Sculeni.  
 
Fortificarea capacităŃii .  A fost organizat un seminar cu scopul de a consolida eforturile şi cooperarea între organizaŃiile 
guvernamentale şi non-guvernamentale în desfăşurarea activităŃilor de prevenire a HIV în rândul migranŃilor. 28 de reprezentanŃi 
ai organizaŃiilor guvernamentale şi nonguvernamentale, companii private care au de a face cu migraŃia/populaŃia mobilă au 
participat la eveniment.  
 
• Activit ăŃi comune  
Toate părŃile implicate în proiect au fost aprovizionate cu consumabile (seringi, vată şi prezervative), precum şi material 
informativ cu scopul de a răspunde necesităŃilor grupurilor vulnerabile. În perioada raportată, 1 779 443 seringi şi 964 044 de 
prezervative au fost distribuite beneficiarilor din toate grupurile vulnerabile (UDI, LSC LGBT şi populaŃia mobilă) prin 
intermediul ONG-urilor. În această perioadă,  124 300 de materiale informaŃionale au fost distribuite beneficiarilor programului 
de reducere a riscurilor (UDI, LSC şi LGBT) şi circa 290 000 migranŃilor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cu scopul de a extinde acoperirea serviciilor, au fost oferite 
patru unităŃi de transport pentru a asigura desfăşurarea 
activităŃilor mobile acordate grupurilor vulnerabile din 
regiunile îndepărtate, dintre care două au vizat UDI din 
Chişinău şi Tiraspol, iar două LSC din Chişinăi şi BălŃi.  

 

Întîlnire cu LSD în BălŃi. 
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Fortificarea capacităŃii resurselor umane a fost efectuată pentru a îmbunătăŃi managementul prevenirii HIV în grupurile 
vulnerabile. Specialiştii din cadrul programului de reducere a riscurilor au participat la evenimente internaŃionale, la vizite de 
studiu, training-uri peste hotare, precum: Forumul societăŃii civile în HIV/SIDA organizat de Comisia Europeană, Bruxelles, 
Belgia; training-ul “Supravegherea HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile şi estimarea numărului de persoane”; centrul de 
studii al OMS, Zagreb, CroaŃia; Întrunirea Regională a Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculoza şi Malaria, Sofia, 
Bulgaria; conferinŃa “Sănătatea şi Penitenciarele” Madrid, Spania.   
 
Elaborarea protocoalelor şi standardelor. Ca rezultat al activităŃii în comun au fost elaborate şi aprobate de Consiliul de 
ExperŃi ai Ministerului SănătăŃii standardele privind asistenŃa, tratamentul şi susŃinerea UDI (ordin nr.266 din 03 august, 2009):  
• protocolul clinic “Terapia de substituŃie pentru persoanele infectate cu virusul HIV”,  
• standardele “Reducerea riscurilor la utilizatorii de droguri injectabile” şi  
• standardele “SusŃinerea psihologică pentru consumatorii de droguri”.  
Protocolul a fost editat şi distribuit organizaŃiilor care lucrează cu terapia de substituire în Ńară şi altor instituŃii din domeniu.  
 
Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din Activitatea 9-12 
                                                                                                                                                Tabelul 7 

Indicatori Rezultate Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultate atinse la 
finele anului 2009 

Numărul instituŃiilor penitenciare cu proiecte de reducere a 
riscurilor 

8 (inclusiv cifra de 
referinŃă) 

8 (inclusiv cifra de 
referinŃă) 

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

20% 65 (cumulativ)4  

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

Urmează să fie 
stabilit * 

5115 

Numărul materialelor educaŃionale distribuite migranŃilor 200,000 416,420 
* Obiectiv ce urmează a fi stabilit pentru faza a doua 

 
 

 

                                                      
4  65 de persoane au fost incluse în programele de reabilitare până la 31 decembrie, 2009. Programul de reabilitare a fost lansat în iunie, 2009.  
5  Pe parcursul anului 2009, 397 persoane din grupurile vulnerabile (UDI, LSC, BSC)  au beneficiat de consultanŃă şi testare în centrele CTV. 
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OBIECTIVUL 2: Asigurarea şi încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi al persoanelor 
afectate de HIV/SIDA (PTHS) la servicii sociale şi medicale, precum şi combaterea stigmei şi a discriminării 
 
Activitatea 1: Tratament: Tratamentul antiretrovira l (ARV) şi monitorzarea 
 
ActivităŃile din cadrul acestei categorii au fost orientate spre creşterea accesului la tratament al PTHS, inclusiv din regiunea 
Transnistreană. Asigurarea bunei funcŃionări a laboratoarelor de testare şi creşterea capacităŃii personalului medical implicat în 
tratamentul ARV. 
 
• Creşterea accesului PTHS la tratamentul antiretroviral 

Prima şi a doua linie de tratament ARV au fost asigurate prin furnizarea de medicamente pentru anul 2009 (960 de 
persoane, inclusiv 41 de copii) şi procurarea medicamentelor pentru anul viitor (1234 de pacienŃi aşteaptă să fie trataŃi 
pe parcursul anului 2010). Programul a asigurat depozitarea adecvată şi livrarea la timp a acestora pentru serviciile 
ARV.  
 
În total 362 de pacienŃi noi, inclusiv 6 copii, au început HAART în perioada de referinŃă, dintre care 249  (inclusiv 5 copii) în 
Republica Moldova şi 113 în regiunea Transnistria (inclusiv 1 copil). 
Numărul tuturor pacienŃilor care vreodată au început tratamentul ARV este de 1233 (1 197 adulŃi şi 36 copii), dintre care: 964 
pe malul drept al râului Nistru (inclusiv 35 copii) şi 269 pe malul stâng (inclusiv 1 copil). 
La 31 decembrie 2009 numărul pacienŃilor cărora li se acorda terapia antiretrovirală era de 985 (776 în Republica Moldova şi 
209 în regiunea Transnistria), inclusiv 35 copii (34 în Republica Moldova şi 1 în regiunea Transnistria). 
 
La sfârşitul anului 2009, numărul pacienŃilor incluşi în tratament şi, respectiv, numărul pacienŃilor cărora li se acordă tratament a 
crescut substanŃial în comparaŃie cu numărul iniŃial planificat (1233 de pacienŃi incluşi în tratament în comparaŃie cu 895). Acest 
fapt a sporit proporŃional numărul testelor PCR şi CD4/CD8 necesare. 
 
Tratamentul ART este asigurat în trei instituŃii, care acoperă ambele maluri ale Nistrului, două în Republica Moldova: 
Dispensarul Dermato-Venerologic Republican (DDVR) pentru civili şi Departamentul InstituŃiilor Penitenciare,  Spitalul 
Penitenciarului Pruncul pentru deŃinuŃi şi una în regiunea Transnistreană (ambulator) în cadrul Centrului SIDA, Tiraspol.  
 
� Asigurarea monitorizării pacienŃilor 
A fost susŃinută întreŃinerea tehnică şi operaŃională a laboratoarelor de testare pentru a asigura monitorizarea pacienŃilor în 
tratament (PCR şi CD4).  
 
În vederea fortificării capacităŃii serviciilor ARV pentru monitorizarea pacienŃilor în tratament au fost furnizate la DDVR 1 
flaucitometru pentru testele CD4/CD8 şi două linii PCR: la DDVR şi Centrul SIDA, Tiraspol, precum şi echipament adiŃional 
pentru menŃinerea temperaturii în laboratoare. Personalul laboratorului a fost instruit în utilizarea echipamentului  nou.  
 
Au fost achiziŃionate şi furnizate serviciilor de tratament ARV reactive şi consumabile: kit-uri de testare PCR pentru a 
determina încărcătură virală a pacienŃilor în tratament ARV, teste pentru flaucitometru pentru asigurarea testării CD4 la pacienŃi 
şi reactive pentru analize hematologice pentru testarea de rutină în laborator a pacienŃilor cărora li se acordă tratament ARV. 
 

      În perioada de referinŃă, 5 545 de teste de încărcătură virală şi 5 227  de teste CD4 au fost efectuate de către DDVR, Centrul 
NaŃional SIDA şi Centrul SIDA, Tiraspol. 

 
Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din Activitatea 1 
                                                                                                                                              Tabelul 8 

   Indicatorii  
Rezultate Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultate atinse la 
finele anului 2009 

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

100% 67.5%6 

Numărul instituŃiilor capabile să monitorizeze ART 2 (inclusiv cifra de 
referinŃă) 

3 

InstituŃii medicale apte să ofere îngrijire clinică avansată şi 
servicii de asistenŃă pentru cei infectaŃi cu HIV  

2 3 

 
 
 

                                                      
6  La 31 decembrie 2009, 985 persoane din cele 1459 care necesită tratamentul li se acorda ART  
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ACTIVITATEA 2: Mediul favorabil: Monitorizarea rezi stenŃei la medicamente 
 
Următoarele activităŃi au fost implementate în cadrul acestei categorii cu scopul susŃinerii monitorizării rezistenŃei la 
medicamente prin intermediul creării unei infrastructuri şi asigurarea achiziŃionării de echipamente şi teste adecvate. 
 
• Asigurarea unei monitorizări adecvate a rezistenŃei la medicamente în ARV  
Capacitatea laboratorului pentru rezistenŃa la ARV a fost creată prin furnizarea echipamentului adiŃional adecvat pentru 
laboratorul PCR (analizor genetic) şi teste necesare pentru efectuarea monitorizării rezistenŃei la medicamente a pacienŃilor. 
 
Capacitatea tehnică de a realiza investigaŃiile la rezistenŃa la medicamentele ARV a fost consolidată prin sprijinirea participării 
unui specialist de laborator la o instruire de o săptămână la Centrul Republican ŞtiinŃifico Practic de Epidemiologie şi 
Microbiologie din Minsk, Republica Belarus, care s-a concentrat pe interpretarea rezultatelor investigaŃiilor ce Ńin de rezistenŃa 
la medicamente. 
  
ACTIVITATEA 3: Tratament: Tratamentul profilactic şi tratamentul infecŃiilor oportuniste 
 
Următoarele activităŃi au fost implementate în cadrul acestei categorii pentru a contribui adiŃional la valoarea tratamentului 
HAART şi a asigura rate mai joase de mortalitate prin SIDA prin testare adecvată şi tratarea infecŃiilor oportuniste (IO). 
  
A fost asigurată diagnosticarea corectă a infecŃiilor oportuniste (hepatite virale, herpes simplex, toxoplasmoza şi 
citomegalovirus) la pacienŃii care primesc tratamentul HAART şi tratarea acestor cazuri în combinaŃie cu tratamentul specific 
antiretroviral prin furnizarea continuă a testelor şi medicaŃiilor IO pentru serviciile de tratament ARV. 
În perioada de referinŃă pe ambele maluri ale Nistrului 806 pacienŃi cu HIV/SIDA au fost înregistraŃi si au primit tratament 
pentru infecŃii oportuniste. 
 
 
ACTIVITATEA 4: Activit ăŃi colaborative de control a co-infecŃiilorTB/HIV: Prevenirea Tuberculozei la persoanele 
care trăiesc cu HIV/SIDA 
 
Următoarele activităŃi au fost implementate în cadrul acestei categorii în scopul asigurării unei rate mai scăzute a mortalităŃii 
prin SIDA prin diagnosticarea corectă şi  tratarea  TB la PTHS. 
 
PacienŃilor coinfectaŃi cu TB/HIV care nu necesită tratamentul HAART li s-a oferit tratamentul profilactic cu cotrimoxazol 
pentru a preveni infectarea cu alte infecŃii oportuniste şi a scădea cazurile de mortalitate prin coinfecŃie. 
La sfârşitul anului 2009, 60.0% din PTHS aflate la evidenŃă au fost examinate pentru TB (2,158 PTHS din cele 3,595 PTHS la 
evidenŃă) şi 7,5% din ele li s-a administrat cotrimoxazol (268 din 3,595). 
Testarea PTHS şi tratamentul TB este asigurat de Grantul GFATM Runda 6 TB. 
 
ACTIVITATEA 5: Îngrijirea şi susŃinerea bolnavilor cronici  
 
Următoarele activităŃi au fost implementate în cadrul acestei categorii cu scopul îmbunătăŃirii calităŃii vieŃii PTHS şi a 
membrilor familiilor lor, prin oferirea de îngrijire şi susŃinere comunitară. 
 

 
• Sensibilizarea comunităŃii faŃă de PTHS  
A continuat susŃinerea îngrijirii şi asistenŃei în comunitate şi la domiciliu a PTHS asigurată de structurile societăŃii civile. Au 
fost implementate 4 proiecte care au asigurat cu servicii PTHS şi familiile acestora în 4 regiuni (Chişinău, BălŃi, Tiraspol în 
regiunea Transnistreană şi Comrat UTA Gagauzia). Pachetul de servicii de sprijin şi activităŃile desfăşurate includ susŃinerea de 
la egal la egal, instruiri, îngrijire la domiciliu şi activităŃi de sensibilizare, de asistenŃă pentru membrii familiilor PTHS, grupuri 
de autosprijin, etc. 
În total 735 de beneficiari au beneficiat de servicii de îngrijire şi susŃinere în perioada de referinŃă. De la începutul implementării 
grant-ului 1896 PTHS li s-a acordat servicii de îngrijire şi susŃinere. În acelaşi timp, 314 membri ai familiilor li s-a acordat 
servicii de informare şi instruire (669 în total). 
 
Pentru a extinde aria de acoperire cu servicii, a fost asigurată o unitate de transport în scopul de a institui un serviciu ambulant 
pentru PTHS din regiunile îndepărtate. 
 
Toate proiectele au fost asigurate cu materiale informaŃionale adaptate la necesităŃile grupului Ńintă (HIV şi sarcina, medicaŃiile 
ARV, terapia antiretrovirală, viaŃa pozitivă, etc.). 
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• Consolidarea capacităŃilor  
 
A fost organizat un curs de instruire pentru prestatorii 
de  îngrijire şi sprijin în comunitate şi la domiciliu în 
vederea consolidării capacităŃii de îngrijire paliativă 
pentru PTHS. 26 de persoane au fost prezente la acest 
eveniment şi s-au familiarizat cu principiile îngrijirii 
paliative, caracteristicile îngrijirii paliative pentru 
HIV/SIDA, monitorizarea simptomelor pacienŃilor care 
suferă de HIV/SIDA, sfaturi pentru respectarea 
tratamentului ARV. 

 
 
• Asigurarea aderării la tratamentul ARV a PTHS  
Programul a susŃinut intervenŃii orientate spre sporirea aderării la tratamentul antiretroviral. Astfel, a fost asigurată consilierea 
de la egal la egal pentru PTHS cărora li se oferă ART şi au fost acoperite costurile de transport a pacienŃilor ART spre şi de la 
Chişinău (DDVR). Au fost rambursate 2522 de costuri de transport a pacienŃilor din afara Chişinăului la DDVR pentru 
monitorizarea ART, primirea de medicamente ARV şi alte scopuri. Aproximativ 2509 PTHS au beneficiat de asistenŃă 
medicală şi consiliere, 896 PTHS au beneficiat de consiliere de la egal la egal în perioada de referinŃă. 
 
A continuat consolidarea capacităŃii resurselor umane de aderare la tratamentul antiretroviral. În perioada de referinŃă a fost 
organizat un training pentru 20 specialişti în medicină şi reprezentanŃi ONG care asistă PTHS.  
 
Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din această Activitate. 
 
ACTIVITATEA 6: Reducerea stigmei 
 
Următoarele activităŃi au fost implementate în cadrul acestei categorii cu scopul reducerii stigmatizării şi discriminării PTHS. 
 
ActivităŃile menite să reducă stigmatizarea şi discriminarea persoanelor infectate cu HIV/SIDA prin ameliorarea toleranŃei 
personalului medical şi mass-media a continuat prin intermediul cursurilor de instruire (sesiuni informaŃionale) pentru 
specialiştii de îngrijire medicală primară din Ńară, inclusiv din regiunea Transnistreană. În total 560 de colaboratori medicali şi 
reprezentanŃi ai mass-media au participat la 10 cursuri de instruire organizate în perioada de referinŃă. ReprezentanŃii mass-
media au fost instruiŃi în vederea evitării utilizării limbajului discriminatoriu şi promovării unei abordări non-discriminatorii în 
prezentarea informaŃiei referitoare la HIV/SIDA. 
 
ACTIVITATEA 7: Sus Ńinerea orfanilor şi a copiilor vulnerabili  
 
Următoarele activităŃi au fost implementate în cadrul acestei categorii cu scopul ameliorării calităŃii vieŃii copiilor vulnerabili 
prin SIDA prin extinderea serviciilor sociale. 
 
• Stabilirea şi menŃinerea centrelor cu îngrijire de zi (ludoteci) pentru copiii infectaŃi şi afectaŃi de HIV/SIDA, centrul 
de joc la DDVR 
 
A fost asigurată funcŃionarea adecvată a celor 4 centre de îngrijire create pe parcursul anului 2008 (3 la BălŃi şi 1 la Chişinău) şi 
a sălii de joc în departamentul de tratament ARV la DDVR, inclusiv susŃinerea personalului ludotecilor şi furnizarea de 
consumabile. Extinderea serviciilor oferite copiilor infectaŃi şi afectaŃi de HIV a continuat prin acordarea lor în regiunea 
Transnistriei.   
 
În urma negocierilor cu autorităŃile locale de la Tiraspol, a fost organizat al cincilea centru de îngrijire de zi cu sprijinul ONG-
urilor locale. Ca şi celelalte ludoteci anterior create, cel de la Tiraspol a fost renovat şi dotat cu mobilă, echipament logistic, 
jucării, jocuri didactice şi sportive, etc. Ludoteca se va deschide la începutul anului 2010. 
 
• Consolidarea capacităŃilor  
Personalul implicat în activitatea ludotecii de la Tiraspol a participat la trainingul „Ludoteca – metodă de integrare socială a 
copiilor social vulnerabili”. Cei 8 participanŃi au făcut cunoştinŃă cu modul de funcŃionare a ludotecii, metodele şi tehnicile 
jocurilor de succes, aspectele legale ale HIV/SIDA şi integrarea în ludoteci a copiilor infectaŃi şi afectaŃi de HIV/SIDA. 
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În acelaşi timp, alte 2 cursuri de instruire au fost organizate pe parcursul anului. Unul pentru 23 de specialişti din 12 ludoteci din 
întreaga Ńară, care a avut drept scop furnizarea informaŃiei despre HIV/SIDA, căile de transmitere, miturile despre HIV/SIDA, 
prevenirea stigmatizării şi a discriminării, educarea toleranŃei, etc. Al doilea curs de instruire a fost dedicat personalului din  6 
ludoteci incluse în proiect avînd drept scop sporirea cunoştinŃelor şi abilităŃilor participanŃilor în instituŃiile şi colectarea de 
fonduri ONG-uri. 
 
• Ameliorarea calităŃii vieŃii copiilor infectaŃi şi afectaŃi de HIV (tabere de vară) 
În august a fost organizată o tabără de vară pentru copiii infectaŃi şi afectaŃi de HIV şi părinŃii lor. În total 30 de persoane, 16 
copii cu vârsta între 4-14 ani şi 14 adulŃi (părinŃi, bunei, tutori, etc.), şi-au petrecut timpul la tabăra de vară.  
Criteriul de bază de acceptare a fost statutul HIV al copiilor şi/sau al rudelor lor. Copiii au fost selectaŃi cu sprijinul NGO-urilor 
care lucrează cu PTHS. ActivităŃile din cadrul taberei au combinat seminarele cu diferite activităŃi de petrecere a timpului liber. 
  
 

  
Tabăra de vară.              Deschiderea oficială a ludotecii “Pescaruş”, BălŃi.  

 
Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din această Activitate          Tabelul 9 

   Indicatorii  
Rezultatele Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultatele atinse 
la finele anului 
2009 

% copiilor care au devenit vulnerabili din cauza HIV/SIDA şi 
au beneficiat de asistenŃă externă de bază gratuit  

90 59.27 

 
 

OBIECTIVUL 3: Consolidarea capacităŃii guvernului şi a comunităŃii de a face faŃă epidemiei HIV/SIDA prin 

coordonarea şi dezvoltarea parteneriatelor 
 
 
ACTIVITATEA 1: Resursele umane 
 
Următoarele activităŃi au fost implementate în cadrul acestei categorii cu scopul consolidării Comitetului  NaŃional de 
Coordonare, inclusiv Secretariatul CNC şi secretariatele reŃelelor de ONG-uri care activează în domeniul HIV/SIDA. 
 
• Sprijin acordat Secretariatului CNC şi Secretariatelor reŃelelor de ONG-uri  
 
FuncŃionarea Secretariatului CNC a fost asigurată prin sprijin continuu prin asigurarea conexiunii la internet, comunicare 
telefonică, asigurarea oficiului, transport, etc. 
 
Au fost sprijiniŃi secretariatul CNC (3 cadre – consilieri de politici de examinare şi comunicare/părŃi implicate şi specialist 
comunicare) şi secretariatele reŃelelor de ONG-uri care activează în domeniul HIV/SIDA în Ńară (două cadre din reŃeaua PTHS, 
unul din cea a Reducerii Riscurilor şi unul din reŃeaua SIDA) pentru a asigura coordonarea răspunsului la nivel naŃional şi a 
armoniza sistemele existente ale diferitor parteneri. 
 
Un corespondent din regiunea Transnistreană a fost contractat pentru Buletinul informaŃional CNC pentru a se asigura 
prezentarea informaŃiei în buletinul de ştiri/evenimente de pe ambele maluri ale Nistrului. 

                                                      
7  Date din  studiul din 2008. Nu au mai fost efectuate alte studii. 
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A fost asigurată asistenŃa tehnică oferită de conducătorii şi grupurile de lucru ale secretariatelor CNC. 
Crearea capacităŃilor şi a parteneriatelor a fost asigurată prin participarea susŃinută a reprezentanŃilor secretariatelor CNC la 
evenimentele internaŃionale, precum Controlul mondial al TB şi asistenŃa medicală oferită pacienŃilor, Beijing, China, 29 martie 
– 4 aprilie 2009 şi ŞedinŃele regionale ale Ńărilor beneficiare de grant din Europa de Est şi Asia Centrală, noiembrie 24-26, 2009. 
 
Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din această Activitate      
                                                                                                                                             Tabelul 10 

   Indicatori 
Rezultatele Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultatele atinse 
la finele anului 
2009 

Nr. ONG-urilor din reŃeaua SIDA  25 408 

Formatorii de politici care au asistat la şedinŃele Grupurilor 
Tehnice de Lucru (GTL)şi CNC  

120 
93 (în total pentru 
anul  2009)9 

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

90 
57 (în total pentru 
anul  2009)10 

 
 
ACTIVITATEA 2: Coordonarea şi dezvoltarea generală a parteneriatelor (naŃionale, comunitare, publice - private) 
Următoarele activităŃi au fost implementate în cadrul acestei categorii cu scopul sporirii capacităŃii şi asigurarea funcŃionalităŃii a 
două reŃele de ONG-uri care activează în domeniul HIV/SIDA în Ńară - reŃeaua de ONG-uri care activează în domeniul 
HIV/SIDA şi reŃeaua de ONG-uri ale PTHS, inclusiv sub-reŃele relevante. 
 
• Asigurarea comunicării între diferite p ărŃi interesate 
Pagina web a CNC a fost menŃinută iar Buletinul CNC a fost mereu editat (buletine trimestriale) pentru a disemina şi a face 
schimb de informaŃii între părŃile interesate în implementarea programului. Aceste mecanisme sunt menite să asigure 
transparenŃa activităŃilor implementate şi a fondurilor debursate. Rapoartele trimestriale ale UCIMP  sunt plasate pe pagina web 
pentru informaŃii generale cu privire la progresul în cadrul programului. 2000 buletine (ediŃii trimestriale) au fost publicate şi 
distribuite membrilor CNC şi altor actori. 
 
Crearea noii pagini web a CNC (www.ccm.md) a fost sprijinită pentru a asigura o bună comunicare în cadrul reŃelei şi difuzarea 
eficientă a informaŃiei. 
 
• Consolidarea sectorului civil implicat în controlul maladiilor 
Capacitatea sectorului civil implicat în controlul maladiilor a fost consolidată prin sprijinul întrevederilor cu reŃeaua PTHS, 
participarea reprezentanŃilor ONG-urilor la evenimentele regionale/internaŃionale, precum ConferinŃa a III-a dedicată 
HIV/SIDA, Moscova, 23-30 octombrie, 2009; ŞedinŃa regională a Ńărilor beneficiare de grant din Europa de Est şi Asia 
Centrală, noiembrie 24-26, 2009; ConferinŃa Ligii ucrainene a PTHS, Simferopol, Ucraina, etc. 
 
Un training specializat în managementul de caz în cadrul programelor de reducere a riscurilor a fost sprijinit la iniŃiativa ReŃelei 
de prevenire a SIDA şi reducere a riscurilor din Moldova pentru reprezentanŃii reŃelei. 
Cel de-al III-lea Forum al ONG-urilor care activează în domeniul HIV/SIDA şi tuberculoză din Moldova a fost organizat în 
perioada de referinŃă (11-12 iunie 2009). Conceptul forumului a fost coordonat cu Liga persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, 
ReŃeaua de prevenire a SIDA şi reducere a riscurilor şi reŃeaua ONG-urilor care activează în domeniul HIV/SIDA şi dependenŃa 
de droguri, Ministerul SănătăŃii, Ministerul ProtecŃiei Sociale, Copilului şi Familiei, UNAIDS, OMS, UNICEF şi alŃi 
parteneri. 
Evenimentul a întrunit 120 reprezentanŃi ai sectorului civil, ai organizaŃiilor guvernamentale şi internaŃionale din întreaga 
Moldovă, inclusiv regiunea Transnistreană şi UTA Găgăuzia, şi s-a axat pe dezvoltarea societăŃii civile antrenate în 
controlul HIV/SIDA şi TB, consolidând parteneriatul dintre instituŃiile guvernamentale şi ONG-uri, în special ONG-
urile care reprezintă interesele persoanelor infectate cu sau afectate de HIV/SIDA, ameliorarea aspectelor de 
reglementare referitoare la HIV/SIDA, dezvoltarea regională, etc. 
 

                                                      
8  Acestea sunt ONG-urile cărora periodic li se furnizează informaŃie şi noutăŃi de către CNC, ONG-uri care au participat la Forumul ONG-urilor, etc. 
Majoritatea sunt implicate în implementarea activităŃilor din cadrul Grant-ului  Runda 6.   
9  Rezultatul se referă la acel formator de politici care  participă la cel puŃin un eveniment pe parcursul anului 2009 (acelaşi formator de politici a participat la 
numeroase întrevederi şi trening-uri ale CNC pe parcursul întregului an şi a înregistrat în total 222 de participări). 
10  Rezultatul se referă la reprezentanŃii ONG-urilor care participă cel puŃin la o întrevedere pe parcursul anului 2009 (aceiaşi reprezentanŃi ai ONG-urilor au 
participat la diferite sesiuni ŞI şedinŃe ale GTL pe parcursul anului, înregistrând 125 participări). 
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Tabelul de mai jos include rezultatele obŃinute pentru indicatorii din această Activitate 
                                                                                                                                          Tabelul 11 

   Indicatori  
Rezultatele Ńintă la 
finele anului 2009 

Rezultatele atinse 
la finele anului 
2009 

Nr. Buletinelor informative ale CNC distribuite 
7,200 3,50011 

Nr. reprezentanŃilor ONG-urilor instruiŃi 
200 142 

Nr. de şedinŃe ale ONG-urilor organizate 
8 24 

 
 
ACTIVITATEA 3: Sistemul informa Ńional şi cercetarea operaŃională 
 
Următoarele activităŃi au fost implementate în cadrul acestei categorii cu scopul susŃinerii implementării componentelor 
orientate spre M&E a PNS privind HIV/SIDA/ITS şi TB, prin fortificarea capacităŃilor şi furnizarea echipamentului necesar 
pentru raportarea datelor. 
 
• Sprijin acordat Departamentului M&E al Centrului Na Ńional de Sănătate Publică (CNSP) 
 
Departamentului M&E al CNSP, responsabil pentru M&E a programului NaŃional privind HIV/SIDA, programul NaŃional 
privind TB şi Observatorul Drogurilor au fost consolidaŃi şi le-a fost asigurată funcŃionarea prin sprijin continuu cu internet, 
comunicare telefonică, transport, asigurarea oficiului, precum şi furnizarea echipamentului TI adiŃional şi a consumabilelor.  
 
De asemenea, personalul Departamentului a primit sprijin: un specialist în sănătate publică să consolideze capacitatea CNSP în 
implementarea Sistemului de monitorizare şi evaluare a tuberculozei şi SIDA, 3 specialişti în M&E să sprijine dezvoltarea 
componentei HIV a SYMETA, TCV şi componente soft de identificare unică şi personal TI (4 specialişti) responsabili de 
menŃinerea SYME pentru HIV/ ITS la nivel central şi regional şi asigurarea cu asistenŃă soft a instituŃiilor specializate de 
importanŃă naŃională  (DDVR, Centru NaŃional SIDA). 
 
Capacitatea specialiştilor Departamentului de M&E şi a altor specialişti implicaŃi în analiza datelor privind SIDA a fost 
consolidată prin sprijinul participării specialiştilor la evenimente internaŃionale, precum sunt: Reducerea riscurilor 2009: a XX-a 
ConferinŃă InternaŃională a AsociaŃiei InternaŃionale de Reducere a Riscurilor (AIRR), Bangkok, Thailand, 20-23 aprilie 2009; 
a V-ea ConferinŃă Europeană privind cercetarea clinică şi socială a SIDA şi a drogurilor, Vilnius, Lituania, 28-30 aprilie, 2009; 
ŞedinŃa anuală a Grupului de ExperŃi HIV  şi prevalenŃa hepatitei virale de modelare, Lisabona, Portugalia, 13-14 octombrie 
2009, etc. 
 
• Consolidarea componentei SYMETA pentru HIV/SIDA/ITS (Sistemul de Monitorizare şi Evaluare a Tuberculozei 
şi a SIDA) 
MenŃinerea, ajustarea şi dezvoltarea soft-ului SYME SIDA /SIDA/ITS a fost sprijinită prin furnizarea serviciilor soft care 
asigură funcŃionarea continuă şi adecvată a produsului informaŃional pe de o parte şi care dezvoltă/modifică caracteristicile 
existente să satisfacă necesităŃile beneficiarilor. A fost sprijinită parŃial dezvoltarea modulului de supraveghere a coinfecŃiei 
TB/HIV pentru SYMETA. 
 
Infrastructura sistemului SYMETA a fost consolidată prin achiziŃionarea şi furnizarea echipamentului TI pentru SYME SIDA 
(computer + imprimantă, inclusiv servicii de instalare) pentru regiunea Transnistreană. Pe malul drept al râului Nistru 
echipamentul a fost livrat în anul 2008 atât la nivel naŃional, cât şi la nivel local, pentru a sigura raportarea datelor la timp la 
toate nivelele:, de la nivelul primar la cel superior al UnităŃilor M&E. Unitatea M&E a Centrului NaŃional de Sănătate Publică a 
fost dotată cu echipament TI pentru buna funcŃionare a unităŃii. Modulul ITS a fost instalat pe computere anterior livrării lor la 
unităŃile medicale (departamentele de boli infecŃioase ale instituŃiilor municipale şi raionale). Modulul HIV a fost finalizat la 
sfârşitul anului 2009 şi doar parŃial instalat în Centrele de Medicină Preventivă din partea dreaptă a râului Nistru.  
La sfârşitul perioadei de referinŃă, 61 de unităŃi au fost dotate în mod adecvat cu TI pentru implementarea sistemului naŃional de 
M&E (SYME SIDA/IST), dintre care 38 implementând SYME IST (departamentele de boli infecŃioase ale instituŃiilor 
municipale şi raionale) şi 23 implementând SYME (Centrele de Medicină Preventivă). 
 
 
 
 

                                                      
11  Numărul buletinelor CNC este mai mic decât cel planificat dat fiind faptul că au fost publicate ediŃii trimestriale în loc de cele lunare. Numărul de 7200 
este cel al ediŃiilor lunare, pe când rezultatele atinse de 3500 – este numărul ediŃiilor trimestriale. Fiecare ediŃie este publicată în 500 de exemplare. 
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• Instruirea personalului antrenat în SYME SIDA /IST  
194 de colaboratori medicali care sunt/vor fi implicaŃi în colectarea, introducerea şi analiza datelor SYME SIDA /ITS 
(dermatovenerologi şi infecŃionişti din instituŃiile medicale, specialişti ai Centrelor de Medicină Preventivă, etc.) au fost instruiŃi 
în utilizarea computerului şi utilizarea SYME SIDA /STI. 
 
• Efectuarea cercetărilor opera Ńionale 
În 2009 a fost efectuată Supravegherea de Santinelă a HIV/SIDA în grupurile cele mai expuse riscului (Studiul 
Comportamental de Santinelă (SCS) împreună cu testarea anonimă a SIDA, VHC şi VHB. SCS care are drept scop 
determinarea cunoştinŃelor despre SIDA, comportamente cu risc sporit ce Ńine de SIDA şi comportamente de însănătoşire în 
rândurile reprezentanŃilor grupurilor-Ńintă (utilizatorii de droguri injectabile (UDI), femeile care oferă servicii sexuale contra 
plată (LSC – lucrătoarele sexului comercial) şi prizonierii), care nu au fost tratate de Programele de Reducere a Riscurilor. 
Conform rezultatelor SCS 37,5% din UDI din Chişinău au adoptat comportamente care reduc transmiterea SIDA. 
 
A fost susŃinută traducerea raportul privind rezultatele Studiului Comportamental de Santinelă din 200712. Raportul bilingv va fi 
publicat la începutul anului 2010.  
 
 

MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

IP UCIMP RSS  a elaborat o bază de date pentru gestionarea inventarului şi monitorizarea furnizărilor (livrarea primară – spre 
instituŃiile de importanŃă naŃională şi livrarea secundară -  de la nivelul naŃional spre cel regional) bunurilor achiziŃionate în 
cadrul grant-ului (produse farmaceutice şi medicale, bunuri de larg consum, echipament medical şi ne-medical, unităŃi de 
transport, etc.) (imaginea 24). 
 

 
Imaginea  24 

 
 
 
 

                                                      
12  CSC din 2007 a inclus testarea, fapt care a cauzat întîrzieri în pregătirea şi implementarea studiului. 
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ETAPA 2  SEMNAREA ACORDULUI GRANT-ULUI  
IP UCIMP RSS    a participat la pregătirea şi înaintarea Cererii pentru FinanŃare Continuă prin implicarea la şedinŃele  
GTL al CNC şi participarea activă în evaluarea, planificarea şi elaborarea bugetului necesităŃilor pentru anii 3-5, traducerea 
deciziilor GTL şi ajustarea bugetului,  planului de lucru, planului PSM şi de M& pentru faza a II.  
 
Pentru a sigura continuitatea activităŃilor programului pe perioada negocierilor Etapei a II-a, la 4 decembrie 2009 (Q9 buget de 
$ 323200.00) a fost semnată o extindere de 3 luni a Etapei I, cu finanŃare adiŃională . 
 
Bugetul etapei a II-a, Runda 6, a fost consolidat cu bugetul R8, formînd bugetul primei perioade de implementare a fluxului 
unic de finanŃare (MOL-S10-G07-H). 
 
Au fost lansate negocierile cu sub-recipienŃi pentru anii 3-5 de implementare a grant-ului. Sub-recipienŃilor etapei I li s-a propus 
să elaboreze şi să prezinte planurile de lucru şi bugetele pentru etapa a II-a în Cererea pentru FinanŃare Continuă, prezentată 
GFATM (Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei). Trei din cei patru beneficiari vor fi contractaŃi 
pentru următorii trei ani (FundaŃia Soros Moldova, FundaŃia SIDA Est Vest (AFEW) şi Centru NaŃional de Resurse pentru 
Tineret (CNRT). Un beneficiar adiŃional va fi contractat începând cu anul 4 de implementare a grant-ului, pentru elaborarea 
planurilor şi materialelor de suport pentru „EducaŃia în domeniul sănătăŃii” – curs pentru studenŃi în colegii şi instituŃiile de 
instruire vocaŃională şi instruire a profesorilor.  
 

REłEAUA DE GESTIUNE A ACHIZI łIEI ŞI LIVR ĂRII  
AchiziŃionarea produselor medicale şi ne-medicale în cadrul grant-ului Fondului Global se bazează pe regulile de procurare ale 
Băncii Mondiale, adică: (a) achiziŃionarea bunurilor a fost efectuată în conformitate cu prevederile SecŃiunii I a Ghidului pentru 
AchiziŃii  în cadrul împrumuturilor BIRD şi a Creditelor IDA publicat de Bancă în ianuarie 1995 şi modificat în ianuarie şi 
august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul). Documentele standard ale Băncii au fost utilizate pentru Participarea la 
LicitaŃii Competitive InternaŃionale (LCI), achiziŃie internaŃională în bază de trei oferte şi achiziŃie locală în bază de trei oferte 
(AITOşi ALTO); (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 calitatea medicamentelor ARV au fost introduse la timp în Mecanismul de Raportare a PreŃurilor. 
 
ToŃi beneficiarii contractaŃi în cadrul Grant-ului SIDA Runda 6 sunt în concordanŃă cu Reglementările de achiziŃionare a 
beneficiarului principal.  
 

UTILIZAREA FONDURILOR  
Debursarea fondurilor a fost efectuată în conformitate cu planul de debursare. Pe parcursul perioadei de referinŃă, 3 021 144 
dolari SUA au dost desbursaŃi spre UCIMP în cadrul grant-ului, cheltuielile reale pentru implementarea activităŃilor fiind de 3 
423 582 dolari SUA. 

 
Până la 31 decembrie 2009, în total 6 734 272 dolari SUA au fost debursaŃi (6 411 073 dolari SUA plus 323 200 dolari SUA 
pentru extinderea de trei luni a etapei I). La sfârşitul anului de referinŃă 6 302 271 dolari SUA au fost cheltuiŃi la implementarea 
programului. Mai jos este tabelul cu Cheltuielile Programului la sfârşitul anului 2. 
 

Tabelul 12 
Toate sumele sunt în dolari  Bugetul 

pentru  
Etapa 1  

Cheltuielile 
reale ale 
Etapei 1 

Procentul 
disbursării  

Totalul cheltuielilor reale vs. buget  6,411,073.00 6,302,270.89 98.30% 
Toate cheltuielile programului  4,177,993.00 4,077,009.03 97.58% 

Debursările pentru  sub-recipienŃi  2,233,080.00 2,225,261.86 99.65% 

Cheltuielile pentru produsele medicale vs. Buget  3,222,477.00 3,388,713.77 105.16% 

Produsele farmaceutice  1,277,637.00 990,508.76 77.53% 
Produse medicale, bunuri de larg consum şi 
echipament  1,944,840.00 2,398,205.01 123.31% 

 
Principala divergenŃă la categoria produse farmaceutice se datorează condiŃiilor de plată pentru comanda medicamentelor ARV 
(plata finală fiind de 70 000 dolari SUA, urmând ultima livrare în timpul semestrului 2 2010). DiferenŃa se mai datorează 
preŃurilor mici ale unor medicamente ARV în comparaŃi cu bugetul. Economiile generate au fost utilizate pentru achiziŃionarea 
şi furnizarea de reagenŃi şi echipament de laborator. 
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DiferenŃa la categoriile produsele medicale, bunuri de larg consum şi echipamentele se datorează, în primul rând, numărului 
mare a pacienŃilor cărora li se oferă tratamentul ARV şi, respectiv, cerinŃele mari pentru reactive (PCR, CD4/CD8) şi de 
creşterea substanŃială în preŃ a testelor în comparaŃie cu bugetele iniŃial planificate. Deficitul a fost acoperit din economiile 
generate de sub-recipienŃi şi achiziŃiile farmaceutice. 
 
Prin urmare, fondurile rămase (diferenŃa de 108 802 dolari SUA) au fost direcŃionate pentru plata finală a medicamentelor 
ARV, depozitarea medicamentelor, livrarea testelor SIDA, publicarea SCS, etc. 
 
Toate cheltuielile sunt în conformitate cu bugetul. Fondurile debursate per obiectiv al programului pe parcursul implementării 
acestuia sunt prezentate mai jos. 
  
- Obiectivul 1: Reducerea transmiterii pe cale sexuală şi de la mamă la copil a SIDA/ITS şi reducerea transmiterii prin 
intermediul utilizării în comun a seringilor prin sporirea accesului populaŃiei la serviciile de prevenire şi testare; 
- Obiectivul 2: Asigurarea şi sporirea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHS) la serviciile sociale şi medicale şi 
combaterea discriminării şi stigmei; şi  
- Obiectivul 3: Consolidarea capacităŃii guvernului şi a comunităŃii de a face faŃă epidemiei SIDA prin consolidarea 
parteneriatului şi coordonării. 
 

 
 

Imaginea  25  
 

 
 
Utilizarea fondurilor pentru activităŃile proiectului este prezentată succint în anexa 2 (Fluxul de numerar). 

 
Auditul financiar anual 
Controalele de audit financiar sunt efectuate în conformitate cu acordul. În iunie 2009 raportul pentru primul an de 
implementare a fost prezentat la GFATM (perioada a cuprins anul 2008). Auditul financiar pentru anul 2 Runda 6 Grant-ul 
GFATM, ambele componente TB şi SIDA (inclusiv sub-recipienŃii) va fi efectuat în martie 2010, iar raportul va fi prezentat la 
Fondul Mondial în iunie 2010. 
 

MONITORIZAREA PROGRAMULUI  
Colectarea datelor  
Indicatorii trimestriali au fost colectaŃi, în conformitate cu Planul M&E, de la Unitatea M&E a Centrului NaŃional de Sănătate 
Publică din cadrul Ministerului SănătăŃii. IP UCIMP RSS 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, verificarea şi validarea datelor (de la sub-
recipienŃi şi organizaŃii naŃionale de implementare). În conformitate cu acordul, sub-recipienŃii şi instituŃiile medicale naŃionale 
prezintă date la CNSP, care, la rîndul său, verifică, validează şi raportează trimestrial datele la IP UCIMP RSS. 
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Monitorizarea din punct de vedere financiar cât şi programatic a sub-recipienŃilor  
IP UCIMP RSS a monitorizat în mod continuu sub-recipienŃii (SR) din punct de vedere financiar cât şi programatic. Rapoartele 
trimestriale de activitate ale SR au fost examinate pentru a 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. IP UCIMP RSS 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 . 
Monitorizarea financiară a sub-recipienŃilor a fost efectuată trimestrial de către o companie de audit contractată de IP UCIMP 
RSS. Cheltuielile raportate ale SR au fost auditate trimestrial, inclusiv analiza bugetului şi a cheltuielilor reale, verificându-se 
balanŃa raportată faŃă de extrasele bancare ale SR. IP UCIMP RSS a fost permanent în contact cu SR pentru a discuta orice 
probleme nesoluŃionate, înainte de a accepta raportul financiar şi a satisface cerinŃele de plată ale SR.  
 
Trimestrial au avut loc întâlniri cu SR, organizaŃiile de implementare şi Unitatea M&E a Centrului NaŃional de Sănătate 
Publică, pentru a discuta progresul implementării, problemele şi soluŃiile identificate, datele raportate, mecanismele de 
colectare, prezentarea la timp, validarea datelor, problemele legate de calitate, etc. Secretariatul CNC este de asemenea invitat să 
participe la aceste întruniri. 
 
Monitorizarea vizitelor  
IP UCIMP RSS a efectuat vizite de monitorizare la sub-recipienŃi şi instituŃiile medicale de pe ambele maluri ale râului Nistru şi 
în ambele sectoare, cel civil şi penitenciar, axate pe utilizarea medicamentelor ARV şi IO, reactivelor şi consumabilelor, 
echipamentului şi altor bunuri livrate în cadrul grant-ului. În perioada de referinŃă au fost efectuate 29 de vizite, dintre care 20 la 
instituŃiile medicale regionale de pe ambele maluri ale râului Nistru, 6 la instituŃiile penitenciare, 2 la instituŃiile medicale 
republicane şi una la sub-recipientul care implementează activităŃi de comunicare. A fost asigurat feedback-ul datelor şi 
recomandărilor. 
 
Utilizarea şi diseminarea datelor  
IP UCIMP RSS a raportat despre progres conform orarului stabilit: de două ori pe an, pentru Fondul Global şi trimestrial la 
Ministerul SănătăŃii, Ministerul FinanŃelor şi cel al Economiei. Un raport anual (pentru Anul 1) a fost prezentat Fondului Global  
3 luni după implementarea primului an şi o copie - traducere la CNC pentru a fi diseminată.  
Rapoartele menŃionate au fost distribuite pentru informare generală prin intermediul liste poştale CNC şi plasate pe pagina web 
a CNC (http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg). 
 
IP UCIMP RSS a prezentat actualizări privind starea de implementare a grant-ului în cadrul şedinŃelor CNC de fiecare dată 
când era necesar. InformaŃia privind progresul componentelor/activităŃilor specifice a fost oferită/prezentată de fiecare dată când 
era cerută de  Ministerul SănătăŃii, GTL ale CNC. 
 
Verificarea pe site a datelor LFA  
O verificare pe site a datelor a fost efectuată de LFA în perioada de referinŃă în baza rezultatelor perioadei 3 raportate în cadrul 
grant-ului. 
 

CONCLUZII  

 
1. Programul a continuat să asigure sprijin semnificativ în implementarea Programului NaŃional de Prevenire şi Control 

HIV/SIDA/ITS. Aproximativ 50% din bugetul cheltuit în 2009 în cadrul răspunsului naŃional la HIV/SIDA provine 
din surse externe, cea mai înaltă rată (63%) deŃinînd-o Grant-ul Fondului Global  Runda 6. 

2. După 24 de luni de implementare următoarele aspecte  trebuiesc menŃionate:  
 
� Serviciile laboratoarelor HIV/SIDA au fost extinse (şi în regiunea Transnistreană) şi au continuat să fie aprovizionate cu 
reactive şi consumabile în mod regulat şi continuu. 
� ReŃeaua de centre CTV a fost estinsă în regiunea Transnistreană, asigurând, astfel, accesul la serviciile VCT de calitate 
pe întreg teritoriul Ńării. 
� Accesul la  ART a fost asigurat pentru fiecare pacient. Includerea persoanelor cu infecŃia SIDA avansată în 
tratamentul ARV a depăşit substanŃial cifra planificată, această a generat creşterea proporŃională a cheltuielilor şi a costurilor 
de transport rambursabile pacienŃilor sub ART. 
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PROBLEMELE DIN PERIOADA ANULUI 2 DE IMPLEMENTARE  

 
1. În pofida extinderii reŃelei CTV pe întreg teritoriul Ńării, acoperirea cu servicii CTV rămâne, totuşi, a fi joasă, în special 
în rândul grupurilor vulnerabile. Sistemul de referire trebuie consolidat, iar serviciile - aduse mai aproape de utilizatori. 

 
2. Includerea persoanelor cu infecŃie HIV avansată în tratamentul ARV a depăşit substanŃial numărul planificat, această a 
generat creşterea proporŃională a cheltuielilor de urmărire şi a costurilor de transport rambursabile pacienŃilor sub ART. 

 
Economiile generate de managementul calitativ al grantului au fost, în general, direcŃionate spre asigurarea continuă şi adecvată 
a urmăririi pacienŃilor în  ART, care a crescut substanŃial datorită numărului mare de pacienŃi în  ART în comparaŃie cu numărul 
planificat. O parte din economii au fost utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de transport suportate de pacienŃii  sub ART 
pentru deplasările către secŃia de tratament ARV din Chişinău.  
 

3. MenŃinerea echipamentului de diagnosticare achiziŃionat în cadrul grant-ului a devenit problematică pentru instituŃiile 
medicale din cauza lipsei de resurse planificate pentru acest scop. 

 
 

 



 

 

Anexe 
 

 
Anexa 1. Rezultatele programului 

Scopuri cumulative realizate pe semestru pentru primii doi ani de implementare a fiecărui indicator specificat.  
Numărul cumulativ pe semestru 

Nr. Obiectiv 
Aria de oferire a 

serviciului   Indicator 
łintă/rezul

tat F1 F2 F3 F4 
łintă N/A N/A 30000 60000 1.1 Numărul femeilor gravide care au 

beneficiat de servicii de consiliere 
şi testare voluntară  Realizat N/A N/A 17780 34840 

łintă 50 100 165 230 

PrevenŃie: 
Prevenirea 
transmiterii de la 
mamă la făt (TMF) 1.2 Numărul femeilor gravide HIV 

pozitive care primesc cură 
completă de tratament ARV 
profilactic pentru a reduce riscul 
TMF  Realizat 43 123 181 230 

łintă N/A 34 N/A 34 
PrevenŃie: Testare 
şi Consiliere 

1.3 Numărul punctelor de oferire a 
serviciilor de consiliere şi testare 
voluntară (CTV) susŃinute  

Realizat N/A 40 40 44 

łintă 

3                
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

4            
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

4               
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

4           
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

PrevenŃie: 
Laboratoarele şi 
Securitatea 
transfuzională  

1.4 Numărul laboratoarelor care oferă 
servicii de testare de calitate înaltă 
la HIV  

Realizat 

4           
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

4               
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

3              
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

3                
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

łintă 2500 5000 7500 10000 
PrevenŃie: 
Diagnosticarea şi 
tratamentul ITS 

1.5 Numărul cazurilor ITS 
diagnosticate, tratate şi consultate 
adecvat.  

Realizat 2055 4711 6728 8888 

łintă 

11 830/35 
850 
30% 

12  547/35 
850 
35% 

13 264/35 
850 
37% 

14 340/35 
850 
40% 

1.6 Numărul şi procentul utilizatorilor 
de droguri injectabile (UDI) 
cuprinşi în programele de prevenire   

Realizat 
12 194/35 
850 34% 

12 451/35 
850 34,7% 

12 787/35 
850 35,7% 

13 050/35 
850 36,4% 

1 Reducerea 
transmiterii 
HIV/ITS pe cale 
sexuală şi de la 
mamă la făt, 
precum şi prin 
utilizarea în comun 
a seringilor, prin 
sporirea accesului 
populaŃiei la 
serviciile de 
prevenire şi testare 
 

PrevenŃie: 
Companiile de 
comunicare pentru 
schimbarea 
comportamentală – 
servicii comunitare 1.7 Numărul şi procentajul lucrătorilor 

sexului comercial (LSC) cuprinşi în 
łintă 

877/5 160 
17% 

1 032/5 160 
20% 

1 290/5 160 
25% 

1 548/5 160 
30% 



 

 

programele de prevenire  

Realizat 
957/5 160  

18,5% 
975/5 160  

18,9%  
1 053/5 160  

20,4%  
1 116/5 160        

21,6% 

łintă 
755/5 000 

15,1% 
800/5 000 

16% 
850/5 000 

17% 
900/5 000 

18% 

1.8 Numărul şi procentul lesbienelor, 
gay-ilor, bisexualilor şi trans-
sexualilor cuprinşi în programele 
de prevenire  

Realizat  
760/5 000    

15,2%      
768/5 000    

15,4% 
782/5 000    

15,6%         
829/5000         

16,6%     

łintă 1500 3000 4500 6000 
1.9 Numărul şoferilor de cursă lungă 

cuprinşi în programele de prevenire 
Realizat 1073 3248 5518 7507 
łintă 25 50 80 110 1.10 Numărul utilizatorilor de droguri 

cuprinşi în programele de prevenire Realizat 34 154 262 358 
  

łintă 

612     
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

735          
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

815            
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

895          
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

Tratament: 
Tratamentul 
Antiretroviral 
(ARV) şi 
Monitorizarea 

2.1 Numărul persoanelor cu infecŃie 
avansată HIV/SIDA care primesc 
tratament antiretroviral combinat  

Realizat 

724            
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

871          
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

1047         
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

1233  
(inclusiv 
cifra de 

referinŃă) 

łintă 332 665 997 1330 Tratament: 
Profilaxia şi 
tratamentul 
infecŃiilor 
oportuniste  

2.2 Numărul persoanelor cu infecŃii 
oportuniste în rândul PTHS care 
primesc tratament  

Realizat 241 1097 1566 1903 

łintă N/A 90% N/A 90% ActivităŃi comune 
de control al 
TB/HIV: 
Depistarea în 
rândul PTHS  

2.3 Numărul şi procentajul PTHS 
testate la TB 

Realizat N/A 55.8% N/A 60,0% 

łintă 500 1000 1500 2000 

2 Asigurarea şi 
sporirea accesului 
persoanelor care 
trăiesc cu 
HIV/SIDA (PTHS) 
la serviciile sociale 
şi medicale şi 
combaterea 
discriminării şi 
stigmei  

Îngrijire şi suport: 
Îngrijire şi suport 
pentru bolnavii 
cronici  

2.4 Numărul persoanelor cu HIV/SIDA 
care beneficiază de servicii de 
îngrijire şi suport 

Realizat 720 1161 1612 1896 
  

3 Consolidarea 
capacităŃii 

Sisteme 
informaŃional şi 

3.1 Numărul instituŃiilor medicale care 
implementează noul sistem naŃional łintă N/A N/A 23 66 



 

 

guvernului şi a 
comunităŃii pentru 
a face faŃă 
epidemiei HIV prin 
consolidarea 
parteneriatului şi 
colaborării.  

studii  computerizat de monitorizare şi 
evaluare  

Realizat N/A N/A 37 61 
  

łintă 250 1000 1060 1845 1,2,3
.1 

Numărul prestatorilor de servicii 
medicale instruiŃi  

Realizat 43 1017 1533 1897 

łintă 100 124 150 174 

1,2,
3 

  SusŃinere: 
Fortificarea 
societăŃii civile şi 
dezvoltarea 
capacităŃii 
instituŃionale  

1,2,3
.2 

Numărul prestatorilor de servicii 
instruiŃi în cadrul programului de la 
egal la egal şi a programelor 
comunitare  Realizat 0 1614 1640 1668 



 

 

Anexa 2. FinanŃarea 
 

A. łara:  REPUBLICA MOLDOVA       
B. Programul:  TUBERCULOZA ŞI 

SIDA 
      

C. Numărul grantului:  MOL-607-G03-H       
D. Recipientul principal:  InstituŃia publică “”Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului”    
E. Perioada de iniŃiere (data/luna/anul):  01.07.09        
F. Perioada de finisare (data/luna/anul):  31.12.09        
G. Disbursement request number:  6        
H. Valuta:  USD        
           
 Program consolidat  (Valuta locală sau convenită de 

raportare) 
         

 Componenta (a) Perioada curentă  Total pentru tot anul  Total pentru finanŃarea programului 
  Planificate Efective VariaŃia Planificate Efective VariaŃia Planificate Efective VariaŃia 
 SURSE          

1. Mijloacele primate din Fondul Global R6 SIDA 1,384,799 1,384,799  3,021,144 3,021,144  6,734,272 6,734,272  
2. Dobânda calculată, Grant Fondul Global nr.MOL-607-

GO3-H 
571 571  1,718 1,718  8,157 8,157  

3. TOTAL SURSE 1,385,370 1,385,370  3,022,862 3,022,862  6,742,429 6,742,429  
           
 UTILIZAREA FONDURILOR          
    514 -514  1,182 -1,182  2,505 -2,505 
 HIV/SIDA/ITS 1,161,237 1,640,207 -478,970 2,765,586 3,422,400 -656,814 6,411,073 6,299,766 111,307 
 OBIECTIVUL 1: SPORIREA ACCESULUI LA 

PREVENIRE ŞI TESTARE 
1,052,949 719,464 333,485 1,575,804 1,849,380 -273,576 3,673,604 3,560,860 112,744 

 PREVENłIE 1: Comunicare în schimbarea 
comportamentului – mass-media 

64,670 83,293 -18,623 137,975 150,037 -12,062 292,820 304,703 -11,883 

 A 1.1 Petrecerea unui radio maraton privind 
reducerea stigmei şi discriminării PTHS şi a 
persoanelor afectate de HIV/SIDA 

      10,000 8,820 1,180 

4. A 1.1.1 Dezvoltarea scenariului       200  200 
5. A 1.1.2  Regizarea tehnică, sunet, editarea sunetului       2,500  2,500 
6. A 1.1.3-HR-Elaborarea, înregistrarea şi editarea 

materialelor suplimentare 
      1,900 4,840 -2,940 

7. A 1.1.3-CP-Elaborarea, înregistrarea şi editarea 
materialelor suplimentare 

      100 3,980 -3,880 



 

 

8. A 1.1.4 Onorarii inclusiv taxe (director, 2 persoane 
pentru editare, 2 la sunet, 3 prezentatori) 

      4,500  4,500 

9. A 1.1.5  Arenda transportului şi garantarea 
transmisiunii directe din regiuni 

      800  800 

 A 1.2 Petrecerea evenimentelor sociale media cu 
participarea persoanelor publice, starurilor  

   10,000  10,000 20,000 29,464 -9,464 

10. A 1.2.1  Pregătirea scenariului şi elaborarea unui plan 
de implementare a evenimentului social  

   600  600 1,200 1,003 197 

11. A 1.2.2 Elaborarea materialelor informative şi 
promoŃionale 

   3,400  3,400 6,800 3,457 3,343 

12. A 1.2.3  Cheltuielile de transport     400  400 800 1,103 -303 
13. A 1.2.4 Kit-uri de presă şi asistenŃa tehnică media     1,400  1,400 2,800 9,659 -6,859 
14. A 1.2.5  Instruirea echipei de implementare    1,000  1,000 2,000 919 1,081 
15. A 1.2.6 Onorarii (coordonator local, echipa de 

implementare) 
   3,200  3,200 6,400 13,322 -6,922 

 A 1.3 Organizarea dezbaterilor televizate 
referitoare la HIV/SIDA/ITS cu participarea 
populaŃiei 

6,975 21,552 -14,577 6,975 31,499 -24,524 14,450 54,824 -40,374 

16. A 1.3. Pregătirea scenariului şi elaborarea unui plan de 
implementare a dezbaterilor televizate 

600 736 -136 600 1,446 -846 1,500 2,866 -1,366 

17. A 1.3.2  Cheltuielile de transport (pentru echipa de 
prezentatori, asistenŃi şi personalul tehnic 

300 137 163 300 269 31 600 533 67 

18. A 1.3.3 Echipamentul şi arenda încăperilor pentru 
dezbateri şi editare 

2,250 676 1,574 2,250 1,329 921 4,500 2,994 1,506 

19. A 1.3.4 Decorarea studioului mobil  750  750 750  750 1,500 3,420 -1,920 
20. A 1.3.5  Editarea dezbaterilor TV (studiou şi 

echipament) 
2,475 274 2,201 2,475 538 1,937 4,950 1,066 3,884 

21. A 1 .3.6 Onorarii (coordonator local, director, 1 
specialist lumină, 1 prezentator) 

600 1,089 -489 600 2,139 -1,539 1,400 4,187 -2,787 

22. Costuri adiŃionale  AFEW H/SR/004  18,039 -18,039  23,777 -23,777  34,888 -34,888 
23. Audit AFEW H/SR/004  601 -601  2,002 -2,002  4,871 -4,871 

 A 1.4 Petrecerea instruirilor pentru jurnali şti 
referitor la acoperirea calitativă a problemelor 
HIV/SIDA 

2,625 5,566 -2,941 5,400 5,566 -166 11,000 11,107 -107 

24. A 1.4.1 Organizarea a 2 training-uri anual pentru 
reprezentanŃii mass-media (15 persoane) (+: transport) 

2,625 5,359 -2,734 5,250 5,359 -109 10,500 10,720 -220 

25. A 1.4.2 Pregătirea kit-urilor de presă pentru mass-
media (4 kit-uri anuale) 

 104 -104 150 104 46 300 184 116 



 

 

26. A 1.4.3  Monitorizarea media   104 -104  104 -104 200 204 -4 
 A 1.5 Realizarea filmelor cu caracter educaŃional 

despre HIV şi SIDA 
      5,000 4,976 24 

27. A 1.5.1 Elaborarea scenariilor şi a coordonărilor pentru 
filmări 

      450 1,246 -796 

28. A 1.5.2 Echipamentul de filmare (3 camere video, TV 
bus, transport, sala de montaj, înregistrarea sunetului 

      2,300 610 1,690 

29. A 1.5.3 Cheltuielile de transport       100 170 -70 
30. A 1.5.4 Onorarii (director, 2 camera-mani,  1 editor, 1 

specialist sunet, 1 specialist lumini) 
      1,450 2,150 -700 

31. A 1.5.5  Multiplicarea filmelor şi cheltuielile tehnice 
pentru difuzare  

      300 360 -60 

32. A 1.5.6   Traducere, subtitrare       400 440 -40 
 A 1.6 Traducerea şi producerea copiilor pentru 

filme educative şi documentare internaŃionale 
2,000  2,000 2,000 1,218 782 4,000 2,436 1,564 

33. A 1.6.1 Livrarea copiilor filmelor educative şi 
documentare 

60  60 60 130 -70 120 260 -140 

34. A 1.6.2 Traducerea şi subtitrarea filmului documentar 400  400 400 400  800 800  
35. A 1.6.3 Onorarii (traducător, expert echipament video) 340  340 340 300 40 680 600 80 
36. A 1.6.4 Multiplicarea şi distribuirea filmului 

documentar 
1,200  1,200 1,200 388 812 2,400 776 1,624 

 A 1.7 Creşterea participării jurnali ştilor în scrierea 
articolelor privind problemele HIV/SIDA 

2,800 2,903 -103 2,800 2,903 -103 5,300 5,703 -403 

37. A 1.7.1  Premii pentru jurnalişti (3 premii I (radio, TV, 
mass-media scrisă), 3 premii II 

2,600 518 2,082 2,600 518 2,082 4,600 1,018 3,582 

38. A 1.7.2 Cheltuieli pentru organizarea ceremoniei de 
premiere (arendarea sălii, catering) 

200 2,385 -2,185 200 2,385 -2,185 700 4,685 -3,985 

 A 1.8 Organizarea evenimentelor Dance4Life 
pentru tineri 

37,970 33,307 4,663 89,200 81,699 7,501 179,870 144,332 35,538 

39. A 1.8.1 Elaborarea campaniei media       500  500 
40. A 1.8.2  Instruirea echipei de implementare    200  200 1,000 7,500 -6,500 
41. A 1.8.3 Testarea conceptelor şi design-ul companiei 

promoŃionale şi a materialelor informaŃionale 
 1,478 -1,478  1,952 -1,952 9,420 3,852 5,568 

42. A 1.8.4-HR- Producerea materialelor promoŃionale       4,000  4,000 
43. A 1.8.4-CP- Producerea materialelor informaŃionale    44,000 39,568 4,432 84,000 58,976 25,024 
44. A 1.8.5 Producerea materialelor promoŃionale (tricouri, 

bandane, stichere, etc.) 
 6,220 -6,220  12,770 -12,770 5,000 16,470 -11,470 

45. A 1.8.6-T- Lansarea campaniei    200  200 200 150 50 



 

 

46. A 1.8.6-PA- Lansarea campaniei       200  200 
47. A 1.8.7-T- Organizarea training-urilor pentru tineri (50 

persoane) 
      3,000  3,000 

48. A 1.8.7-CP- Organizarea training-urilor pentru tineri 
(50 persoane) 

7,000  7,000 7,000  7,000 7,000  7,000 

49. A 1.8.8-HR- Organizarea concertelor finale (în 
Chişinău şi în regiuni) 

      1,000 200 800 

50. A 1.8.8-CP- Organizarea concertelor finale (în 
Chişinău şi în regiuni) 

29,970 4,354 25,616 29,970 6,154 23,816 47,970 6,354 41,616 

51. A 1.8.8-PA- Organizarea concertelor finale (în 
Chişinău şi în regiuni) 

      1,000 19,000 -18,000 

52. A 1.8.9-CP- Transmisia concertelor       2,000  2,000 
53. A 1.8.9-PA- Transmisia concertelor 1,000  1,000 3,000  3,000 3,000 1,520 1,480 
54. A 1.8.10 Onorarii (director proiect şi 5 coordonatori, 

dansatori, prezentatori TV şi concert  
 21,253 -21,253 4,830 21,253 -16,423 10,580 30,308 -19,728 

 A 1.10 Participarea experŃilor naŃional la 
evenimente internaŃionale pentru sprijin şi schimb 
de experienŃă 

3,000 2,747 253 3,000 4,397 -1,397 6,000 9,827 -3,827 

55. A 1.10 Participarea experŃilor naŃional la evenimente 
internaŃionale pentru sprijin şi schimb de experienŃă 

3,000 2,747 253 3,000 4,397 -1,397 6,000 9,827 -3,827 

 A 1.11 Asigurarea coordonării adecvate a 
activităŃilor de comunicare 

6,600 13,685 -7,085 13,200 18,085 -4,885 26,400 26,885 -485 

56. A 1.11.1 Angajarea unui consultant de coordonare 3,600 7,465 -3,865 7,200 9,865 -2,665 14,400 14,665 -265 
57. A 1.11. 1 Angajarea unui asistent de coordonare 3,000 6,220 -3,220 6,000 8,220 -2,220 12,000 12,220 -220 

 A 1.12 Asigurarea operaŃiunilor şi coordonării 
adecvate a UnităŃii de Coordonare a Comunicării  

2,700 3,533 -833 5,400 4,669 731 10,800 6,329 4,471 

58. A 1.12.1 Cheltuielile de comunicare pentru Unitatea de 
Coordonare 

900 2,090 -1,190 1,800 2,762 -962 3,600 3,662 -62 

59. A 1.12.2 Procurarea consumabilelor de birou 600 1,443 -843 1,200 1,907 -707 2,400 1,907 493 
60. A 1.12.2-D- Procurarea consumabilelor de birou        760 -760 
61. A 1.12.3 Asigurarea traducerii adecvate a 

documentelor 
600  600 1,200  1,200 2,400  2,400 

62. A 1.12.4 Serviciile de transport ale personalului 
unităŃii de coordonare  

600  600 1,200  1,200 2,400  2,400 

 PREVENłIA: SDA 2: Prevenirea transmiterii de la 
mamă la făt  

157,719 9,120 148,599 160,219 48,450 111,769 313,054 135,960 177,094 

 Activit ăŃi 157,719 9,120 148,599 160,219 48,450 111,769 313,054 135,960 177,094 



 

 

63. A 2.1-CP-Protejare şi asistenŃă tehnică pentru 
integrarea noilor servicii   

   2,000 1,920 80 4,000 5,380 -1,380 

64. A 2.1-PA--Protejare şi asistenŃă tehnică pentru 
integrarea noilor servicii   

 2,400 -2,400 500 2,880 -2,380 1,000 3,598 -2,598 

65. A 2.2  Organizarea instruirii a specialiştilor şi 
managerilor din domeniul sănătăŃii  

2,500  2,500 2,500  2,500 5,000  5,000 

66. A 2.3 Organizarea instruirii pentru specialiştii din toate 
regiunile  

7,000 6,553 447 7,000 6,553 447 14,000 13,053 947 

67. A 2.4-HR-Revizuirea şi re-editarea Ghidului naŃional 
al PTMF  

      900  900 

68. A 2.4-CP- Revizuirea şi re-editarea Ghidului naŃional 
al PTMF 

 167 -167  472 -472 8,100 10,472 -2,372 

69. A 2.5-HR-Elaborarea,editarea şi distribuirea 
materialelor pentru prevenirea sarcinii nedorite  

      1,000  1,000 

70. A 2.5-CP- Elaborarea,editarea şi distribuirea 
materialelor pentru prevenirea sarcinii nedorite 

      4,000 2,000 2,000 

71. A 2.6 Asigurarea testării gravidelor la HIV până la 
naştere, test  (sânge) Transnistria 

15,000  15,000 15,000  15,000 30,000 16,163 13,837 

72. A 2.7 Asigurarea testării gravidelor la HIV, în primul 
trimestru de sarcină 

18,000  18,000 18,000  18,000 36,000  36,000 

73. A 2.8 Prevenirea transmiterii de la mamă la făt a 
sifilisului, testare  

15,000  15,000 15,000 13,343 1,657 30,000 13,343 16,657 

74. A 2.9-CP-Asigurarea tratamentului adecvat al mamelor 
şi copiilor testate pozitiv la sifilis, cu procain penicilină 

7,000  7,000 7,000  7,000 7,000  7,000 

75. A 2.9-D- Asigurarea tratamentului adecvat al mamelor 
şi copiilor testate pozitiv la sifilis, cu procain penicilină 

      7,000  7,000 

76. A 2.10 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la gravide şi 
copii 

60,719  60,719 60,719  60,719 107,554  107,554 

77. A 2.11 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii 32,500  32,500 32,500 23,281 9,219 57,500 71,951 -14,451 
 PREVENłIA SDA 3: Testare şi Consiliere 30,000 9,804 20,196 47,000 48,807 -1,807 185,000 152,116 32,884 
 Activit ăŃi 30,000 9,804 20,196 47,000 48,807 -1,807 185,000 152,116 32,884 

78. 3.1-IE-Sporirea capacităŃii naŃionale în oferirea 
serviciilor CTV de înaltă calitate   

 2,584 -2,584  8,151 -8,151 15,000 21,683 -6,683 

79. 3.1-CP-I Sporirea capacităŃii naŃionale în oferirea 
serviciilor CTV de înaltă calitate   

      10,000 23,200 -13,200 

80. 3.1-PA-Sporirea capacităŃii naŃionale în oferirea 
serviciilor CTV de înaltă calitate  

      5,000  5,000 

81. 3.2 Instruirea personalului medical din cadrul CTV   -305 305 7,000 6,195 805 7,000 6,195 805 



 

 

82. 3.3-IE-Sporirea accesului populaŃiei la serviciile CTV      4,062 -4,062 40,000 70,639 -30,639 
83. 3.3-PA- Sporirea accesului populaŃiei la serviciile CTV       28,000  28,000 
84. 3.4 Procurarea testului rapid la HIV  (saliva) pentru 

CTV şi supraveghere 
25,000 196 24,804 25,000 22,843 2,157 50,000 22,843 27,157 

85. 3.5 Deschiderea liniei verde 1,000 6,597 -5,597 3,000 6,597 -3,597 6,000 6,597 -597 
86. 3.5-IE- Deschiderea liniei verde 3,333 282 3,052 10,000 349 9,651 20,000 349 19,651 
87. 3.5-CP- Deschiderea liniei verde 667 450 217 2,000 611 1,389 4,000 611 3,389 

 MEDIU FAVORABIL: SDA 4 Laborator 140,692  64,137 76,555 140,692 240,175 -99,483 755,784 750,587 5,197 
 4.1 Sporirea accesului populaŃiei la testare de 

calitate înaltă  
 31,851 -31,851  146,426 -146,426 510,040 553,550 -43,510 

88. A 4.1.1 Echipament pentru testul ELISA      10,136 -10,136 80,000 62,466 17,534 
89. A 4.1.2  Flowcytometer pentru numărarea CD4/CD8 

cu un agitator de tipul Vortex 
    10,177 -10,177 80,000 95,572 -15,572 

90. A 4.1.3 Echipament PCR  10,725 -10,725  35,445 -35,445 240,000 260,209 -20,209 
91. A 4.1.4  Centrifugă universală 0-5000 rot./min.     35,930 -35,930 32,000 55,207 -23,207 
92. A 4.1.5 Distilator     814 -814 10,800 21,107 -10,307 
93. A 4.1.6 Aparat pentru producerea apei distilate     25,243 -25,243 30,000 27,547 2,453 
94. A 4.1.7  Aparat de aer condiŃionat iarna/vară     7,555 -7,555 3,640 10,316 -6,676 
95. A 4.1.8  Set mobilă de laborator  21,126 -21,126  21,126 -21,126 22,400 21,126 1,274 
96. A 4.1.9  Set mobilă de laborator       11,200  11,200 

 4.2 Asigurarea procesului de testare de calitate 
înaltă 

    283 -283 3,760 9,006 -5,246 

97. A 4.2.1 Procurarea unui set de pipete automate (1 canal 
5-50  mkl, 50-200 mkl, 200-1000 mkl) 

    283 -283 3,760 9,006 -5,246 

 4.3 Asigurarea unui regim termic adecvat pentru 
stocare reactivilor  

41,500 5,338 36,162 41,500 27,413 14,087 41,500 27,413 14,087 

98. A 4.3.1  Frigider -20 -40 grade, volum 80-100 l. 5,000  5,000 5,000  5,000 5,000  5,000 
99. A 4.3.2  Frigider bicameral 0 +8 grade, volum 250 l. 500 5,338 -4,838 500 7,965 -7,465 500 7,965 -7,465 
100. A 4.3.3  Frigider  0  +10 grade, volum 3 m cub 36,000  36,000 36,000 19,448 16,552 36,000 19,448 16,552 

 4.4  Asigurarea transportării adecvate a testelor        600 15,025 -14,425 
101. A 4.4.1 Container frigorific vol. 20 l.       600 15,025 -14,425 

 4.5 Asigurarea transportării adecvate a probelor de 
sânge 

5,500 5,260 240 5,500 5,675 -175 5,500 6,404 -904 

102. A 4.5.1  Container frigorific vol. 4-5 l. 5,500 5,260 240 5,500 5,675 -175 5,500 6,404 -904 
 4.6  Sporirea calităŃii testării 21,960  21,960 21,960  21,960 43,920  43,920 

103. A 4.6.1 Procurarea testelor de diagnosticare pentru a 
asigura calitatea testării, HIV teste aglutinare pasive 

9,000  9,000 9,000  9,000 18,000  18,000 



 

 

104. A 4.6.2 Procurarea testelor de diagnosticare pentru a 
asigura serotipizarea, sisteme de teste la HIV   

12,960  12,960 12,960  12,960 25,920  25,920 

 4.7  Reducerea riscului de contaminare a mostrelor 
de sânge 

37,000 777 36,223 37,000 16,365 20,635 74,000 83,734 -9,734 

105. A 4. 7 -CP- Conuri, tuburi, holdere şi vacutainere 37,000 777 36,223 37,000 16,365 20,635 74,000 83,734 -9,734 
 4.8 Asigurarea serotipizării pentru scopuri 

epidemiologice 
4,032 23,294 -19,262 4,032 46,396 -42,364 8,064 46,396 -38,332 

106. A 4.8.1  HIV teste aglutinare pasive 1,440 10,880 -9,440 1,440 21,122 -19,682 2,880 21,122 -18,242 
107. A 4.8.2  Test sisteme pentru HIV  p24 antigen 2,592 12,414 -9,822 2,592 25,275 -22,683 5,184 25,275 -20,091 

 4.9 Reducerea riscurilor expunerii personalului de 
laborator la mostrele de sânge 

23,000  23,000 23,000  23,000 46,000  46,000 

108. A 4.9 Vacutainer 6 ml 23,000  23,000 23,000  23,000 23,000  23,000 
109. A 4.9 -CP- Vacutainer 6 ml       23,000  23,000 

 4.10 Asigurarea controlului calităŃii, evaluarea 
specificităŃii şi sensibilităŃii sistemelor de testare 

1,700  1,700 1,700  1,700 3,400  3,400 

110. 4.10 Asigurarea controlului calităŃii, evaluarea 
specificităŃii şi sensibilităŃii sistemelor de testare 

1,700  1,700 1,700  1,700 3,400  3,400 

 4.11 Instruirea personalului în testare şi 
supraveghere de a doua generaŃie  

 -2,384 2,384  -2,384 2,384 7,000 4,116 2,884 

111. 4.11 Instruirea personalului în testare şi supraveghere 
de a doua generaŃie 

 -2,384 2,384  -2,384 2,384 7,000 4,116 2,884 

 4.12 Misiuni de studio a personalului medical 
implicat în supravegherea epidemiologică şi 
diagnosticare de laborator a  SIDA  

6,000  6,000 6,000  6,000 12,000 4,943 7,057 

112. 4.12 Misiuni de studio a personalului medical implicat 
în supravegherea epidemiologică şi diagnosticare de 
lab a  SIDA 

6,000  6,000 6,000  6,000 12,000 4,943 7,057 

 MEDIU FAVORABIL: SDA 5 Securitate 
transfuzională 

147,500 156,779 -9,279 147,500 357,259 -209,759 295,000 510,235 -215,235 

 5.1 Asigurarea securităŃii transfuzionale, HIV 
ELISA test kit-uri 

147,500 156,779 -9,279 147,500 357,259 -209,759 295,000 510,235 -215,235 

113. A 5.1.1  HIV ELISA test kit-uri pentru detectarea 
simultană a anticorpilor HIV1, HIV2, antigen HIV1  

140,000 126,175 13,825 140,000 306,198 -166,198 280,000 459,173 -179,173 

114. A 5.1.2  HIV ELISA test kit-uri pentru detectarea 
simultană a anticorpilor HIV1, HIV2, antigen HIV1 -
alt. producător 

7,500 30,604 -23,104 7,500 51,061 -43,561 15,000 51,061 -36,061 

 PREVENłIA: SDA 6 Diagnosticarea şi tratamentul 
ITS 

60,568 1,658 58,910 60,568 37,907 22,661 119,136 71,851 47,285 



 

 

 Activit ăŃi 60,568 1,658 58,910 60,568 37,907 22,661 119,136 71,851 47,285 
115. A 6.1 Sporirea accesului populaŃiei la diagnosticare 

ITS 
12,000  12,000 12,000  12,000 24,000  24,000 

116. A 6.2 Asigurarea transfuzională, procurarea testelor 
TPHA pentru testarea la sifilis 

480  480 480  480 960 2,944 -1,984 

117. A 6.3 Asigurarea securităŃii transfuzionale, VDRL 16,000 1,462 14,538 16,000 20,730 -4,730 32,000 20,730 11,270 
118. A 6.4 Asigurarea unui proces de calitate pentru testarea 

la sifilis, VDRL 
1,600  1,600 1,600 1,609 -9 1,600 1,609 -9 

119. A 6.5 Asigurarea accesului la echipament de laborator 
adecvat: pipete automate, volum ajustabil -50 mkl 

200  200 200  200 200  200 

120. A 6.6 Asigurarea accesului la echipament de laborator 
adecvat: pipete automate, volum ajustabil, 1 monocha 

200  200 200  200 200  200 

121. A 6.7 Acces sporit al populaŃiei la testul ELISA IgM  384  384 384  384 768  768 
122. A 6.8 Acces sporit al populaŃiei la testul ELISA IGG 384  384 384  384 768  768 
123. A 6.9 Acces sporit al populaŃiei la testul la chlamidia 1,920  1,920 1,920  1,920 3,840  3,840 
124. A 6.10 Asigurarea examinării populaŃiei la sifilis 2,400  2,400 2,400  2,400 4,800 15,442 -10,642 
125. A 6.11 Asigurarea unui tratament adecvat persoanelor 

cu  sifilis 
25,000 196 24,804 25,000 15,568 9,432 50,000 31,126 18,874 

 SDA 7: EducaŃie tineret şi Prevenire 66,600 84,530 -17,930 130,100 117,904 12,196 241,700 236,360 5,340 
 Activit ăŃi 66,600 84,530 -17,930 130,100 117,904 12,196 241,700 236,360 5,340 

126. Activitatea 7.1: Dezvoltarea curriculei şi a materialelor 
de suport pentru studenŃi 

       214 -214 

127. Activitatea 7.5: Monitorizarea şi evaluarea cursului de 
“EducaŃie în sănătăŃii” 

1,000  1,000 1,000  1,000 2,000  2,000 

128. Activitatea 7.6.1 Crearea a două centre de sănătate 
prietenoase tinerilor în Transnistria 

 59,653 -59,653 60,000 59,653 347 60,000 59,653 347 

129. Activitatea 7.6.2 Instruirea lucrătorilor medicali din 
cadrul centrului în baza CTV pentru consiliere HIV  

 -1,596 1,596 3,500 1,655 1,846 3,500 1,655 1,846 

130. Activitatea 7.7.1 Recrutarea şi instruirea educatorilor 
de la egal la egal în teritoriu 

3,500 12,851 -9,351 3,500 26,163 -22,663 7,000 117,389 -110,389 

131. Activitatea 7.7.2 Elaborarea şi editarea Ghidului 
educatorului de la egal la egal privind prevenirea HIV  

 400 -400  1,000 -1,000 45,000 18,500 26,500 

132. A 7.7.3 Instruirea tinerilor jurnalişti din şcoli şi 
radiouri sau ziare privind acoperirea subiectelor 
privind HIV/SIDA 

2,100  2,100 2,100  2,100 4,200 2,600 1,600 

133. A 7.7.4 activităŃi de la egal la egal pentru tinerii din 
grupurile vulnerabile 

60,000 6,898 53,102 60,000 16,698 43,302 120,000 18,498 101,502 

134. Costuri adiŃionale CNRT H/SR/005  6,324 -6,324  12,736 -12,736  17,852 -17,852 



 

 

 PREVENłIA SDA 8: Prevenire CSC – activităŃi 
comunitare pentru părin Ńi 

 15,707 -15,707 43,200 30,380 12,820 43,200 30,380 12,820 

 Activitatea 8.3 Promovarea activităŃilor de 
prevenire HIV prin intermediul organiza Ńiilor 
religioase 

 15,707 -15,707 43,200 30,380 12,820 43,200 30,380 12,820 

135. A 8.3.1 Elaborarea Strategiei de prevenire HIV a 
bisericii ortodoxe 

 1,244 -1,244 10,000 1,244 8,756 10,000 1,244 8,756 

136. A 8.3.2 Elaborarea şi editarea materialelor IEC privind 
prevenirea HIV pentru a fi folosite de biserică 

 7,257 -7,257 20,000 7,360 12,640 20,000 7,360 12,640 

137. A 8.3.3 Consolidarea capacităŃii feŃelor bisericeşti 
privind prevenirea HIV/SIDA/abuzul de substanŃe  

 7,205 -7,205 4,200 19,535 -15,335 4,200 19,535 -15,335 

138. A 8.3.4 Schimb de experienŃă în domeniul prevenirii 
HIV între organizaŃiile religioase  

   9,000 2,240 6,760 9,000 2,240 6,760 

 PREVENłIA SDA 9- Programe pentru grupurile 
vulnerabile UDI 

282,500 155,300 127,200 502,100 509,445 -7,345 960,800 856,563 104,237 

 Activitatea 282,500 155,300 127,200 502,100 509,445 -7,345 960,800 856,563 104,237 
139. A 9.1 Întărirea capacităŃii furnizărilor de servicii       2,800 2,800  
140. A 9.2 Oferirea serviciilor de prevenire UDI prin 

distribuirea echipamentului steril şi schimbul acestuia.  
26,000  26,000 52,000 26,000 26,000 104,000 65,000 39,000 

141. A 9.2 -T- Oferirea serviciilor de prevenire UDI prin 
distribuirea echipamentului steril şi schimbul acestuia. 

3,000  3,000 6,000 3,000 3,000 12,000 7,500 4,500 

142. A 9.2 -IE- Oferirea serviciilor de prevenire UDI prin 
distribuirea echipamentului steril şi schimbul acestuia. 

2,000  2,000 4,000 2,000 2,000 8,000 5,000 3,000 

143. A 9.2 -CP- Oferirea serviciilor de prevenire UDI prin 
distribuirea echipamentului steril şi schimbul acestuia. 

5,000 50,000 -45,000 10,000 65,000 -55,000 20,000 72,500 -52,500 

144. A 9.2 -PA- Oferirea serviciilor de prevenire UDI prin 
distribuirea echipamentului steril şi schimbul acestuia. 

3,000  3,000 6,000 3,000 3,000 12,000 7,500 4,500 

145. A 9.2 -D- Oferirea serviciilor de prevenire UDI prin 
distribuirea echipamentului steril şi schimbul acestuia. 

1,000  1,000 2,000 1,000 1,000 4,000 2,500 1,500 

146. A 9.3 Sporirea activităŃilor pentru extinderea acoperirii 
geografice 

20,000 21,020 -1,020 40,000 54,051 -14,051 80,000 95,632 -15,632 

147. A 9.4 -HR- SusŃinerea proiectelor existente pentru UDI 
din instituŃiile penitenciare  

6,000  6,000 12,000 3,250 8,750 25,000 13,000 12,000 

148. A 9.4 -T- SusŃinerea proiectelor existente pentru UDI 
din instituŃiile penitenciare 

550  550 1,100 4,875 -3,775 2,600 6,000 -3,400 

149. A 9.4 -IE- SusŃinerea proiectelor existente pentru UDI 
din instituŃiile penitenciare 

500  500 1,000 250 750 2,000 1,000 1,000 



 

 

150. A 9.4 -CP- SusŃinerea proiectelor existente pentru UDI 
din instituŃiile penitenciare 

1,100 9,000 -7,900 2,200 14,125 -11,925 4,700 16,000 -11,300 

151. A 9.4 -PA- SusŃinerea proiectelor existente pentru UDI 
din instituŃiile penitenciare 

600  600 1,200 375 825 2,700 1,500 1,200 

152. A 9.4 -D- SusŃinerea proiectelor existente pentru UDI 
din instituŃiile penitenciare 

250  250 500 125 375 1,000 500 500 

153. A 9.5 Extinderea serviciilor pentru UDI din 
penitenciare 

    275 -275 1,200 1,200  

154. A 9.5 -T- Extinderea serviciilor pentru UDI din 
penitenciare 

    75 -75 300 300  

155. A 9.5 -IE- Extinderea serviciilor pentru UDI din 
penitenciare 

    25 -25 100 100  

156. A 9.5 -CP- Extinderea serviciilor pentru UDI din 
penitenciare 

    125 -125 500 500  

157. A 9.5 -PA- Extinderea serviciilor pentru UDI din 
penitenciare 

    75 -75 300 300  

158. A 9.5 -D- Extinderea serviciilor pentru UDI din 
penitenciare 

    25 -25 100 100  

159. A 9.6 Procurarea seringilor (UDI, inclusiv proiecte în 
penitenciare) 

90,000 30,600 59,400 90,000 77,500 12,500 180,000 155,000 25,000 

160. A 9.7 Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv 
proiecte în penitenciare) 

30,000  30,000 30,000 865 29,135 60,000 69,142 -9,142 

161. A 9.8 Procurarea şerveŃelelor umede cu alcool (UDI, 
inclusiv proiecte în penitenciare) 

10,000 5,000 5,000 20,000 10,000 10,000 40,000 20,000 20,000 

162. A 9.9 Instruirea echipelor mobile (Chişinău pentru 
suburbii), Slobozia (Transnistria) 

    29,219 -29,219 51,000 38,272 12,728 

163. A 9.10  Angajarea consultanŃilor comunitari 3,600 3,600  7,200 9,000 -1,800 14,400 14,400  
164. A 9.11 ÎntreŃinerea mijloacelor de transport pentru 

activităŃile comunitare 
4,000 2,500 1,500 8,000 6,250 1,750 16,000 10,000 6,000 

165. A 9.12 Ajustarea cadrului legal pentru asigurarea 
durabilităŃii programelor bazate pe strategia resurselor 
umane 

      400  400 

166. A 9.13 Grupul de lucru pentru reexaminarea cadrului 
legal şi normative, ajustarea celui din urmă 

      1,100  1,100 

167. A 9.14 Editarea materialelor informaŃionale pentru 
grupurile Ńintă 

      16,800 11,831 4,969 

168. A 9.15 Schimb de experienŃă la nivel regional şi 
internaŃional 

3,000 6,000 -3,000 6,000 6,000  12,000 9,200 2,800 



 

 

169. A 9.16 Dezvoltarea serviciilor de reabilitare oferite 
utilizatorilor de droguri din cadrul programelor HR 

      2,500  2,500 

170. A 9.17 Instruirea prestatorilor de servicii din cadrul 
centrelor de reabilitare  

2,500  2,500 2,500 8,000 -5,500 12,500 8,000 4,500 

171. A 9.18-HR-Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit 
utilizatorilor de droguri din cadrul programelor HR  

3,462  3,462 15,000  15,000 15,000  15,000 

172. A 9.18-IE- Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit 
utilizatorilor de droguri din cadrul programelor HR 

23,077  23,077 100,000  100,000 100,000  100,000 

173. A 9.18-CP- Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit 
utilizatorilor de droguri din cadrul programelor HR 

2,308 5,965 -3,657 10,000 60,757 -50,757 10,000 60,757 -50,757 

174. A 9.18-PA- Dezvoltarea centrului de reabilitare oferit 
utilizatorilor de droguri din cadrul programelor HR 

1,154  1,154 5,000  5,000 5,000  5,000 

175. A 9.19 Extinderea programelor de substituire a 
metadonei, inclusiv prin reducerea preŃului costul 
medicamentului 

16,000 19,500 -3,500 32,000 35,772 -3,772 64,000 50,309 13,691 

176. A 9.19 -T- Extinderea programelor de substituire a 
metadonei, inclusiv costul medicamentului 

3,000  3,000 6,000 3,051 2,949 12,000 6,394 5,606 

177. A 9.19 -IE- Extinderea programelor de substituire a 
metadonei, inclusiv costul medicamentului 

2,000  2,000 4,000 2,095 1,905 8,000 4,576 3,424 

178. A 9.19 -CP- Extinderea programelor de substituire a 
metadonei, inclusiv costul medicamentului 

4,000  4,000 8,000 34,808 -26,808 16,000 39,012 -23,012 

179. A 9.19 -D- Extinderea programelor de substituire a 
metadonei, inclusiv costul medicamentului 

5,000  5,000 10,000 38,638 -28,638 20,000 43,323 -23,323 

180. A 9.20 Misiunea de supraveghere M&E  5,720  5,720 5,720 2,815 2,905 11,440 6,985 4,455 
181. A 9.20 -CP- M&E misiunea de supraveghere 4,680 2,115 2,565 4,680 7,025 -2,345 9,360 10,430 -1,070 

 PREVENTIE SDA 10: PREVENłIE  - SusŃinere 
comunitară acordată grupurilor vulnerabile LSC 

40,400 40,634 -234 79,600 97,318 -17,718 199,320 152,250 47,070 

 Activit ăŃi 40,400 40,634 -234 79,600 97,318 -17,718 199,320 152,250 47,070 
182. A 10.1 Întărirea capacităŃii prestatorilor de servicii       2,520 3,000 -480 
183. A 10.2 -HR- Oferirea serviciilor de prevenire pentru 

CSW prin distribuirea mijloacelor de protecŃie 
individuală 

11,250  11,250 22,500 5,934 16,566 45,000 24,402 20,598 

184. A 10.2 -T- Oferirea serviciilor de prevenire pentru 
CSW prin distribuirea mijloacelor de protecŃie 
individuală 

1,500  1,500 3,000 791 2,209 6,000 3,416 2,584 

185. A 10.2 Oferirea serviciilor de prevenire pentru CSW 
prin distribuirea mijloacelor de protecŃie individuală 

3,000 29,284 -26,284 6,000 40,867 -34,867 12,000 45,930 -33,930 



 

 

186. A 10.2 -PA- Oferirea serviciilor de prevenire pentru 
CSW prin distribuirea mijloacelor de protecŃie 
individuală 

2,250  2,250 4,500 1,186 3,314 9,000 5,030 3,970 

187. A 10.3 Procurarea prezervativelor 5,000  5,000 10,000  10,000 20,000  20,000 
188. A 10.4 Stabilirea a două unităŃi mobile (Chişinău 

(pentru suburbii), BăŃ (suburbii) 
7,600  7,600 15,200 29,590 -14,390 66,200 39,072 27,128 

189. A 10.5 Angajarea lucrătorilor comunitari 3,600 5,400 -1,800 7,200 9,000 -1,800 14,400 14,400  
190. A 10.6 Asigurarea mobilităŃii unităŃii de teren 4,000 3,750 250 8,000 6,250 1,750 16,000 10,000 6,000 
191. A 10.7 Editarea/imprimarea materialelor informative 

pentru grupul Ńintă 
      1,800 1,800  

192. A 10.8 Schimb de experienŃă la nivel regional şi 
internaŃional  

200 1,200 -1,000 1,200 1,200  2,400 1,200 1,200 

193. A 10.9 -HR- M&E misiune de supraveghere 1,100  1,100 1,100 550 550 2,200 1,375 825 
194. A 10.9 M&E misiune de supraveghere 900 1,000 -100 900 1,950 -1,050 1,800 2,625 -825 

 PREVENłIA SDA 11: - SusŃinerea comunităŃii 
acordată grupurilor vulnerabile din comunitatea 
LGBT 

8,400 4,200 4,200 16,400 11,524 4,876 38,520 23,392 15,128 

 Activit ăŃi 8,400 4,200 4,200 16,400 11,524 4,876 38,520 23,392 15,128 
195. A 11.1 Întărirea capacităŃii pentru prestatorii de 

servicii 
      2,520 3,000 -480 

196. A 11.2-HR-Oferirea serviciilor de prevenire LGBT 
prin distribuirea mijloacelor individuale de protecŃie  

2,500  2,500 5,000 2,511 2,489 10,000 5,959 4,041 

197. A 11.2-T- Oferirea serviciilor de prevenire LGBT prin 
distribuirea mijloacelor individuale de protecŃie 

750  750 1,500 754 746 3,000 1,737 1,263 

198. A 11.2 Oferirea serviciilor de prevenire LGBT prin 
distribuirea mijloacelor individuale de protecŃie 

1,250 4,000 -2,750 2,500 7,257 -4,757 5,000 8,945 -3,945 

199. A 11.2-PA- Oferirea serviciilor de prevenire LGBT 
prin distribuirea mijloacelor individuale de protecŃie 

500  500 1,000 502 498 2,000 1,133 867 

200. A 11.3 Procurarea prezervativelor (UDI, inclusiv 
proiecte în penitenciare) 

3,000  3,000 6,000  6,000 12,000  12,000 

201. A 11.4 Editarea/imprimarea materialelor informative 
pentru grupul Ńintă 

      2,000 1,818 182 

202. A 11.5 Schimb de experienŃă la nivel regional şi 
internaŃional 

      1,200  1,200 

203. A 11.6 -HR- M&E vizită de supraveghere 220  220 220 110 110 440 275 165 
204. A 11.6 M&E vizită de supraveghere 180 200 -20 180 390 -210 360 525 -165 

 SDA 12 PREVENłIA SDA – SusŃinerea 
comunităŃii acordată populaŃiei mobile, migranŃilor 

25,600 36,204 -10,604 54,200 57,799 -3,599 115,120 101,599 13,521 



 

 

şi repatria Ńilor  

 Activit ăŃi 25,600 36,204 -10,604 54,200 57,799 -3,599 115,120 101,599 13,521 
205. A 12.1 Întărirea capacităŃii pentru prestatorii de 

servicii 
      2,520 2,000 520 

206. A 12.2 Întărirea capacităŃii pentru instituŃiile de stat cu 
funcŃii de management al migraŃiei  

      5,000 2,000 3,000 

207. A 12.3 -HR- Oferirea serviciilor de prevenire şoferilor 
de cursă lungă  

5,750  5,750 11,500 2,875 8,625 23,000 11,500 11,500 

208. A 12.3 -T- Oferirea serviciilor de prevenire şoferilor de 
cursă lungă 

1,250  1,250 2,500 625 1,875 5,000 2,500 2,500 

209. A 12.3 Oferirea serviciilor de prevenire şoferilor de 
cursă lungă 

1,500 13,500 -12,000 3,000 18,750 -15,750 6,000 21,000 -15,000 

210. A 12.3 -PA- Oferirea serviciilor de prevenire şoferilor 
de cursă lungă 

500  500 1,000 250 750 2,000 1,000 1,000 

211. A 12.4-HR- Oferirea serviciilor de prevenire 
migranŃilor şi populaŃiei mobile 

5,500  5,500 11,000 4,520 6,480 22,000 12,070 9,930 

212. A 12.4-T- Oferirea serviciilor de prevenire migranŃilor 
şi populaŃiei mobile 

1,000  1,000 2,000 821 1,179 4,000 2,071 1,929 

213. A 12.4 Oferirea serviciilor de prevenire migranŃilor şi 
populaŃiei mobile 

2,000 11,394 -9,394 4,000 13,036 -9,036 8,000 15,686 -7,686 

214. A 12.4-PA- Oferirea serviciilor de prevenire 
migranŃilor şi populaŃiei mobile 

500  500 1,000 412 588 2,000 962 1,038 

215. A 12.5 Editarea/imprimarea materialelor informative 
pentru grupul Ńintă 

5,000 7,710 -2,710 10,000 7,710 2,290 20,000 16,710 3,290 

216. A 12.6 Elaborarea materialului informaŃional, testarea 
şi multiplicarea ulterioară  

   2,000 1,500 500 4,000 3,500 500 

217. A 12.7 Elaborarea şi plasarea panourilor publicitare  1,000 2,000 -1,000 3,000 3,500 -500 6,000 5,000 1,000 
218. A 12.8 -HR- M&E vizită de supraveghere 880  880 1,760 770 990 3,080 1,760 1,320 
219. A 12.8 M&E vizită de supraveghere 720 1,600 -880 1,440 3,030 -1,590 2,520 3,840 -1,320 

 SDA 13 Mediu favorabil: Dezvoltarea coordonării 
şi parteneriatului 

28,300 58,098 -29,798 56,250 142,374 -86,124 114,150 234,864 -120,714 

 Activit ăŃi 28,300 58,098 -29,798 56,250 142,374 -86,124 114,150 234,864 -120,714 
220. A 13.1 Asigurarea coordonării adecvate între ONG-uri 

şi instituŃiile de stat în acordarea serviciilor HR 
14,400 15,600 -1,200 28,800 39,331 -10,531 57,600 62,731 -5,131 

221. A 13.2 Procurarea echipamentul pentru a asigura buna 
funcŃionare 

   1,650 1,000 650 4,950 3,002 1,948 



 

 

222. A 13.3 Asigurarea comunicării adecvate între unitate şi 
proiecte  

1,800 1,800  3,600 4,500 -900 7,200 7,200  

223. A 13.4 Cheltuieli administrative 1,800  1,800 3,600  3,600 7,200  7,200 
224. A 13.5 Asigurarea întreŃinerii adecvate a dosarelor 600 588 12 1,200 1,476 -276 2,400 2,376 24 
225. A 13.6 Sporirea capacităŃii personalului UnităŃii de 

coordonare 
4,000 4,000  6,000 8,000 -2,000 12,000 12,000  

226. A 13.7 -HR- Asigurarea activităŃii Comitetului pentru 
examinarea propunerilor de proiect 

750  750 1,500 750 750 3,000 1,875 1,125 

227. A 13.7 Asigurarea activităŃii Comitetului pentru 
examinarea propunerilor de proiect 

450 1,200 -750 900 2,250 -1,350 1,800 2,925 -1,125 

228. A 13.8 Consumabile de birou 2,400 1,020 1,380 4,800 2,610 2,190 9,600 4,320 5,280 
229. A 13.9 Transport 2,100 1,092 1,008 4,200 2,784 1,416 8,400 4,584 3,816 
230. Costuri suplimentare Soros H/SR/002  28,592 -28,592  75,467 -75,467  123,944 -123,944 
231. Audit Soros H/SR/002  4,206 -4,206  4,206 -4,206  9,907 -9,907 

 OBIECTIVUL 2: Sporirea accesului universal a 
persoanelor cu HIV/SIDA la  

 849,987 -849,987 933,494 1,383,090 -449,596 1,986,193 2,209,086 -222,893 

 SDA 1: TRATAMENT: Tratament Antiretroviral 
(ARV) şi monitorizare 

 703,692 -703,692 690,878 974,029 -283,151 1,259,011 1,494,793 -235,782 

 Activit ăŃi  703,692 -703,692 690,878 974,029 -283,151 1,259,011 1,494,793 -235,782 
232. A 1.1 Sporirea accesului la tratament a persoanelor cu 

HIV/SIDA, inclusiv din Transnistria, linia I  – OB2  
 423,749 -423,749 354,350 435,325 -80,975 648,959 854,826 -205,867 

233. A 1.2 Sporirea accesului la tratament a persoanelor cu 
HIV/SIDA, inclusiv din Transnistria, linia II  – OB2  

   210,508  210,508 371,192  371,192 

234. A 1.3 Asigurarea funcŃionării adecvate a laboratorului 
de testare, inclusiv menŃinerea regimului de 
temperatură OB2 

      5,000  5,000 

235. A 1.4 Determinarea încărcăturii virale pentru pacienŃii 
la tratament ARV-OB2 

 233,644 -233,644 70,500 443,027 -372,527 125,700 530,242 -404,542 

236. A 1.5 Asigurarea testării CD4 la pacienŃi -OB2  43,440 -43,440 36,720 89,935 -53,215 66,960 90,673 -23,713 
237. A 1.6 Asigurarea întreŃinerii adecvate a bazelor de date 

pentru monitorizarea pacienŃilor aflaŃi la  tratament -
OB2 

 8 -8  1,564 -1,564 3,600 1,564 2,036 

238. A 1.7 Asigurarea întreŃinerii tehnice a liniei de 
laborator PCR -OB2 

   4,000 611 3,389 8,000 11,375 -3,375 

239. A 1.8 Instruirea personalului medical în procurarea şi 
managementul procurării medicamentelor - OB2 

   800  800 1,600  1,600 

240. A 1.9 Instruirea personalului în acordarea 
tratamentului ARV şi IO-OB2 

   8,000 715 7,285 16,000 715 15,285 



 

 

241. A 1.10 Sporirea cunoştinŃelor personalului implicat în 
tratament-OB2 

 2,851 -2,851 6,000 2,851 3,149 12,000 5,397 6,603 

 SDA 2 Mediu favorabil: Monitorizarea rezistenŃei 
la medicamente 

   12,000 136,129 -124,129 144,000 137,972 6,028 

 Activit ăŃi    12,000 136,129 -124,129 144,000 137,972 6,028 
242. A 2.1  Asigurarea monitorizării corespunzătoare a 

rezistenŃei medicamentoase în ARV-OB2 
    136,129 -136,129 120,000 137,972 -17,972 

243. A 2.2 Testarea pacienŃilor la rezistenŃă la 
medicamente-OB2 

   12,000  12,000 24,000  24,000 

 PREVENłIA SDA 3: Tratament: Profilaxia şi 
tratamentul infecŃiilor oportuniste  

 39,156 -39,156 38,786 49,133 -10,347 77,572 67,963 9,609 

 Activit ăŃi  39,156 -39,156 38,786 49,133 -10,347 77,572 67,963 9,609 
244. A 3.1 Asigurarea diagnosticării corecte a hepatitei 

virale B-OB2 
   1,800  1,800 3,600  3,600 

245. A 3.2 Asigurarea diagnosticării corecte a HCV-OB2    1,800  1,800 3,600  3,600 
246. A 3.3 Asigurarea diagnosticării corecte a 

toxoplasmozei-OB2 
   1,000  1,000 2,000  2,000 

247. A 3.4 Asigurarea diagnosticării corecte a herpes 
simplex-OB2 

   1,000  1,000 2,000  2,000 

248. A 3.5 Asigurarea diagnosticării corecte a 
citomegalovirusului -OB2 

   1,000  1,000 2,000  2,000 

249. A 3.6 Asigurarea tratamentului corespunzător al 
infecŃiilor oportuniste-OB2 

 39,156 -39,156 29,786 39,302 -9,516 59,572 58,133 1,439 

250. A 3.7 Asigurarea testării de calitate înaltă -OB2    2,400 9,830 -7,430 4,800 9,830 -5,030 
 SDA 4 ActivităŃi comune TB/HIV: Prevenirea TB la 

persoanele cu HIV/SIDA 
   3,630  3,630 7,260  7,260 

 Activit ăŃi    3,630  3,630 7,260  7,260 
251 A 4.1  Asigurarea diagnosticării corecte a 

microbacteria AVIA-OB2 
   3,000  3,000 6,000  6,000 

252 A 4.2 Asigurarea prevenirii corespunzătoare a TB la 
pacienŃii HIV pozitivi -OB2 

   400  400 800  800 

253 A 4.3 Asigurarea prevenirii corespunzătoare a TB la 
copiii HIV pozitivi -OB2 

   230  230 460  460 

 SDA 5: Îngrijire şi susŃinere pentru bolnavii cronici  73,552 -73,552 139,800 140,496 -696 251,600 267,792 -16,192 
 Activit ăŃi  73,552 -73,552 139,800 140,496 -696 251,600 267,792 -16,192 

254. A 5.1 Asigurarea susŃinerii alimentare şi aderenŃei la 
tratament pentru bolnavii cronici-OB2 

 13,000 -13,000 15,000 31,026 -16,026 27,000 48,026 -21,026 



 

 

255. A 5.2  SusŃinere pentru stabilirea grupurilor proprii de 
suport a persoanelor cu HIV/SIDA-OB2 

 14,119 -14,119 40,000 28,516 11,484 80,000 59,662 20,338 

256. A 5.3  Îngrijire şi susŃinere la domiciliu acordată de 
membrii familiei persoanelor bolnave cronic -OB2 

 12,350 -12,350 40,000 24,735 15,265 80,000 49,435 30,565 

257 A 5.4 SusŃinerea comunităŃii acordată bolnavilor 
cronici-OB2 

 22,139 -22,139 25,000 22,139 2,861 25,000 27,096 -2,096 

258 A 5.5 ÎntreŃinerea maşinilor pentru vizite-OB2    1,000 1,006 -6 2,000 2,006 -6 
259 A 5.6  Procurarea carburanŃilor pentru vizitele în teren-

OB2 
   1,800 3,060 -1,260 3,600 4,860 -1,260 

260 A 5.7  Training-uri pentru vizitele în teren-OB2    2,000 4,035 -2,035 4,000 10,035 -6,035 
261. A 5.8  Training pentru membrii familiei-OB2  2,500 -2,500 5,000 3,757 1,243 10,000 8,757 1,243 
262. A 5.9 ÎmbunătăŃirea aderenŃei persoanelor cu 

HIV/SIDA la tratament ARV-OB2 
   10,000 4,540 5,460 20,000 22,687 -2,687 

263. Costuri suplimentare Soros H/SR/003  8,697 -8,697  16,524 -16,524  33,028 -33,028 
264. Audit Soros H/SR/003  748 -748  1,157 -1,157  2,200 -2,200 

 SDA 6: Reducerea stigmei   4,678 -4,678 20,000 9,306 10,694 30,000 18,192 11,808 
 Activit ăŃi  4,678 -4,678 20,000 9,306 10,694 30,000 18,192 11,808 

265. A 6.1  Sporirea accesului la informaŃii privitor la 
persoanele cu HIV/SIDA a membrilor familiei, 
personalului medical -OB2 

   4,000  4,000 8,000  8,000 

266. A 6.2  ToleranŃă sporită a personalului medical faŃă de 
persoanele cu HIV/SIDA -OB2 

 4,678 -4,678 6,000 9,306 -3,306 12,000 18,192 -6,192 

267. A 6.3  Evaluarea situaŃiei persoanelor cu HIV/SIDA 
pentru ajustarea strategiilor şi politicilor -OB2 

   10,000  10,000 10,000  10,000 

 SDA 7: SusŃinerea orfanilor şi persoanelor 
vulnerabile  

 28,908 -28,908 28,400 73,997 -45,597 216,750 222,373 -5,623 

 Activit ăŃi  28,908 -28,908 28,400 73,997 -45,597 216,750 222,373 -5,623 
268. A 7.1 Crearea unui centru de zi pentru copii şi tinerii 

cu HIV/SIDA, inclusiv joacă -OB2 
 13,631 -13,631 18,000 33,249 -15,249 178,000 136,381 41,619 

269. A 7.2 îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii copiilor vulnerabili 
la HIV-OB2 

 4,320 -4,320 10,000 19,110 -9,110 20,000 36,780 -16,780 

270. A 7.3 Crearea unui centru multimedia şi a unui centru 
de zi în secŃia ARV-OB2 

 3,552 -3,552 400 7,104 -6,704 18,750 22,924 -4,174 

271. Costuri suplimentare (10%) Centrul PAS   6,703 -6,703  13,405 -13,405  24,577 -24,577 
272. Audit (2%) Centrul PAS   703 -703  1,129 -1,129  1,712 -1,712 

 OBIECTIV 3: COORDONARE ÎMBUN ĂTĂłITĂ 
ŞI PARTENERIAT  

108,288 70,757 37,532 256,288 189,931 66,357 751,276 529,820 221,456 

 SDA 1: Resurse umane 36,250 25,524 10,726 73,100 47,886 25,214 150,200 95,169 55,031 



 

 

 A 1.1 Asigurarea susŃinerii corespunzătoare a 
personalului pentru Secretariatul CCM 

9,600 9,700 -100 19,200 19,300 -100 38,400 31,700 6,700 

273. A 1.1.1 Angajarea unui consultant CCM privind 
politicile TB/SIDA-OB3 

3,600 3,600  7,200 7,200  14,400 13,200 1,200 

274. A 1.1.2 Angajarea unui expert privind 
comunicarea/luarea deciziilor CCM -OB3 

3,000 3,100 -100 6,000 6,100 -100 12,000 8,950 3,050 

275. A 1.1.3 Angajarea unui expert comunicare-OB3 3,000 3,000  6,000 6,000  12,000 9,550 2,450 
 A 1.2 SusŃinerea personalului reŃelei de ONG 10,800 10,811 -11 21,600 20,111 1,489 43,200 36,711 6,489 

276. A 1.2 1 Salariu pentru Secretar reŃea SIDA-OB3 3,000 3,011 -11 6,000 4,511 1,489 12,000 9,011 2,989 
277. A 1.2.2 Salariu pentru Asistent reŃea SIDA-OB3 2,400 2,400  4,800 4,800  9,600 8,400 1,200 
278. A 1.2.3 Salariu pentru Secretar reŃea persoane cu 

HIV/SIDA-OB3 
3,000 3,000  6,000 6,000  12,000 10,500 1,500 

279. A 1.2.4 Salariu pentru Asistent reŃea-OB3 2,400 2,400  4,800 4,800  9,600 8,800 800 
 A 1.3 Cheltuielile de comunicare şi consumabile de 

birou pentru Secretariatul CCM  
2,700 851 1,849 5,400 3,126 2,274 10,800 7,159 3,641 

280. A 1.3.1 Cheltuielile de comunicare pentru Secretariatul 
CCM -OB3 

900 100 800 1,800 1,276 524 3,600 2,288 1,312 

281. A 1.3.2 Procurarea consumabilelor de birou-OB3 600 67 533 1,200 784 416 2,400 2,624 -224 
282. A 1.3.3 Asigurarea traducerii documentelor-OB3 600  600 1,200  1,200 2,400 187 2,213 
283. A 1.3.4 Serviciile de transport pentru Secretariatul 

CCM-OB3 
600 683 -83 1,200 1,066 134 2,400 2,060 340 

 A 1.4 Echipament IT pentru personalul CCM     600  600 5,200  5,200 
284. A 1.4.1 Procurarea unui laptop-OB3       2,000  2,000 
285. A 1.4.2 Procurarea multimedia-OB3       2,000  2,000 
286. A 1.4.3  ÎntreŃinerea echipamentului IT -OB3    600  600 1,200  1,200 

 A 1.6 Consolidarea capacităŃii şi parteneriatului, 
elaborarea documentelor comune 

12,150 3,497 8,653 24,300 4,684 19,616 48,600 17,929 30,671 

287. A 1.6.1 Training-uri pentru grupurile de lucru privind 
managementul dezvoltării ale CCM-OB3 

4,200  4,200 8,400  8,400 16,800 3,313 13,487 

288. A 1.6.2 Training extern /3 persoane /managementul 
financiar /managementul achiziŃiilor-OB3 

3,750 2,397 1,353 7,500 2,554 4,946 15,000 9,621 5,379 

289. A 1.6.3 4 Procese de consultanŃă naŃională -OB3 4,200 1,100 3,100 8,400 2,130 6,270 16,800 4,995 11,805 
 A 1.7 AsistenŃă tehnică oferită de şefi şi secretari 

grupurilor tehnice de lucru al CCM 
1,000 665 335 2,000 665 1,335 4,000 1,670 2,330 

290. A 1.7 AsistenŃă tehnică oferită de şefi şi secretari 
grupurilor tehnice de lucru al CCM -OB3 

1,000 665 335 2,000 665 1,335 4,000 1,670 2,330 

 SDA 2 Dezvoltarea coordonării şi parteneriatului 
general (naŃional, comunitar, public-privat) 

28,450 16,189 12,261 56,900 61,778 -4,878 113,800 80,159 33,641 



 

 

 A 2.1 Asigurarea comunicării între diferi Ńi factori 
de decizie 

4,000 3,777 223 8,000 10,597 -2,597 16,000 19,623 -3,623 

291. A 2.1.1 Imprimarea buletinului informativ al CCM-
OB3 

3,600  3,600 7,200 6,819 381 14,400 15,845 -1,445 

292. A 2.1.2 ÎntreŃinerea paginii web a CCM-OB3 150 3,777 -3,627 300 3,777 -3,477 600 3,777 -3,177 
293. A 2.1.3 Imprimarea raporturilor anuale-OB3 250  250 500  500 1,000  1,000 

 A 2.2 Consolidarea sectorului civil implicat în 
controlul bolilor 

24,450 12,411 12,039 48,900 51,182 -2,282 97,800 60,536 37,264 

294 A 2.2.1 Schimb de experienŃă între ONG-uri în cadrul 
unei întruniri comune-OB3 

8,400  8,400 16,800 30,970 -14,170 33,600 30,970 2,630 

295. A 2.2.2 Consolidarea capacităŃii reŃelei PTHS-OB3 3,500 65 3,435 7,000 65 6,935 14,000 2,315 11,685 
296 A 2.2.3 Training-uri externe pentru PTHS de trei zile 

pentru 15 persoane-OB3 
2,500 4,349 -1,849 5,000 4,509 491 10,000 10,414 -414 

297. A 2.2.4 Training-uri interne specializate pentru PTHS 
de trei zile pentru 15 persoane -OB3 

3,150 7,791 -4,641 6,300 9,581 -3,281 12,600 9,581 3,019 

298. A 2.2.5 Asigurarea funcŃionării corespunzătoare a 
Secretariatului reŃelei de ONG-uri-OB3 

900 207 693 1,800 1,407 393 3,600 2,607 993 

299. A 2.2.6 Consolidarea capacităŃii personalului 
Secretariatului reŃelei de ONG-uri -OB3 

2,500  2,500 5,000 4,651 349 10,000 4,651 5,349 

300 A 2.2.7 Monitorizarea rezoluŃiilor reŃelei de ONG-uri-
OB3 

3,500  3,500 7,000  7,000 14,000  14,000 

 SDA 3: Sistemul informaŃional şi Cercetare 43,588 29,044 14,544 126,288 80,267 46,021 487,276 354,492 132,784 
 A 3.1 ÎntreŃinerea programului 10,700 11,296 -596 40,900 25,166 15,734 59,300 37,166 22,134 

301. A 3.1.1 Serviciile de întreŃinere a programului, sub-
contractarea unei companii private pentru AT-OB3 

2,000  2,000 4,000  4,000 8,000  8,000 

302 A 3.1.2 Angajarea specialiştilor IT-OB3 7,200 6,736 464 14,400 13,746 654 28,800 25,746 3,054 
303. A 3.1.3 Elaborarea Îndrumarelor tehnice programatorii 

pentru specialişti -OB3 
 4,560 -4,560 500 11,420 -10,920 500 11,420 -10,920 

304. A 3.1.4 Imprimarea Îndrumarului pentru specialişti -
OB3 

1,500  1,500 3,000  3,000 3,000  3,000 

305. A 3.1.5 3 Elaborarea Îndrumarelor tehnice 
programatorii pentru utilizatori-OB3 

   1,000  1,000 1,000  1,000 

306. A 3.1.6 Imprimarea Îndrumarului pentru utilizatori -
OB3 

   3,000  3,000 3,000  3,000 

307. A 3.1.7 Ajustarea programelor HIV/SIDA/ITS-OB3    15,000  15,000 15,000  15,000 
 A 3.2 Consolidarea infrastructurii sistemului 3,600 2,700 900 34,200 5,400 28,800 239,400 192,339 47,061 

308. A 3.2.1 echipament IT pentru consolidarea sistemului 
(PC+imprimantă, inclusiv serviciile de instalare), 

      198,000 182,889 15,111 



 

 

nat+loc-OB3 

309. A 3.2.2 Personal IT-OB3 3,600 2,700 900 7,200 5,400 1,800 14,400 9,450 4,950 
310. A 3.2.3 Elaborarea reŃelelor corporative regionale 

(serviciile de instalare a echipamentului)-OB3 
   4,500  4,500 4,500  4,500 

311. A 3.2.4 Echipament IT pentru a asigura activitatea 
corespunzătoare a reŃelei-OB3 

   22,500  22,500 22,500  22,500 

 A 3.3 Training-uri pentru personal 12,900 -10,069 22,969 25,800 11,601 14,199 76,800 51,202 25,598 
312. A 3.3.1 Training local pentru personal-OB3 8,400 -20,626 29,026 16,800 -5,734 22,534 58,800 30,088 28,712 
313. A 3.3.2 Training internaŃional pentru personalul 

implicat în analiza datelor SIDA-OB3 
3,000 10,557 -7,557 6,000 17,335 -11,335 12,000 19,225 -7,225 

314. A 3.3.3 Training naŃional şi internaŃional pentru 
personalul IT implicat în întreŃinerea sistemului-OB3 

1,500  1,500 3,000  3,000 6,000 1,890 4,110 

 A 3.4 Cercetare  17,663 -17,663  21,163 -21,163 35,000 21,163 13,837 
315. A 3.4.1 Efectuarea supravegherii de santinelă-OB3  17,663 -17,663  21,163 -21,163 35,000 21,163 13,837 

 A 3.5 Colectarea datelor, analiza şi diseminarea 
informa Ńiei 

16,388 7,454 8,934 25,388 16,937 8,451 76,776 52,622 24,154 

316. A 3.5.1 Raport anual, elaborare -OB3 1,000  1,000 1,000  1,000 2,000  2,000 
317. A 3.5.2 Elaborarea şi imprimarea raportului-OB3 3,000  3,000 3,000  3,000 6,000  6,000 
318. A 3.5.3 Imprimantă laser color A3-OB3       5,000 4,000 1,000 
319. A 3.5.4 ConsultanŃi naŃionali -OB3 7,200 6,600 600 14,400 12,700 1,700 28,800 19,513 9,287 
320. A 3.5.5 ConsultanŃi internaŃionali -OB3       6,000 6,001 -1 
321. A 3.5.6 Servicii de traducere -OB3 928  928 928  928 1,856  1,856 
322. A 3.5.7 Asigurarea colectării corespunzătoarea a 

datelor şi activităŃi de monitorizare-OB3 
      15,000 15,024 -24 

323. A 3.5.8 ÎntreŃinerea maşinii-OB3 960  960 960  960 1,920 2,954 -1,034 
324. A 3.5.9 Procurarea conbustibilului-OB3 1,500  1,500 1,500 1,944 -444 3,000 2,837 163 
325. 3.5.10 Asigurarea legăturii telefonice corespunzătoare-

OB3 
1,800 854 946 3,600 2,293 1,307 7,200 2,293 4,907 

326. TOTAL 1,161,237 1,640,721 -479,484 2,765,586 3,423,582 -657,996 6,411,073 6,302,271 108,802 
           
 Program Consolidat (Equivalent USD)          
           

327. Rata de schimb (folosită la convertirea valutei 
naŃionale în USD) 

         

           
 Componenta (a) Perioada 

Curentă  
  Total pentru tot anul  Total pentru finanŃarea 

programului 
 



 

 

  Planificate Efective VariaŃia Planificate Efective VariaŃia Planificate Efective VariaŃia 
328. Surse Totale 1,385,370 1,385,370  3,022,862 3,022,862  6,742,429 6,742,429  
329. Total Folosite 1,161,237 1,640,721 -479,484 2,765,586 3,423,582 -657,996 6,411,073 6,302,271 108,802 

 
 
 
 


