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ABREVIERI ŞI ACRONIME 
 
SIDA =        Sindromul ImunodeficienŃei AchiziŃionate  
ARV  =        Anti-retroviral 
CAS =         Strategia de AsistenŃă a łării  
CNC =        Consiliul NaŃional de Coordonare  
RERFł =    Raport de Evaluare a ResponsabilităŃii Financiare a łării  
RPł =         Raport de Evaluare a Procurărilor în łară 
LSC=          Lucrătoarele sexului comercial 
DOTS=       Curs Scurt de Tratament sub Observare Directă 
DDVR=       Dispensar Dermato-Venerologic Republican  
SCERS=      Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei 
GFATM=    Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei 
HAART=      Terapie Anti-retrovirală Foarte Activă  
FIS=             Fondul de InvestiŃii în Sănătate 
HIV=            Virusul ImunodeficienŃei Umane 
UDI=            Utilizator de Droguri Injectabile  
IEC=             Informare, Educare şi Comunicare 
UIMETS=    ‘Unitatea de Informare pentru M&E a Tuberculozei şi SIDA. 
CAPC=         CunoştinŃe, Atitudini, Practici şi Comportament 
ODM=          Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 
TB MDR=     Tuberculoza Multi-Drog-Rezistentă  
M&E=          Monitorizare şi Evaluare 
SGI=            Sistem de gestiune a informaŃiei  
BSB=            BărbaŃi care întreŃin relaŃii sexuale cu bărbaŃi 
TMF=           Transmiterea de la mamă la făt  
CNTS=         Centrul NaŃional de Transfuzie a Sângelui 
CNMS=        Centrul NaŃional de Management în Sănătate 
ONG=          OrganizaŃie ne-guvernamentală  
NPS=            Programul NaŃional de PrevenŃie şi Control al HIV/SIDA 
PNCT=         Programul NaŃional de Control al Tuberculozei 
LNR=           Laboratorul NaŃional de ReferinŃă  
IO=               InfecŃii oportuniste  
DEP=            Documentul de evaluare a Proiectului 
UCIMP=       Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului  
PHRD=          Fondul de dezvoltare a politicilor şi a resurselor umane 
PTHS=           Persoane care trăiesc cu HIV/SIDA 
MOP=            Manual operaŃional al Proiectului  
DSRS=           Documentul Strategic de Reducere a Sărăciei 
CRTS=        Centru Regional de Transfuzie a Sângelui 
ASDI=           AgenŃia Suedeză pentru Dezvoltare InternaŃională 
IST=              InfecŃii sexual transmise 
TB=               Tuberculoză 
UNAIDS=      Programul NaŃiunilor Unite pentru SIDA  
UNDP=          Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare  
USAID=         AgenŃia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare InternaŃională 
CTV=             Consiliere şi testare voluntară  
OMS=           OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii  
CSPT=          Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor 
 
 
 



Terminologie medicală 
 
1. VDRL (Laborator de Cercetări în Boli Venerice) este testul de sânge pentru Sifilis. 
2. TPHA este un test clasic, indirect de hemaglutinare utilizat pentru detectarea şi titrarea  

anticorpilor împotriva agentului care cauzează Sifilis-ul. 
3. Test PCR (ReacŃie de Polimerizare în LanŃ).    
4. ELISA (Test de dozare enzimatică a sângelui) este primul test de verificare utilizat de 

obicei pentru HIV. 
5. Western Blot este o metodă de detectare a unei proteine specifice într-un eşantion dat de 

homogenate de Ńesuturi sau extract şi este confirmarea testului pentru HIV. 
6. Numărul CD4, CD8 şi Rata CD4/CD8 reflectă sănătatea sistemului imunitar. 
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STUDIU DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A IMPACTULUI LA 
ÎNCHEIEREA PROIECTULUI 
 
 
I. INTRODUCERE 

1. Obiectivul de dezvoltare al Proiectului 

Proiectul propus planifica finanŃarea Componentei SIDA a Programului TB/SIDA Moldova, care 
are ca scop ameliorarea stării sănătăŃii populaŃiei din Moldova şi asistarea Ńării în atingerea 
Obiectivelor de Dezvoltarea ale Mileniului cu privire la sănătate (ODM) prin reducerea 
mortalităŃii, morbidităŃii şi transmiterii HIV/SIDA şi a altor boli infecŃioase transmisibile pe cale 
sexuală (IST) şi a tuberculozei (TB). Acest program curent este unul din părŃile principale ale 
strategiei de reducere a sărăciei a Guvernului din domeniul sănătăŃii, pentru că aceasta va 
împiedica căderea unor grupuri adiŃionale de populaŃie sub pragul sărăciei prin prevenirea bolilor. 
În mod specific, Grant-ul AID a susŃinut prevenŃia şi controlul HIV/SIDA/IST. Obiectivele 
specifice ale Grant-ului AID au fost următoarele: 

• Extinderea programelor de prevenŃie HIV/SIDA/IST orientate spre grupurile vulnerabile 
şi inalt vulnerabile (tineret, UDI, LSC, BSB, etc.);  

• Consolidarea tratamentului, a îngrijirii şi a asistenŃei acordate persoanelor care trăiesc cu 
HIV/SIDA (PTHS);  şi 

• Fortificarea capacităŃilor instituŃionale ale Moldovei de a răspunde mai bine la HIV/SIDA 
şi IST adoptând o abordare multi-sectorială. 

2. Indicatori de performanŃă principali  

Aceştia se pot rezuma la următoarele: 

Indicatori de impact/rezultate durabile 

• Reducerea incidenŃei HIV în rândul tinerilor (grupul de vârstă 15-24); 
• Reducerea cu 25% a ratei de creştere a prevalenŃei HIV printre utilizatorii identificaŃi de 
droguri injectabile (UDI); 
• Reducerea cu 25% a ratei de sero-prevalenŃă a sifilisului; şi 
• Reducerea cu 90% a transmiterii HIV de la mamă la făt (comparat cu rata iniŃială de 
referinŃă de transmitere pe cohortă de gravide sero-pozitive). 

Indicatori de rezultat imediat  

• Creşterea ratei tineretului cu vârsta cuprinsă  între 15-24 ani care ştiu atât să identifice corect 
căile de prevenŃie a transmiterii pe cale sexuală a HIV cât şi să respingă prejudecăŃile majore 
despre transmiterea HIV; şi 
• 100% gravide cu HIV au acces la intervenŃii de prevenire a TMF. 

Indicatori de proces  

Extinderea cuprinderii cu intervenŃii în domeniul HIV/SIDA/IST în rândurile grupurilor 
vulnerabile şi înalt vulnerabile, în special: 
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• 60% din UDI identificaŃi sunt cuprinşi în programele de reducere a riscurilor; 
• 60% din lucrătoarele sexului comercial identificate (LSC) cuprinse în servicii de educaŃie 
de la egal la egal, distribuŃie de prezervative şi referire la servicii IST; 
• 60% din penitenciare sunt cuprinse în programe de sănătate în penitenciare inclusiv cu 

servicii HIV/SIDA şi IST; şi 
• Sporirea numărului de instituŃii medicale care să ofere servicii HIV/SIDA. 

Indicatori de input  

• Numărul specialiştilor medicali instruiŃi în materie de HIV/SIDA/IST; 
• Implementarea sistemului de supraveghere a HIV/SIDA şi IST de generaŃia a doua; 
• Fortificarea capacităŃii de laborator pentru HIV/SIDA şi IST; şi 
• Disbursarea fondurilor din Grant. 

 

3. Provocări-cheie în HIV/SIDA şi IST înainte de începutul iniŃiativei AID/Fondul Global  

• Traficul de droguri şi utilizarea lor, în special utilizarea drogurilor injectabile, şi 
practicarea sexului comercial au fost în creştere continuă; 

• Tineretul era foarte numeros implicat în injectarea drogurilor şi comportamentul sexual 
riscant, fapt ce îi plasa sub risc înalt şi imediat de infecŃie; 

• Până recent, nivelul de conştientizare era slab printre decidenŃii în domeniul 
HIV/SIDA/IST şi impactul potenŃial al lor asupra economiei şi a societăŃii;  

• Stigma şi discriminarea PTHS continuă, fapt ce a fost combinat cu percepŃia falsă că 
HIV/SIDA afectează doar populaŃia “marginaşă”;  

• Lipsa fondurilor publice pentru finanŃarea activităŃilor în domeniul HIV/SIDA/IST era 
gravă. Costurile totale estimate pentru programul naŃional de 5 ani au fost de peste 10 
mln dolari SUA, din care o mică parte a fost contribuŃia Guvernului; 

• Un sistem de supraveghere a HIV/SIDA de generaŃia a doua nu era încă implementat şi 
existau foarte puŃine date despre proporŃiile, localizarea şi progresul epidemiei. PuŃin se 
ştia despre cunoştinŃele, atitudinile şi practicile grupurilor vulnerabile şi înalt vulnerabile. 
Sistemele de supraveghere de generaŃia a doua monitorizează comportamentele riscante, 
utilizându-le pentru a anunŃa sau explica schimbările în nivelul infecŃiei. În cazul 
epidemiilor concentrate, unde HIV depăşeşte 5% în orice subgrup de populaŃie cu risc 
înalt de infecŃie (precum UDI, LSC, BSB), sistemele de supraveghere monitorizează 
infecŃiile în acele grupuri şi atrag o atenŃie specială la legăturile comportamentale între 
membrii acelor grupuri şi cei ai altor grupuri vulnerabile; şi 

• Infrastructura şi capacitatea de a oferi servicii în materie de HIV/SIDA/IST a rămas 
limitată în toate domeniile - prevenŃie, tratare, îngrijire şi asistenŃă. Proiectul de Reducere 
a riscurilor care se orienta spre UDI din Moldova a fost recunoscut drept unul din cele 
mai bune din regiune. Totuşi, cuprinderea lui a trebuit extinsă pentru a atinge un impact 
mai semnificativ. Alte programe de outreach orientate spre grupurile vulnerabile şi înalt 
vulnerabile precum tineretul, LSC, deŃinuŃi şi copiii străzii, au fost neadecvate sau nu au 
existat. 

 
4. Componentele Proiectului (Grant-ul AID) 

Costurile Proiectului de Control al SIDA, finanŃat de Banca Mondială, erau estimate la 5.5 mln 
dolari SUA; Proiectul este una din componentele principale ale Programului TB/SIDA Moldova. 
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Programul dispunea de finanŃare paralelă din grant-urile: grant-ul AID în valoare de 5.5 mln 
dolari SUA pentru SIDA, un grant USAID în valoare de 4.0 mln dolari SUA pentru TB, şi un 
grant în valoare de 11.7 mln dolari SUA (pentru o perioadă de 5 ani pentru HIV/SIDA şi TB) din 
partea Fondului Global de Combaterea a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FGSTM). Guvernul a 
participat cu 0.23 mln dolari SUA. Grant-ul AID care a finanŃat activităŃi în domeniul SIDA a 
fost gestionat de Ministerul SănătăŃii şi de Unitatea de Coordonare a Proiectului, şi a fost 
implementat de Centrul SIDA, DDVR, Centrul NaŃional de Transfuzie a Sângelui şi ONG-uri. 
Proiectul propus AID comporta trei componente: 

A. Planificare Strategică şi Fortificarea CapacităŃilor Institu Ńionale în materie de control  al 
HIV/SIDA şi IST (1.77 mln dolari SUA) 

Politici:  Proiectul planifica finanŃarea activităŃilor de ameliorare a capacităŃilor în   
Moldova de a elabora politici şi planificări în domeniul HIV/SIDA/IST. Proiectul planifica să 
susŃină Consiliul NaŃional de Coordonare (CNC) şi Programul NaŃional HIV/SIDA în analiza 
legislaŃiei şi reglementărilor cu privire la HIV/SIDA/IST şi să ofere ameliorări. A fost planificată 
şi susŃinerea anumitor cercetări operaŃionale pentru a oferi baza informativă pentru politici mai 
bune. 

Supraveghere şi Monitorizare şi Evaluare (M&E): proiectul planifica să susŃină 
implementarea unui sistem de supraveghere de generaŃia a doua care să monitorizeze atât 
infecŃiile HIV şi comportamentul riscant (în special printre UDI şi alte grupuri înalt vulnerabile) 
pentru a oferi informaŃii cu privire la tendinŃele epidemiei. Studii periodice CAPC trebuiau să fie 
conduse ca parte a supravegherii comportamentului. Un sistem de monitorizare şi evaluare pentru 
Programul NaŃional HIV/SIDA şi IST a fost planificat să fie implementat cu indicatori cantitativi. 

Fortificarea CapacităŃii de Laborator pentru HIV/SIDA/IST: P roiectul planifica 
susŃinerea ameliorării capacităŃilor de laborator în Moldova de a putea face faŃă unui volum în 
creştere de testări de bază în legătură cu HIV/SIDA/IST (de ex. VDRL, Elisa, Western blot, CD4 
şi CD8), prin oferirea echipamentului de laborator, a kiturilor de teste şi a instruirii. 

Instruire: P roiectul planifica să finanŃeze instruirea lucrătorilor medicali (în CTV, 
management-ul IST, TMF, protocolul HAART, tratament şi îngrijire, etc.). De asemenea se 
planifica asistenŃa pentru fortificarea capacităŃii ONG-urilor şi oferirea lor de instruire în materie 
de outreach, consiliere, educaŃie de la egal la egal, şi îngrijirea şi asistenŃa la domiciliu. 
 
 
B. Extinderea intervenŃiilor de prevenire a HIV/SIDA/IST şi gestiunea STI (2.29 mln dolari 
SUA ) 
 

IntervenŃii orientate spre grupurile vulnerabile şi înalt vulnerabile: (tineret, în 
special UDI, LSC, BSB, deŃinuŃi, militari şi pacienŃii asistaŃi IST). Proiectul planifica din start să 
identifice aceste grupuri, distribuŃia lor şi reŃelele neoficiale prin exerciŃii participatorii de 
cartografiere. Apoi au fost elaborate planuri pentru a orienta spre ei intervenŃiile de prevenŃie, 
printre care şi educaŃia de la egal la egal, CTV, distribuŃia de prezervative şi referirea la alte 
servicii HIV/SIDA/STI. Proiectul avea intenŃia să amelioreze accesul la servicii STI, în special 
pentru tineri şi grupurile înalt vulnerabile, prin îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor IST, făcând 
aceste servicii gratuite şi mai prietenoase pentru clienŃi. În cazul UDI, proiectul de asemenea 
planifica să susŃină oferirea de echipament injectabil steril, consiliere şi tratament cu metadonă. 
Au fost create stimulente pentru educatorii de la egal la egal şi alŃi prestatori de servicii pentru a-i 
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încuraja să atingă grupurile vulnerabile şi înalt vulnerabile. Se planifica ca FundaŃia Soros-
Moldova/Institutul pentru o Societate Deschisă să gestioneze sub-proiecte ale ONG-urilor, 
inclusiv selectarea, evaluarea şi supravegherea sub-proiectelor. 

IntervenŃii TMF: proiectul planifica să susŃină diseminarea protocolului TMF, 
asistenŃa universală CTV la clinicile ante-natale şi oferirea pentru gravidele HIV-pozitive de 
cursuri scurte de tratament ARV şi nutriŃie pentru nou-născuŃi 

Alte intervenŃii preventive: proiectul planifica susŃinerea IEC şi  campaniilor de 
sensibilizare (la nivel naŃional şi de comunitate), serviciile CTV şi publicitatea socială pentru 
prezervative. Un accent sporit trebuia să se pună pe IEC şi campanii de sensibilizare pentru 
tineret. Pentru a extinde baza de suport, proiectul planifica să angajeze parteneri strategici 
(media, celebrităŃi, lideri religioşi şi lideri la nivel de comune şi din sectorul privat) şi să-i 
implice in IEC şi campanii de sensibilizare. PTHS trebuiau să fie mobilizaŃi pentru 
activităŃile de advocacy pentru a “umaniza” problema HIV/SIDA. De asemenea se planifica 
de a susŃine o iniŃiativă a siguranŃei sângelui pentru a garanta oferirea sângelui sigur şi 
utilizarea raŃională a sângelui. 

C. Tratament, îngrijire şi susŃinere pentru PTHS (1.51 mln dolari SUA) 

Gestiunea infecŃiilor oportuniste (IO) şi îngrijirea paliativ ă: proiectul planifica 
să finanŃeze diseminarea protocoalelor clinice pentru gestiunea IO (inclusiv TB) şi îngrijirea, 
instruirea lucrătorilor medicali în implementarea acestor protocoale. De asemenea se 
planifica de a asigura disponibilitatea unui pachet de medicamente de bază pentru gestiunea 
IO în clinici care lucrează cu pacienŃi SIDA. În plus, se planifica să se susŃină o clinică 
specializată HIV/SIDA. 

Oferirea HAART: HAART trebuiau să se ofere gratuit pentru PTHS. IniŃiativa 
trebuia să cuprindă iniŃial un număr limitat de pacienŃi şi eventual să fie extinse cu finanŃare 
adiŃională de la GFATM ca să cuprindă toate PTHS, care corespundeau criteriilor medicale 
pentru terapie. 

Îngrijirea şi asistenŃa la domiciliu şi la nivel de comunitate pentru PTHS: 
Aceste activităŃi se planificau să fie desfăşurate în parteneriat cu ONG-uri. Asemenea 
organizaŃii trebuiau să primească grant-uri şi instruire pentru oferirea îngrijirii la domiciliu şi 
la nivel de comună pentru PTHS. Se mai planifica de asemenea crearea unui ospiciu sau a 
unei structuri similare pentru pacienŃii cu SIDA, administrat de ONG-uri. Trebuia să fie 
formată o reŃea pentru asistenŃă socială pentru PTHS. 

D. Gestiunea şi Evaluarea Proiectului (0.16 mln dolari SUA) 

Gestiunea proiectului: proiectul planifica finanŃarea personalului adiŃional pentru a 
completa UCP existentă pentru Proiectul FIS Moldova. Trebuiau să fie angajate persoane cu 
expertiză în HIV/SIDA/IST, achiziŃii şi gestiune financiară. 

Monitorizarea şi Evaluarea Proiectului: în activităŃile de monitorizare şi evaluare 
se preconiza să fie incluşi indicatori de referinŃă precum şi studii de evidenŃă, analiza la 
mijloc de proiect şi evaluarea impactului la încheierea proiectului. Proiectul planifica să  
finanŃeze studiile şi asistenŃa tehnică necesare. Studii specifice care trebuiau efectuate - de 
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eficienŃă, de mijloc de proiect şi de încheiere a proiectului – se planificau să fie definite pe 
parcursul pregătirii proiectului. 

 

Tabelul 1: Detalii cu privire la costuri pe componente 
Componenta Costuri 

indicative 
(mln dolari  
SUA) 

% 
din 
total 

FinanŃare 
Banca Mondială 
(mln dolari  
SUA) 

% din 
finanŃarea 
Bănci 
Mondiale 

A. Planificare Strategică şi fortificarea capacităŃii  
instituŃionale 
B. Extinderea intervenŃiilor de prevenire 

1.77 
2.29 

30.90
39.90 

1.72  
2.13 

31.30 
38.70 

C. Tratament, îngrijire şi asistenŃă pentru PTHS 
D. Gestiunea şi evaluarea proiectului  

1.51 
0.16 

26.40
2.80 

1.51  
0.14 

27.50 
2.50 

Total costuri proiect  5.73 100.00 5.50 100.00 
Total finanŃare necesară  5.73 100.00 5.50 100.00 

5. Reforme-cheie în materie de politici şi institu Ńionale planificate să fie susŃinute de proiect: 

Proiectul planifica să susŃină următoarele reforme în materie de politici şi instituŃionala: 

• Să consolideze intervenŃiile orientate spre grupurile vulnerabile şi înalt vulnerabile, care 
sunt critice pentru a stabiliza şi începe scăderea epidemiei HIV/SIDA în Moldova; 

• Să iniŃieze oferirea tratamentului, îngrijirii şi asistenŃei pentru PTHS, care la momentul 
actual era foarte slabă în Ńară; 

• Să încurajeze o abordare multi-sectorială în activităŃile HIV/SIDA/IST cu implicarea 
ministerelor de resort relevante, precum Ministerele SănătăŃii, JustiŃiei, de Afaceri 
Interne, EducaŃiei şi FinanŃelor precum şi societatea civilă şi 

• Să consolideze structura şi capacitatea de implementare în vederea asigurării durabilităŃii 
Programului NaŃional cu privire la HIV/SIDA/IST. 

 
Următoarele secŃiuni analizează (i) indicatorii de performanŃă ai proiectului (în ordinea 
Cuprinsului Design-ului de Proiect al Documentului de Evaluare a Proiectului) analizaŃi, 
interpretaŃi şi comparaŃi cu indicatorii de referinŃă, (ii) analiza mai detaliată a atingerii rezultatelor 
pe componente; (iii) o discuŃie scurtă pe marginea învăŃămintelor trase din proiect; şi (iv) 
recomandări-cheie.  
 
 
II. ANALIZ Ă DETALIAT Ă A INDICATORILOR DE PERFORMAN łĂ AI 
PROIECTULUI  
 
     Note: (1) ToŃi indicatorii, cu excepŃia indicatorilor de input, reflectă efectele intervenŃiei 
susŃinute de AID şi Fondul Global pentru Controlul SIDA, TB şi a Malariei (GFATM). 
Indicatorii de Input sunt specifici pentru AID. 
               (2) Unde sunt disponibile, datele sunt segregate în date cu şi fără Transnistria. 
               (3) În perioada ciclului proiectului, e posibil să nu fie vizibile ameliorările 
indicatorilor rezultatelor durabile. 
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A. INDICATORII DE IMPACT/INDICATORII REZULTATELOR D URABILE  

1. Indicatorul rezultatului durabil 1: Reducerea incidenŃei HIV în rândul tinerilor (grupul de 
vârstă 15-24 ani) 

Tabelul 2: IncidenŃa HIV printre tinerii adul Ńi (grupul de vârstă 15-24 ani) – cazuri noi 
înregistrate  
                

Numărul de cazuri noi % schimbărilor 
faŃă de anul 
precedent 

% schimbărilor fa Ńă 
de indicatorul de 
referin Ńă 

Numărul de 
cazuri noi/100,000 
persoane 

% schimbărilor 
faŃă de 
indicatorul de 
referinŃă 

Anul 

Moldo- 
-va- 
malul 
drept 
 (1) 

Tra
nsni-
stria 
(2) 

(1) 
+ 
   2) 

(1) (2) (1)
+ 
(2) 

(1) (2) (1)+ 
(2) 

(1) (2) (1) 
+ 
(2) 

(1) (2) (1) 
+ 
(2) 

2002* 44 25 69 NL NL NL NL NL NL 6.5 ---- ---- NL NL NL 
2003 44 35 79 0 40 14 0 40 14 6.4 ---- ---- -2 -- -- 
2004 69 43 112 57 23 42 57 72 62 9.9 ---- ---- 52 -- -- 
2005** 81 87 168 17 102 50 84 248 143 11.6 ---- ---- 78 -- -- 
2006 94 61 155 16 -30 -8 114 144 125 13.4 ---- ---- 107 -- -- 
2007 103 72 175 10 18 13 134 188 154 15.1 ---- ---- 132 -- -- 
Total 
2003-
2007 

391 298 689 NL NL NL NL NL NL NL ---- ---- NL -- -- 

Sursă: 1. Centrul NaŃional SIDA. 
              2. Datele cu privire la populaŃie sunt de la Biroul NaŃional de Statistică. 
Note: 1. Anul de referinŃă este 2002* şi anul mijlocului proiectului este 2005**. 
          2. Dacă este marcat -------, datele pentru Transnistria nu sunt disponibile sau nu 
există activităŃi în Transnistria. 
          3. NL înseamnă “nu este cazul”. 
          4. Datele totale pentru populaŃia din grupul de vârstă 15-24 pentru Moldova fără 
Transnistria pentru 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, şi 2007 sunt 676600,  687813, 698211, 
701110, 698892,  şi 683196 respectiv. Pentru Transnistria nu sunt disponibile date. 
 
Din tabelul de mai sus se poate citi că atât în Moldova fără Transnistria (numită 1) cât şi în 
Moldova cu Transnistria (numită 1+2), numărul cazurilor noi de HIV înregistrate a crescut de la 
cifrele de referinŃă (2002) de 44 şi 69 respectiv până la cifrele de la finele fazei actuale a 
proiectului (2007) de 103 şi 175 respectiv. Partea Transnistriei a fost de 43% din totalul de cazuri 
noi înregistrate în faza actuală a proiectului (din 2003-2007) cu toate că populaŃia sa este cu mult 
mai mică decât cea a Moldovei fără Transnistria. Principalul motiv pentru creşterea persistentă a  
numărului de cazuri noi înregistrate în grupul de vârstă 15-24 se datorează sporirii testărilor şi 
facilit ăŃilor de diagnosticare mai bune din intervenŃiile proiectului . Cu toate că cazurile 
înregistrate au crescut în termeni absoluŃi şi în termeni relativi faŃă de indicatorul de referinŃă, rata 
creşterii a scăzut (cifrele din tabelul de mai sus, din coloana “% schimbărilor faŃă de anul 
precedent”). Se poate citi că în perioada 2006-2007, rata creşterii a fost de doar 10% pentru 
Moldova fără Transnistria, şi s-a înregistrat o scădere continuă a ratei creşterii cazurilor noi 
înregistrate, cea mai înaltă valoare fiind de 57% în 2003-2004. Aceeaşi tendinŃă se urmăreşte în 
Moldova cu Transnistria. Tabelul arată de asemenea cazurile noi de HIV înregistrate în termeni 
de 100,000 persoane din cohorta 15-24 ani pentru Moldova fără Transnistria, iar cifrele ce rezultă 
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sunt de 6.5/100,000 persoane din cohorta de 15-24 ani în 2002 la 15.1/100,000 persoane din 
cohorta de 15-24 ani în 2007. Cifrele pentru grupul de vârstă 15-24 ani nu sunt disponibile pentru 
Transnistria şi deci nu se pot arăta în acest mod. 

Tabelul 3: IncidenŃa HIV în totalul popula Ńiei – cazuri noi înregistrate 
Numărul de cazuri noi % schimbărilor 

faŃă de anul 
precedent 

% schimbărilor fa Ńă 
de indicatorul de 
referinŃă 

Numărul de 
cazuri noi/100,000 
persoane 

% schimbărilor 
faŃă de 
indicatorul de 
referin Ńă 

Anul 

Moldo- 
-va 
Malul 
drept 
 (1) 

Tra
nsni-
stria 
(2) 

(1) 
+ 
   2) 

(1) (2) (1)
+ 
(2) 

(1) (2) (1)+ 
(2) 

(1) (2) (1) 
+ 
(2) 

(1) (2) (1) 
+ 
(2) 

2002* 158 40 198 NL NL NL NL NL NL 4.4 ---- ---- NL NL NL 
2003 172 82 254 9 105 28 9 105 28 4.8 ---- ---- 9 -- -- 
2004 223 133 356 30 62 40 41 233 80 6.2 ---- ---- 42 -- -- 
2005** 313 222 535 40 67 50 98 455 170 8.7 ---- ---- 100 -- -- 
2006 358 259 617 14 17 15 127 548 212 10.0 ---- ---- 129 -- -- 
2007 412 319 731 15 23 18 161 698 269 11.5 ---- ---- 164 -- -- 
Total 
2003-
2007 

1478 1015 2493 NL NL NL NL NL NL NL ---- ---- NL -- -- 

Sursă: 1. Centrul NaŃional SIDA. 
              2. Datele cu privire la populaŃie sunt de la Biroul NaŃional de Statistică. 
Note: 1. Anul de referinŃă este 2002* şi anul mijlocului proiectului este 2005**. 
          2. Dacă este marcat -------, datele pentru Transnistria nu sunt disponibile sau nu 
există activităŃi în Transnistria. 
          3. NL înseamnă “nu este cazul”. 
         4. Datele cu privire la populaŃia totală pentru Moldova fără Transnistria pentru anii 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, şi 2007 sunt 3.63 mln, 3.62 mln, 3.61 mln, 3.60 mln, 3.59 mln şi 
3.58 mln respectiv. Datele nu sunt disponibile pentru Transnistria. 
 
Din tabelul de mai sus se poate citi că atât în Moldova fără Transnistria (numită 1) cât şi în 
Moldova cu Transnistria (numită 1+2), numărul de cazuri de HIV noi înregistrate a crescut de la 
cifrele de referinŃă (2002) de 158 şi 198 respectiv până la cifrele de la finele fazei actuale a 
proiectului (2007) de 412 şi 731 respectiv. Transnistria deŃine o parte disproporŃional de înaltă de 
cazuri HIV+ adică 41 % din totalul de cazuri noi înregistrate în faza actuală a proiectului (din 
2003 până în 2007) cu toate că populaŃia ei este mult mai mică decât cea a Moldovei fără 
Transnistria. După cum s-a menŃionat mai devreme, principalul motiv pentru creşterea persistentă 
a numărului de cazuri noi înregistrate printre populaŃie se datorează sporirii testărilor şi a 
facilit ăŃilor de diagnosticare mai bune din intervenŃiile proiectului (2003-2007) şi de 
asemenea din cauza schimbărilor în modalitatea transmiterii HIV (începând cu 2005) de la 
grupurile de risc înalt (în special UDI) la populaŃia generală prin transmiterea 
heterosexuală. Cu toate că cazurile noi înregistrate au crescut în termeni absoluŃi şi relativi faŃă 
de indicatorul de referinŃă, rata creşterii a scăzut datorită intervenŃiilor proiectului (cifrele din 
tabelul de mai sus, în coloana “% schimbărilor faŃă de anul precedent”). După câte observăm, în 
anii 2006-2007, rata creşterii a fost doar de 15% pentru  Moldova fără Transnistria şi s-a 
înregistrat o scădere continuă a ratei e creştere a cazurilor noi înregistrate cu valoarea cea mai 
înaltă de 40% în 2004-2005. Similar experienŃei din Ńările avansate, va fi nevoie de circa 4 - 5 
ani, după intervenŃiile proiectului, ca să se stabilizeze situaŃia şi să condiŃioneze scăderea 
numărului absolut a cazurilor noi de HIV+. Aceeaşi tendinŃă se observă în cazul Moldovei cu 
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Transnistria, valoarea cea mai înaltă fiind de 67% rata creşterii în anii 2004-2005 şi scăzând la 
23% în anii 2006-2007. De asemenea putem deduce din Tabelele 2 şi 3 că procentul cazurilor noi 
înregistrate printre grupul de vârstă 15-24 raportat la întreaga populaŃie a fost de 35% în 2002, şi 
a scăzut la 24% în 2007, şi 28% pentru perioada proiectului 2003-2007 datorită campaniilor de 
IEC în rândurile tineretului, a eforturilor intensive de reducere a riscurilor şi activităŃile Centrelor 
de Sănătate Prietenoase Tineretului (CSPT). Tabelul de asemenea exprimă cazurile noi de HIV 
înregistrate în termeni de 100,000 persoane pentru Moldova fără Transnistria; cifrele care rezultă 
din acesta sunt 4.4/100,000 persoane în 2002 la 11.5/100,000 persoane în 2007. Datele cu privire 
la populaŃie nu sunt disponibile pentru Transnistria şi deci nu se pot arăta în acest mod. 
 
Mortalitatea din cauza HIV/SIDA: urm ătorul tabel arată mortalitatea din cauza HIV/SIDA 
 
Tabelul 4: Mortalitatea din cauza HIV/SIDA 
Anul Numărul de 

decesuri 
% mortalit ăŃii din cauza 
cazurilor noi 
înregistrate 

2002* 14 9 
2003 29 17 
2004 17 8 
2005** 20 6 
2006 21 6 
2007 28 7 
Sursa: 1. Centrul NaŃional SIDA. 
              2. Datele cu privire la populaŃie sunt de la Biroul NaŃional de Statistică. 
Note: 1. Anul de referinŃă este 2002* şi anul mijlocului proiectului este 2005**. 
          2. Moldova fără Transnistria. Datele pentru Transnistria nu sunt disponibile. 
          3. NL înseamnă “nu este cazul” 
 
Se poate remarca că rata mortalităŃii la cazurile noi înregistrate a rămas stabilă la 6% - 7% din 
2005 la 2007, pe când în 2002 şi 2003 aceasta era de 9% şi 17% respectiv. 
 
Indicatorul rezultatului durabil 2: Reducerea cu 25% a creşterii ratei prevalenŃei HIV printre 
utilizatorii de droguri injectabile (UDI) identificaŃi 
 
Tabelul 5: Cazuri noi de HIV pozitiv înregistrate printre UDI 

Cazuri noi de HIV+ înregistrate % schimbărilor fa Ńă de anul precedent Anul 
Moldova  
- malul 
drept 

Transnistria Moldova cu 
Transnistria 

Moldova 
– malul 
drept 

Transnistria Moldova cu 
Transnistria 

2002* 106 33 139 NL NL NL 
2003 83 56 139 -22 70 0 
2004 95 84 179 14 50 29 
2005** 105 111 216 11 32 21 
2006 103 129 232 -2 16 7 
2007 94 127 221 -9 -2 -5 
Total 2003-
2007 

480 507 987 NL NL NL 

RATA MEDIE ANUAL Ă A CREŞTERII 0.42%  27.2% 11.6% 
Sursă: 1. Centrul NaŃional SIDA. 
Note: 1. Anul de referinŃă este 2002* şi anul mijlocului proiectului este 2005**. 
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          2. NL înseamnă “nu este cazul” 
         3. Cifrele cumulate ale cazurilor noi HIV+ înregistrate printre UDI, până în 2002, sunt 
1204, 135, şi 1339 pentru Moldova fără Transnistria, Transnistria, şi  
              Moldova cu Transnistria respectiv.  
          4. Rata medie anuală a creşterii a fost calculată utilizând funcŃia semi-log cu valoarea 
logaritmică (Ln) a Cazurilor noi înregistrate regresate cu secvenŃa perioadei de timp, adică 
1, 2, ------6. 
 
Din tabelul de mai sus putem vedea că cazurile noi de HIV+ înregistrate printre UDI au 
demonstrat o creştere importantă din 2003 până în 2007 pentru Transnistria, faŃă de anul de 
referinŃă 2002. Aceasta se datorează adresabilităŃii şi testării mai bune în cadrul proiectului. 
Pentru Moldova fără Transnistria, situaŃia s-a stabilizat, cu variaŃii uşoare de la un an la altul.  
Totuşi, datorită activităŃilor intense de reducere a riscurilor din cadrul proiectului, cazurile noi de 
HIV+ înregistrate printre UDI au demonstrate o mică scădere în 2007 pentru Moldova în 
întregime şi de asemenea pentru Transnistria aparte, comparat cu anul precedent. În Transnistria, 
activităŃile de reducere a riscurilor au demarat mai târziu în cadrul proiectului. Creşterea ratei 
medii anuale a cazurilor noi de HIV+ înregistrate printre UDI sunt 0.42%, 27.2%, şi 11.6% 
pentru Moldova fără Transnistria, Transnistria, şi Moldova cu Transnistria respectiv. Este 
important de notat că scopul proiectului de a reduce cu 25% rata creşterii prevalenŃei HIV printre 
UDI identificaŃi nu a fost realist în aşa o perioadă scurtă de timp. 
 
Indicatorul rezultatului durabil 3: reducerea cu 25% a ratei de sero-prevalenŃă sifilis 
 
Tabelul 6: Cazuri de sero-prevalenŃă sifilis  
Anul Numărul de 

cazuri 
% schimbări 
faŃă de anul 
precedent 

Cazuri la 100,000 
persoane 

2002* 3273 NL 90.2 
2003 2779 -15 76.8 
2004 2460 -11 68.2 
2005** 2404 -2 66.8 
2006 2381 -1 66.3 
2007 2262 -5 63.2 
Rata medie anuală de 
creştere 

-6.7 NL NL 

Numărul de cazuri din 
2003-2007 

12286 NL NL 

Sursă: 1. Datele sunt extrase din baza de date a CNMS şi Raportul Anual pe Sănătate 2007. 
Note: 1. Anul de referinŃă este 2002* şi anul mijlocului proiectului este 2005**. 
          2. Moldova fără Transnistria. Datele nu sunt disponibile pentru Transnistria.  
          3. NL înseamnă “nu este cazul” 
         4. Datele cu privire la populaŃia totală pentru Moldova fără Transnistria pentru anii 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, şi 2007 sunt 3.63 mln, 3.62 mln, 3.61 mln, 3.60 mln, 3.59 mln şi 
3.58 mln respectiv. Datele nu sunt disponibile pentru Transnistria. 
          5. Rata medie anuală a creşterii a fost calculată utilizând funcŃia semi-log cu valoarea 
logaritmică (Ln) a Cazurilor de sero-prevalenŃă sifilis regresate cu secvenŃa perioadei de 
timp, adică 1, 2, ------6. 
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Din tabelul de mai sus putem citi că s-a produs o scădere substanŃială a numărului de sero-
prevalenŃa sifilisului. A fost o scădere sistematică de la an la an. FaŃă de indicatorul de referinŃă 
(2002) cifra de 3273 cazuri, cazurile pentru 2007 au scăzut cu 31% atingând 2262. Cu toate că 
Ńinta a fost fixată la 25% reducere a ratei de sero-prevalenŃă a sifilisului, ceea ce era foarte 
ambiŃios, proiectul a atins o reducere impresionantă cu 6.7% mai mult. 

 
Indicatorul rezultatului durabil 4: reducerea cu 90% a transmiterii HIV de mamă la făt (faŃă 
de rata de referinŃă de  transmitere pe cohortă de gravide sero-pozitive). 
 
Este important de remarcat că acest indicator a fost schimbat la etapa de mijloc a proiectului în 
modul următor: “sub 3% pe cohortă anuală a copiilor născuŃi în acel an care sunt HIV+ din 
numărul total de copii născuŃi de mame HIV+ 
 
Tabelul 7: Transmiterea HIV de la mamă la făt  
DATE 2002 

(referin Ńă) 
2003 2004 2005 

(mijloc de 
proiect) 

2006 2007 

1. Numărul copiilor HIV+      3 7 5 6 1 1 
2. Numărul copiilor n ăscuŃi de 
gravide HIV+  

15 7 38 63 77 60 

% cohortei anuale a numărului 
copiilor HIV+ din num ărul de 
copii născuŃi de gravide  HIV+ 

20 100 13 10 1.3 1.7 

Sursă: Centrul NaŃional SIDA. 
Notă: Datele includ Transnistria pentru perioada 2006 şi 2007. 
 
Din tabelul de mai sus putem remarca că datorită testării şi diagnosticării mai bune, mai multe 
cazuri de copii născuŃi de gravide HIV+ au fost identificaŃi începând cu 2002, adică, 77 în 2006 şi 
60 în 2007. Anterior acestor perioade, datele nu au fost colectate în mod sistematic pentru 
Transnistria. Totuşi, cazurile de TMF au scăzut continuu din 2002, chiar cu datele pentru 
Transnistria incluse pentru anii 2006 şi 2007. Procentul cohortei anuale (anul specific în care 
copilul a fost născut) a numărului de copii HIV+ la numărul de copii născuŃi de gravide HIV+ a 
fost de 20% în 2002 şi 100% în 2003. Acesta a scăzut continuu la doar 1.3% în 2006 şi 1.7% în 
2007. łinta modificată a proiectului a fost de 3%. Consecutiv, Ńinta proiectului a fost pe deplin 
atinsă. Aceasta demonstrează impactul pozitiv al proiectului în termeni de instruire şi diseminare 
a protocolului TMF. DDVR şi InstituŃiile Specializate/ Spitalele (responsabile de naşterile 
mamelor HIV+) au urmat cu stricteŃe protocoalele TMF. Vizita în teren la DDVR în Chişinău, 
care serveşte drept centru de tratament pentru pacienŃii cu HIV/SIDA în Moldova, de asemenea a 
sugerat ca protocoalele TMF sunt urmate cu stricteŃe. Este forate important de notat că 
tratamentul profilactic ARV nu este disponibil în Transnistria. Totuşi tratamentul  profilactic 
ARV pentru pacienŃii HIV din Transnistria se face la Chişinău. Deci pacienŃii din Transnistria se 
deplasează la Chişinău pentru tratamentul profilactic ARV. 
 

B. INDICATORII REZULTATELOR IMEDIATE  

Indicatorul rezultatului imediat 1: creşterea procentului de tineri cu vârsta cuprinsă între 15-
24 ani care identifică corect căile de prevenire a transmiterii HIV pe cale sexuală şi care 
resping prejudecăŃile false cu privire la transmiterea HIV 
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Tabelul 8: Tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani care identifică corect căile de prevenire 
a transmiterii HIV pe cale sexuală şi care resping prejudecăŃile false cu privire la 
transmiterea HIV 
DATE 2003 2006 2008 
1. Tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani care 
identifică corect căile de prevenire a transmiterii HIV 
pe cale sexuală şi care resping prejudecăŃile false cu 
privire la transmiterea HIV 

306 313 478 

2. Mărimea eşantionului 1936 1190 1182 
3. % tinerilor (15-24) care identifică corect căile de 
prevenire a transmiterii HIV pe cale sexuală şi care 
resping prejudecăŃile false cu privire la transmiterea 
HIV 

16 26 40 

4. % creşterii fa Ńă de 2003 ---- 66 156 
Sursă: Bazat pe studiul CAPC din 2003, 2006, şi 2008. 
Notă: Nu a fost efectuat nici un studiu în Transnistria. 

Putem deduce din tabelul de mai sus că în 2003 doar 16% din tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-
24 ani au putut identifica corect modalităŃile de prevenire a transmiterii HIV pe cale sexuală şi au 
putut respinge prejudecăŃile false cu privire la transmiterea HIV. În 2006 şi 2008, acest procentaj 
a crescut considerabil cu 66% şi 156% respectiv. 

 
Indicatorul rezultatului imediat 2: 100% gravide cu HIV au acces  la intervenŃii TMF  
 
Tabelul 9A: Gravide cu HIV cu acces la intervenŃii TMF  
DATE 2002 

(referin Ńă) 
2003 2004 2005 

(mijloc de 
proiect) 

2006 2007 

1. Numărul gravidelor HIV+ cu acces la  
intervenŃii TMF  

4 31 60 62 74 

De câte ori în comparaŃie cu 2003 -------- 7.8 15.0 15.5 18.5 
2. Totalul numărului de gravide HIV+ 12 52 71 97 112 
De câte ori în comparaŃie cu 2003 -------- 4.3 5.9 8.1 9.3 
% cu intervenŃii TMF raportat la 
numărul total de gravide HIV+ 

Lipsa 
evidenŃei 
sistematice 

33 60 85 54 66 

Sursă: Centrul NaŃional SIDA şi DDVR. 
Note: 1. Datele includ Transnistria. 
           2.  Unele din gravidele HIV+ au avut pierderea sarcinii sau avort. Deci, această cifră 
este oricum mai înaltă decât cea a gravidelor HIV+ care de fapt au dat naştere. 
 
Din tabelul de mai sus putem vedea că s-a atins un record impresionant de identificare a 
gravidelor HIV+ (înainte de 2003 asemenea cazuri nu erau diagnosticate şi înregistrate). Cu toate 
că cazurile gravidelor HIV+ au crescut, intervenŃiile TMF au făcut faŃă cazurilor. S-a urmărit o 
creştere de 9 ori în intervenŃiile TMF în 2007 în comparaŃie cu 2003. Cu toate că Ńinta fixată în 
DEP de 100% (care a fost prea ambiŃioasă) nu a putut fi atinsă, cifra pentru 2007 a fost de 66% şi 
în 2003 a fost doar 33%. De asemenea trebuie de notat că intervenŃiile TMF sunt semnificativ 
subestimate deoarece numărul gravidelor HIV+ care au avut pierderea sarcinii/avort la etapele 
timpurii, nu au necesitat intervenŃii TMF. SituaŃia actuală este că tratamentul profilactic ARV este 
disponibil pentru toate gravidele HIV+ care au nevoie de el. Următorul tabel reflectă tabloul cu 
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privire la intervenŃiile TMF (tratament profilactic cu medicamente ARV) la gravidele HIV+ care 
au de fapt nevoie de ele adică gravidele HIV+ care dau naştere. 
 
Tabelul 9B: Gravide cu HIV care dau naştere, cu acces la intervenŃii TMF  
DATE 2004 2005 

(Mijloc de 
proiect) 

2006 2007 

1. Numărul de gravide HIV pozitive, care au dat 
naştere şi au avut acces la intervenŃiile TMF  

31 33 47 36 

2. Numărul total de gravide HIV pozitive care dau 
naştere 

38 41 53 39 

% cu intervenŃie TMF raportat la num ărul total de 
gravide HIV pozitive care dau naştere 

82 80 89 92 

Sursă: Centrul NaŃional SIDA şi DDVR. 
Note: 1. Datele exclud Transnistria. 
           2. Nu există date sistematice înainte de 2004. 
 
Din tabelul de mai sus putem vedea că rezultatul din 2004 a fost de 82% şi a crescut până 
la 92% în 2007. Deşi tratamentul profilactic cu medicamente ARV a fost disponibil 
pentru toate gravidele cu HIV+, câteva dintre ele nu au fost înregistrate şi testate în 
timpul sarcinii. Astfel de cazuri au fost detectate ca fiind HIV+ la un stadiu prea avansat 
al gravidităŃii şi nu a putut fi administrată intervenŃia TMF (tratament profilactic cu 
medicamente ARV).  Prin urmare, % este mai mic decât 100. Trebuie de notat faptul că 
nu există înregistrări sistematice pentru Transnistria. 
 
 
C. INDICATORII DE PROCES  

Sporirea acoperirii grupurilor vulnerabile şi înalt vulnerabile cu intervenŃii HIV/SIDA/IST, în mod 
special: 

1. 60% de UDI identificaŃi sunt cuprinşi în programele de reducere a riscurilor 
 
Putem vedea din Tabelul de mai jos că activitatea de reducere a riscurilor focusată în direcŃia UDI 
şi-a crescut acoperirea de la 1044 UDI în 2002 la 7959 UDI în 2005 şi ulterior la 11938 UDI în 
2007, pentru Moldova inclusiv Transnistria. Este foarte important de menŃionat faptul că este 
extrem de dificil de măsurat numărul total de UDI, pe măsură ce un număr semnificativ de UDI 
nu se anticipează. Din moment ce un IDU este identificat de Programul de Reducere a Riscurilor, 
el sau ea este aprovizionat cu ace/seringi de către ONG-uri. Dacă cineva nu se identifică el înşişi 
/ea însăşi ca UDI sau dacă el/ea nu are nevoie de seringi, atunci, el/ea poate să nu fie acoperit de 
program. Prin urmare, putem deduce că este o acoperire de 100% a UDI identificaŃi, de 
programul de reducere a riscurilor din 2005 până în 2007. 
 

Tabelul 10: UDI acoperiŃi de programele de reducere a riscurilor (RR)  
              DATE Regiune 2002 

(referin Ńă) 
2003 2004 2005 

(Mijloc de 
proiect) 

2006 2007 

1. Numărul de UDI acoperiŃi 
de programele RR 

Moldova 
fără NDispo 1044 5180 7505 10662 11260 
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Transnistria 
Transnistria NDispo 0 0 454 632 678 
Moldova 
inclusiv 
Transnistria 

NDispo 1044 5180 7959 11294 11938 

Moldova 
fără 
Transnistria 

NDispo ------ 5 7 10 11 

Transnistria NDispo ----- ------- 5 7 8 
2. De cîte ori a crescut 
acoperirea faŃă de anul de 
referinŃă Moldova 

inclusiv 
Transnistria 

NDispo ------ 5 8 11 11 

Sursă: Rapoarte PCU pentru 2003 -2007. 
Note: 1. NDispo înseamnă „Ne-disponibil”.  2. Datele pentru fiecare an sunt cumulative.           
 
2. 60% din lucrătoarele sexului comercial identificate (LSC) sunt cuprinse în servicii de 
educaŃie de la egal la egal, distribuŃie de prezervative şi referire la servicii IST 
 
   Acest indicator a fost schimbat după cum urmează: “Creşterea numărului LSC acoperite de 
educaŃia de la egal la egal, distribuŃie de prezervative şi referire la servicii IST”. 

Tabelul 11:  Lucrătoarele Sexului Comercial sunt acoperite de educaŃia de la egal la egal, 
distribu Ńie de prezervative şi referire la servicii IST  
DATE 2002  2003 

(ReferinŃă) 
2004 2005 

(Mijloc de 
proiect) 

2006 2007 

1. Numărul de Lucr ătoare 
ale Sexului Comercial 
acoperite de  Programul de 
Reducere a Riscurilor  

Nici o 
astfel de  
activitate 

307 556 728 794 858 

2. De cîte ori a crescut 
numărul fa Ńă de anul de 
referin Ńă 

NL NL 1.8 2.4 2.6 2.8 

Sursă: Rapoarte PCU pentru 2003 -2007. 
Note: 1. NL înseamnă „Ne-Aplicabil”. 
          2. NDispo. înseamnă Ne Disponibil. 
          3. Datele se referă la Moldova fără Transnistria. 
  
Lucrătoarele sexului comercial identificate (LSC) se referă la cele identificate de Programul de 
Reducere a Riscurilor şi sunt LSC de stradă. Din tabelul de mai sus, putem vedea că numărul 
LSC identificate acoperite de educaŃia de la egal la egal, distribuŃie de prezervative şi referire la 
servicii IST a crescut de la 307 în 2003 la 728 în 2005 şi ulterior la 858 în 2007, în Moldova fără 
Transnistria. Este foarte important de notat faptul că este imposibil de identificat toate LSC, din 
moment ce un număr semnificativ de LSC nu se identifică. Din moment ce o LSC este 
identificată, ea este acoperită de educaŃia de la egal la egal, distribuŃie de prezervative şi 
programul de referire la servicii IST de către ONG-uri. Dacă cineva nu se identifică ca LSC, ea 
poate să nu fie acoperită. Prin urmare putem conclude că este o acoperire de 100% a LSC 
identificate de educaŃia de la egal la egal, distribuŃie de prezervative şi programul de referire la 
servicii IST din 2003 până în 2007. 
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3. 60% din închisori sunt cuprinse într-un program de sănătate în închisoare inclusiv de 
servicii HIV/SIDA şi IST  
 
Tabelul 12:  60 de procente de închisori sunt acoperite de un program de sănătate în 
închisoare inclusiv de servicii HIV/SIDA şi IST 
DATE 2002 

(ReferinŃă) 
2003  2004 2005 

(Mijloc de 
proiect) 

2006 2007 

1. Numărul Total de Închisori 19 19 19 18 18 17 
2. Numărul de închisori în care 
activităŃile de reducere a 
riscurilor sunt fezabile 

8 8 8 8 8 8 

3. Numărul de închisori 
acoperite de programul de 
reducere a riscurilor 

1 3 4 5 7 6 

4. % de închisori acoperite de 
programul de reducere a 
riscurilor raportat la num ărul 
de închisori fezabile 

13 38 50 63 88 75 

Sursă: Rapoarte PCU pentru 2002 -2007. 
Note: 1. NL înseamnă Ne Aplicabil. 
          2. NDispo. înseamnă Ne Disponibil. 
          3. Datele se referă la Moldova fără Transnistria. 
          4. O închisoare a fost închisă în 2005 şi alta în 2007. 
 
Din tabelul de mai sus, putem deduce că în perioada anului de referinŃă (2002) doar 13% de 
închisori, din numărul total al închisorilor fezabile, erau acoperite de programul de reducere a 
riscurilor. Acest % a crescut la 63% la stadiul de mijloc de proiect (2005) şi la 75% la stadiul de 
încheiere a riscurilor proiectului (2007). Astfel, Ńinta DEP de 60% a fost depăşită de proiect.  
 
4. Creşterea numărului de instituŃii medicale ce oferă servicii HIV/SIDA  
 
Tabelul 13:  Numărul de institu Ńii medicale ce oferă servicii HIV/SIDA (Diagnosticare şi  
                 Tratament) 
DATE Tipe 2002 

(ReferinŃă)  
2003  2004 2005 

(Mijloc 
de 
proiect) 

2006 2007 

Diagnosticare 14 14 14 14 14 14 1. Moldova fără  
    Transnistria Tratament 2 2 2 2 2 2 

Diagnosticare 0 0 1 1 1 1 2. Transnistria 
Tratament 0 0 0 0 0 1 
Diagnosticare 14 14 15 15 15 15 3. Moldova inclusiv  

   Transnistria Tratament 2 2 2 2 2 3 
Note: 1. InstituŃiile de diagnosticare din Moldova includ Centrul NaŃional SIDA din 
Chişinău şi Laboratoarele Regionale, Departamentele de Diagnosticare. 
          2. InstituŃiile de Tratament SIDA includ Spitalul Penitenciarului Pruncul - HIV/SIDA  
              centru de tratament pentru deŃinuŃi. 
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(i) Diagnosticare: Centrul NaŃional SIDA este localizat în Chişinău şi are 13 Laboratoare 
Regionale şi Departamente de Diagnosticare în Moldova şi 1 în Transnistria. 
(ii)Tratament:  Dispensarul Dermato-Venerologic Republican (DDVR) – Departamentul de 
Imunologie InfecŃioasă este centru de tratament pentru pacienŃii HIV/SIDA din Moldova, inclusiv 
pentru pacienŃii din Transnistria. Spitalul Penitenciarului Pruncul este centrul de tratament 
HIV/SIDA pentru deŃinuŃii din Moldova. Centrul de tratament pentru Transnistria este Spitalul 
Republican din Tiraspol – Departamentul de Imunologie InfecŃioasă din Transnistria, care a 
început să funcŃioneze în August 2007, cu sprijinul organizaŃiei ‘Medici fără Frontiere’. Este o 
instituŃie de tratament ambulatoriu şi de asemenea deserveşte deŃinuŃii din Transnistria. Totuşi, 
din 2003-2007, pacienŃii HIV/SIDA din Transnistria au venit la tratament la DDVR în Chişinău. 
  
Din tabelul de mai sus, putem deduce că numărul de instituŃii în sănătate ce oferă servicii 
HIV/SIDA (Diagnosticare şi Tratament) a crescut din 2002 până în 2007. 
 
 
D. INDICATORII DE INPUT  
 
Aceştia sunt discutaŃi în detaliu în secŃiunea următoare “Realizările Proiectului pe componente”. 
 

III. REALIZ ĂRILE PROIECTULUI PE COMPONENTE 

A. COMPONENTA 1: PLANIFICAREA STRATEGIC Ă ŞI FORTIFICAREA 
CAPACITĂłILOR INSTITU łIONALE DE CONTROL HIV/SIDA ŞI IST 

i. POLITICA  

Proiectul a susŃinut eficient activităŃile Consiliul NaŃional de Coordonare (CNC) şi Programului 
NaŃional pentru Prevenirea şi Controlul HIV/SIDA. Din mijloacele grantului AID s-a procurat 
echipament pentru Secretariatul CNC (computer, imprimante, scanner color, copiatoare, aparat de 
fotografiat digitală, dictafon, fax şi disc mobil USB ). 

   a. Consiliul NaŃional de Coordonare pentru profilaxia şi controlul HIV/SIDA/IST şi 
profilaxia şi controlul TB (CNC pentru SIDA/TB de asemenea numit “CNC”) 

CNC pentru SIDA/TB a fost creat în anul 2003 pentru a reprezenta structura naŃională cu 
răspundere în acest domeniu, reflectând priorităŃile şi angajamentele de control a HIV/SIDA 
şi TB în Moldova. Este o structură intersectorială de nivel naŃional. Scopul CNC este de a 
contribui la implementarea eficientă a activităŃilor Programului NaŃional pentru Prevenirea şi 
Controlul HIV/SIDA prin coordonarea, monitorizarea şi debursarea fondurilor donate de 
organizaŃiile internaŃionale, ceea ce va permite Moldovei să realizeze Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului (ODM) în domeniul HIV/SIDA/IST şi TB. ActivităŃile CNC se 
bazează pe principiile democratice ale Uniunii Europene (UE), legile şi legislaŃia Moldovei, 
şi recomandările GFATM, şi ale altor donatori. CNC are 22 de membri reprezentând diferite 
instituŃii guvernamentale, agenŃii internaŃionale, ONG-uri, persoane afectate de bolile 
respective. Aceşti membri, prin participare deplină şi datorită drepturilor de luare a deciziilor, 
au contribuit la elaborarea şi promovarea politicilor de sănătate în domeniul HIV/SIDA/IST 
şi TB. CNC este condus de un Preşedinte, care este ajutat de un Vice Preşedinte. 
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b. LegislaŃia şi reglementările în domeniul HIV/SIDA/IST promulgate pe parcursul 
implementării proiectului : Următoarele legi/regulamente în domeniul HIV/SIDA/IST, au 
fost adoptate sau îmbunătăŃite pe durata implementării proiectului: 

• Politica naŃională de sănătate, aprobată de Parlament, 2007. Capitolul 13 se referă la 
bolile infecŃioase, inclusiv IST şi HIV/SIDA.  

• Legea cu privire la profilaxia HIV/SIDA, aprobată în februarie 2007 de Parlament.  
• Programul NaŃional de Profilaxie şi Control HIV/SIDA/IST pentru perioada 2006-2010 

aprobat prin Hotărârea Guvernului în 2005. 
• Programul naŃional de control şi profilaxie a TB pentru perioada 2006-2010, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului, capitolul IV axată pe organizarea şi fortificarea capacităŃilor de 
control a co-infectării TB/HIV. 

• Strategia “Extinderea accesului universal la îngrijire, tratament şi prevenire” aprobată 
prin decizia Consiliului NaŃional de Coordonare pentru TB/SIDA în martie 2006.  

• InstituŃionalizarea Consiliului NaŃional de Coordonare pentru Programele naŃionale de 
profilaxie şi control a HIV/SIDA şi de profilaxie şi control a TB prin Hotărâre de Guvern, 
în martie 2002, actualizată în august 2005. 

• Strategia NaŃională “EducaŃie pentru toŃi”, perioada 2004-2015, Hotărâre a Guvernului, 
aprilie 2003, Capitolul B “Acces la educaŃie de calitate”. 

• Planul de AcŃiuni Moldova – UE, Guvernul, Capitol, şi Sănătatea publică defineşte 
supravegherea epidemiologică şi ajustarea ei la standardele internaŃionale, precum şi 
îmbunătăŃirea îngrijirii medicale primare pentru a controla HIV/SIDA.  

• Program NaŃional cu privire la stilul de viaŃă sănătos pentru anii 2007-2015, Hotărârea 
Guvernului, aprobată în 2007 (capitolele II şi IV), se referă la prevenirea, educaŃia şi 
comunicarea în domeniul HIV/SIDA. 

• Strategia NaŃională de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, capitolul 5.3 privind 
Obiectivul de Dezvoltare al Mileniului nr. 6, pentru perioada 2004-2006 ODM. 

• Strategia NaŃională pentru Sănătatea Reproductivă, aprobată în 2005 prin Hotărârea 
Guvernului 

• AgenŃiile ONU care lucrează în domeniul HIV/SIDA (UNAIDS, UNFPA, OMS, OIM, 
UNICEF,  UNHCR,  PNUD  etc.) au elaborat Cadrul NaŃiunilor Unite de AsistenŃă 
pentru Dezvoltare (UNDAF) pentru a ajuta guvernul să facă faŃă poverii HIV/SIDA/IST 
şi problemelor asociate 

• Legea cu privire la drepturile şi obligaŃiile pacienŃilor, decembrie 2005, aprobată de 
Parlament  

• Ordinul Ministerului SănătăŃii nr. 314 din 25.06.2007 cu privire la implementarea testelor 
rapide pentru supravegherea epidemiologică a infecŃiei HIV şi testarea gravidelor  

• Îndrumarele cu privire la tratamentul bolilor sexual transmisibile, aprobate în 2005 de 
Ministerul SănătăŃii includ instrucŃii pentru testarea HIV/SIDA  

• Protocoalele naŃionale pentru îngrijirea şi tratamentul HIV şi SIDA, aprobate prin 
Ordinul Ministerului SănătăŃii, aprilie 2005  

• Ordinul Ministerului SănătăŃii cu privire la consilierea şi testarea voluntară pentru 
HIV/SIDA, hepatita B şi C, 2007  
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Cadrul legislativ şi normativ pentru MEDICAMENTELE ARV : Cadrul legislativ şi 
normativ al Moldovei pentru asigurarea cu medicamente ARV include documente generale 
cu privire la gestionarea medicamentelor şi documentele afiliate, care stipulează 
particularităŃile asistenŃei cu medicamente ARV. În timpul implementării proiectului, 
cadrul legislativ şi normativ a constat din: 

• Programul NaŃional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi IST pentru 2006 – 2010 
(se aplică în prezent), 

• Protocoalele naŃionale pentru tratarea şi îngrijirea bolnavilor cu HIV/SIDA (ordinul 
Ministerului SănătăŃii nr. 102 din 12 aprilie 2005) (se aplică în prezent),  

• Legea cu privire la prevenirea SIDA, 2007 (se aplică în prezent), 
• Ordinul Ministerului SănătăŃii nr. 184 din 11 iunie 2004 cu privire la asigurarea cu 

medicamente ARV a instituŃiilor medicale publice (se aplică în prezent).  

ii. SUPRAVEGHERE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE (M&E)  

SituaŃia înainte de implementarea proiectului: Nu exista un sistem de supraveghere 
HIV/SIDA de generaŃia a doua şi existau date foarte limitate despre proporŃiile, localizarea şi 
evoluŃia epidemiei. Se ştia foarte puŃin despre cunoştinŃele, atitudinea şi practicile grupurilor 
vulnerabile şi înalt vulnerabile. Prin urmare, exista necesitatea acută de utilizare a „sistemelor 
de supraveghere de generaŃia a doua” pentru  monitorizarea comportamentelor riscante, 
utilizându-le pentru a preîntâmpina, sau explica, schimbările în nivelul infecŃiei. În cazul 
epidemiilor concentrate, când HIV depăşeşte cinci procente în orice sub-grup de populaŃie cu 
un risc înalt de infectare (aşa ca UDI, lucrătoarele sexuali comercial (LSC), bărbaŃi care 
întreŃin relaŃii sexuale cu bărbaŃi (BSB), sistemele de supraveghere vor monitoriza infecŃia în 
aceste grupuri şi acorda atenŃie specială legăturilor între comportamentul membrilor acelor 
grupuri şi alte grupuri vulnerabile. 

IntervenŃia proiectului:  Datorită intervenŃiei proiectului, s-au realizat următoarele, după 
cum s-a preconizat: 

• A fost pus la punct un sistem de monitorizare şi evaluare pentru Programul NaŃional 
pentru HIV/SIDA şi IST care conŃine indicatori cuantificabili; şi  

• A fost lansat sistemul de supraveghere, care monitorizează infecŃia HIV şi 
comportamentele de risc înalt (în special, la utilizatorii de droguri injectabile şi alte 
grupuri înalt vulnerabile) pentru a informa despre tendinŃa epidemiei. 

 
Următoarele studii au fost coordonate de Unitatea M&E: 

• Studii periodice privind cunoştinŃele, atitudinile, practicile şi comportamentul 
(CAPC) (grupul de vârstă 15-24 de ani) au fost efectuate ca parte a supravegherii 
comportamentului; 

• A coordonat Studiul de supraveghere a comportamentului HIV/SIDA, efectuat de 
Centrul de Sondaje şi Analize Sociologice, Politologice şi Psihologice. 

• A coordonat Studiul de supraveghere epidemiologică de santinelă pentru HIV, 
executat de Centrul NaŃional ŞtiinŃifico-Practic de Medicină Preventivă; şi  

• Studiul cu privire la cunoştinŃele, atitudunile şi practicile adolescenŃilor cu risc sporit 
de infectare, efectuat cu susŃinerea UNICEF şi a proiectului. 

 
Sistemul naŃional de monitorizare şi evaluare complexă (M&E) a HIV/SIDA/IST: 
 
Guvernul Republicii Moldova a stabilit o colaborare fructuoasă cu reprezentanŃii 
organizaŃiilor internaŃionale (GFATM, Banca Mondială/AID şi UNAIDS) şi a contrasemnat 
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conceptul Sistemului naŃional de monitorizare şi evaluare complexă (M&E) în 2003. 
Guvernul a recunoscut avantajele şi importanŃa unui astfel de sistem în comparaŃie cu sisteme 
separate utilizate pentru necesităŃile de monitorizare a fiecărei iniŃiative majore. Pe durata 
implementării proiectului, Guvernul a format un grup de lucru tehnic de M&E, reprezentând 
toate părŃile implicate (GLT) în cadrul autorităŃii naŃionale, Consiliului NaŃional de 
Coordonare pentru TB şi HIV/SIDA/IST. Conform principiului „celor trei”, a fost format un 
singur sistem naŃional de M&E şi, din anul 2004, acest sistem este coordonat de Unitatea de 
M&E a Centrului NaŃional de Management în Sănătate. Din sistemul naŃional de M&E face 
parte aşa-numita „Unitate de informare pentru M&E TB şi SIDA/IST”. În prezent, Unitatea 
de M&E are 6 angajaŃi cu program deplin de lucru (specialişti în sănătatea publică, TI şi 
doctori în medicină cu studii specializate). Unitatea de M&E este responsabilă pentru crearea, 
fortificarea şi coordonarea sistemului de M&E pentru HIV/SIDA/IST, tuberculoză, substanŃe 
narcotice ilegale şi planificarea familiei.  
 

Principalele activităŃi ale acestui organ sunt orientate în două direcŃii:  
• ÎmbunătăŃirea calităŃii datelor colectate şi fluxurilor de informaŃii în datele statistice de 

rutină; şi 
• Fortificarea capacităŃilor naŃionale şi asimilarea experienŃei de implementare a 

cercetărilor operaŃionale privind HIV (comportament şi prevalenŃă). 
 

Pentru a îmbunătăŃi datele statistice de rutină, s-a elaborat un nou soft (SYME) de raportare şi 
evidenŃă post-tratament a cazurilor de HIV cu suportul AID, GFATM şi UNAIDS. S-a elaborat 
un modul separat pentru raportarea cazurilor de IST. Pe lângă aceasta, cu susŃinerea grantului 
AID şi a Fondului Global, s-a achiziŃionat echipament (1 server şi circa 150 computere), care s-a 
instalat în toate raioanele din partea dreaptă a Nistrului (Moldova fără Transnistria) şi parŃial pe 
malul stâng al Nistrului (Transnistria). Acest sistem este de asemenea utilizat pentru 
supravegherea TB. Conform structurii sistemului SYME, informaŃia este centralizată şi menŃinută 
în format electronic la Unitatea de M&E. În prezent, acest soft este disponibil în cadrul Evaluării 
de cinci ani a Fondului Global. Datele despre cazurile înregistrate de HIV sunt introduse 
retrospectiv în baza de date de nivel naŃional (circa 4000 de cazuri). După aprobarea noii Legi cu 
privire la prevenirea SIDA în 2007, fluxul de informaŃii necesita ajustări din cauza noului 
regulament cu privire la drepturile de acces la diferite niveluri la informaŃia individuală privind 
HIV. Noul cadru legislativ creează dificultăŃi la extinderea sistemului, deoarece structura ajustată 
a trebuit să fie aprobată de grupul de lucru M&E (GLT) înainte de implementare.  

 
Pe lângă aceasta, în ceea ce priveşte implementarea sistemului de supraveghere de a doua 
generaŃie, în perioada 2006-2007, Unitatea de M&E a fost implicată în elaborarea studiilor de 
comportament pentru populaŃia generală, la tineret şi grupurile înalt vulnerabile (inclusiv 
componenta biologică). În cazul studiilor CAPC ale populaŃiei generale şi a tineretului, Unitatea 
de M&E a standardizat întrebările cheie din chestionar pentru a genera principalii indicatori legaŃi 
de HIV. Unitatea de M&E a coordonat implementarea Studiului comportamentului şi 
supravegherea epidemiologică de santinelă pentru HIV din anul 2007, efectuat pentru grupurile 
înalt vulnerabile (UDI, LSC şi BSB) şi grupurile vulnerabile (şoferi de curse lungi şi deŃinuŃi).   

 
În procesul de implementare, extindere şi fortificare a sistemului naŃional de M&E, s-au 
identificat patru domenii principale cu deficienŃe; a căror îmbunătăŃire va duce la ameliorarea 
complexităŃii, coerenŃei şi durabilităŃii acestui sistem: 

 
• Raportarea intersectorială: Lipsa unor mecanisme de raportare instituŃionalizate şi 

regulate are un impact negativ. Implicarea UnităŃii de M&E în procesul de colectare a 
datelor pentru grantul GFATM, Runda VI de la toŃi sub-beneficiarii şi beneficiarii de 
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grant va genera anumite îmbunătăŃiri. În acest cadru, mecanismele de raportare 
intersectorială ar putea fi definite şi îmbunătăŃite. Dezvoltarea în continuare a 
aplicaŃiilor softului ar facilita raportarea intersectorială şi de asemenea, ar majora 
atractivitatea şi complexitatea sistemului.  

• Suport financiar pentru sistemul de M&E: În cazul datelor statistice de rutină 
există mecanisme instituŃionalizate şi un sistem de colectare, dar în cazul cercetărilor 
operaŃionale, situaŃia nu este stabilă. Deşi cercetările operaŃionale pentru M&E ale 
Programului NaŃional sunt aprobate de Ministerul SănătăŃii, din păcate, 
implementarea lor nu este finanŃată din surse publice. Această problemă financiară 
afectează durabilitatea colectării datelor prin intermediul cercetărilor operaŃionale, 
care sunt esenŃiale pentru măsurarea impactului.  

• Expertiza tehnică naŃională: În prezent, există lacune în structura cercetărilor, în 
special, în ceea ce priveşte grupurile înalt vulnerabile, şi de asemenea, la interpretarea 
rezultatelor. O soluŃie pentru eliminarea acestor lacune poate fi o combinare a 
instruirilor calitative organizate atât la nivel internaŃional, cât şi la nivel naŃional, şi 
studiile internaŃionale în colaborare.  

• Interpretarea rezultatelor generate de datele de la nivel naŃional din mai multe 
surse (triangulare): Iarăşi, aceasta se referă la problema expertizei tehnice naŃionale. 
Cea mai bună soluŃie pentru depăşirea acestei probleme este organizarea 
instruirilor/vizitelor de studiu, eforturi de colaborare internaŃională şi îmbunătăŃirea 
diseminării datelor.  

 
În concluzie, sistemul actual de M&E are nevoie de suport continuu întru extinderea acoperirii şi 
consolidarea rezultatelor obŃinute, astfel încât părŃile implicate să poată să se adreseze UnităŃii de 
M&E şi să primească informaŃii complete despre HIV/SIDA/IST (în loc să se adreseze la DDVR, 
Centrul NaŃional SIDA, Centrul de transfuzie a sângelui, FundaŃia SOROS-Moldova, etc. pentru a 
aduna toată informaŃia necesară). 

iii. Fortificarea capacităŃilor de laborator pentru HIV/SIDA/IST  

Datorită intervenŃiei proiectului, s-au îmbunătăŃit semnificativ capacităŃile laboratorului de a face 
faŃă creşterii preconizate a volumului de testări de bază pentru HIV/SIDA/IST (VDRL, Elisa, 
Western blot, numărul CD4 şi CD8), prin procurarea echipamentului de laborator, kiturilor de 
teste şi instruirii. 

     a. Echipamentul de laborator, kituri de teste 

Testarea iniŃială pentru HIV se face la Centrul NaŃional ŞtiinŃifico-Practic de Medicină 
Preventivă – Centrul SIDA, care are 14 centre regionale (inclusiv 11 centre regionale de 
medicină preventivă, Institutul Public Sanitar-Medical de la spitalul raional Cahul, Centrul 
pentru Igienă şi Epidemiologie din Tiraspol – Transnistria şi Centrul NaŃional pentru 
Transfuzia Sângelui). Datorită intervenŃiei proiectului, din mijloacele grantului AID s-au 
procurat şi s-au distribuit echipamente şi kituri de teste (vezi detalii în anexă). AchiziŃiile s-au 
efectuat de UCIMP fără tergiversări şi în conformitate cu specificaŃiile tehnice. Compania 
internaŃională, care a furnizat echipamentul de laborator şi kiturile de teste, a organizat 
instruire pentru tehnicienii medicali în domeniul funcŃionării echipamentului şi kiturilor de 
teste procurate. Iată o parte din echipamentul procurat din mijloacele grantului AID:  

• Microscop Leica DM LB2 HC; 
• Centrifugă Eppendorf; şi 
• Distilator de apă GFL2012 
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În timpul vizitelor în teren, s-a efectuat „monitorizarea pe loc” pentru a verifica existenŃa şi 
funcŃionalitatea echipamentului de laborator şi kiturilor de teste procurate. La data verificării, 
echipamentul şi kiturile de test erau amplasate unde se cuvine şi funcŃionau corect. Deşi 
echipamentul procurat funcŃionează normal în prezent, în viitor, ar putea apărea probleme. Va 
fi şi mai problematic dacă la acel moment va fi expirată perioada de garanŃie. Prin urmare, 
este extrem de important să se organizeze instruire pentru tehnicienii locali în domeniul 
reparării echipamentului medical/ de laborator în scopul asigurării durabilităŃii.  
 
b. Numărul testărilor de bază pentru HIV/SIDA/IST la Centrul Na Ńional Ştiin Ńifico-
Practic de Medicină Preventivă – Centrul SIDA 
 
Cifrele sunt după cum urmează: 
 
Tabelul 14: Numărul testărilor de bază pentru HIV/SIDA/IST la Centrul Na Ńional 
Ştiin Ńifico-Practic de Medicină Preventivă – Centrul SIDA (toate sursele de finanŃare) 

DATE Unitate 2002 
(referin Ńă) 

2003 2004 2005 2006 2007 

Număr 116333 167930 253152 271433 301901 376495 
1A. ELISA – Teste % 

schimbării 
NL 44 118 133 160 224 

Număr 111970 159917 240653 257203 288783 331296 
1B. ELISA – Persoane % 

schimbării 
NL 43 115 130 158 196 

Număr 306 344 366 630 804 834 
2. Western Blot – Teste % 

schimbării 
NL 12 20 106 163 173 

Număr 0 161 271 155 299 430 
3. CD4/CD8 – Teste % 

schimbării 
NL ** 68 -4 86 167 

Sursa: Centrul NaŃional Ştiin Ńifico-Practic de Medicină Preventivă – Centrul SIDA. 
Note: 1. Pentru testul Western Blot, numărul de persoane şi teste este aproape egal, 

deoarece, de obicei, se efectuează numai o dată pentru a confirma HIV+. 
          2. % se referă la schimbarea în comparaŃie cu cifra iniŃială de referinŃă – anul 

2002. 
          3. Numărul CD4/CD8 (pentru monitorizarea progresiei HIV) nu se făcea în 2002, 

deoarece acest test nu era disponibil atunci, de aceea, anul 2003 se consideră an de 
referin Ńă **. 

          4. Toate sursele de finanŃare (AID, GFATM şi Guvernul). 
          5. Inclusiv Transnistria. Cu toate acestea, numărul de cazuri este foarte mic. 
          6. NL înseamnă „Nu este aplicabil”. 
          7. VDRL şi TPHA (pentru testarea IST) nu se fac la Centrul NaŃional Ştiin Ńifico-

Practic de Medicină Preventivă – Centrul SIDA. 
 
Din tabelul de mai sus, putem vedea că a avut loc o majorare considerabilă a numărul de teste 
efectuate pentru HIV/SIDA (identificarea virusului, confirmarea şi progresarea bolii), în 
comparaŃie cu datele iniŃiale de referinŃă (înainte de lansarea proiectului). În comparaŃie cu 
anul 2002, în 2007, numărul de teste Elisa efectuate şi numărul de persoane beneficiare a 
crescut cu 224% şi respectiv, 196%. Numărul de teste Western Blot a crescut cu 173% în 
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anul 2007 în comparaŃie cu 2002. Numărul testelor pentru numărul CD4/CD8 a crescut cu 
167% în anul 2007 în comparaŃie cu anul 2003 (cifra pentru 2002 nu este disponibilă). 

 
Tabelul: 15: Numărul testărilor de bază pentru HIV/SIDA/IST la Centrul Na Ńional 
Ştiin Ńifico-Practic de Medicină Preventivă – Centrul SIDA (numai din finanŃarea 
acordată de guvern) 

DATE Unitate 2002 
(Ini Ńial) 

2003 2004 2005 2006 2007 

Număr 116333 87656 46752 96740 98816 94288 
1. Elisa – Teste % 

schimbării 
NL -25 -60 -17 -15 -19 

Număr 288 180 0 270 144 270 
2. Western Blot – Teste % 

schimbării 
NL -38 NL -6 -50 -6 

Sursa: Centrul NaŃional ŞtiinŃifico-Practic de Medicină Preventivă – Centrul SIDA. 
Note: 1. % se referă la schimbarea în comparaŃie cu cifra iniŃială de referinŃă – anul 2002. 
          2. Inclusiv Transnistria. Cu toate acestea, numărul de cazuri este foarte mic. 
          3. NL înseamnă „Nu este aplicabil”. 

 
Din cele de mai sus, putem concluziona că cota testelor efectuate prin Elisa şi Western Blot 
finanŃate de guvern s-a micşorat ca pondere din numărul total de teste efectuate (în ultimii cinci 
ani), în comparaŃie cu datele iniŃiale de referinŃă, datorită contribuŃiilor de la AID şi granturilor 
GFATM. Este foarte important că după valorificarea granturilor AID şi GFATM, Guvernul să 
acorde mai multe fonduri pentru efectuarea acestor teste. 

 
c. Instruire 
 
Din mijloacele grantului AID s-au efectuat instruiri pentru lucrătorii medicali în domeniile 
CTV, TMF, protocolul HAART, şi tratarea/îngrijirea bolnavilor cu HIV/SIDA). De 
asemenea, s-a susŃinut fortificarea capacităŃilor ONG-urilor prin stabilirea contactului cu 
FundaŃia SOROS, care a organizat instruire în outreach, consiliere, educaŃie de la egal la egal, 
îngrijire şi asistenŃă la domiciliu. Detaliile se prezintă în Componenta 2 în următoarea 
secŃiune.  
 
Tabelul 16: Programe de instruire 

 
   
B. COMPONENTA 2: EXTINEDEA INTERVEN łIILOR DE PREVENIRE PENTRU 
HIV/SIDA/IST ŞI MANAGEMENTUL IST 

Articole  Numărul 
Programelor 
de instruire 

Numărul lucr ătorilor 
medicali instruiŃi 

Tip 

CTV 11 189 Local  
Protocol HAART  1 18 InternaŃional 
TMF 3 65 Local  
Tratament/îngrijire 
pentru bolnavii cu 
HIV/AIDS 

  4 64 Local 
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i. IntervenŃii pentru grupurile vulnerabile şi înalt vulnerabile  
Grupurile vulnerabile şi înalt vulnerabile includ: tinerii, utilizatorii de droguri injectabile, 
lucrătoarele sexului comercial, bărbaŃii care întreŃin relaŃii sexuale cu alŃi bărbaŃi, deŃinuŃii, 
militarii şi migranŃii. FundaŃia Soros-Moldova este organizaŃia principală în implementarea 
acestui sub-component. În mai 2003 UCIMP a semnat cu FundaŃia Soros-Moldova un acord de 
implementare a intervenŃiilor pentru grupurile vulnerabile şi înalt vulnerabile şi a activităŃilor de 
îngrijire la domiciliu şi suport pentru PTHS. FundaŃia Soros-Moldova a administrat, în calitate 
sa de facilitator pentru ONG-uri, 27 de sub-proiecte de reducere a riscurilor şi 7 sub-proiecte de 
îngrijire la domiciliu şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, inclusiv selecŃia, 
evaluarea şi supravegherea. Până la demararea intervenŃiilor susŃinute de AID şi Fondul Global 
(înainte de 2003) nu au existat proceduri sistematice de identificare şi cartografiere a grupurilor 
vulnerabile şi de orientare a intervenŃiilor către aceste grupuri. Următoarele activităŃi au fost 
realizate în cadrul proiectului:  

• Grupurile vulnerabile, distribuŃia acestora şi reŃelele neformale au fost identificate 
printr-un exerciŃiu participatoriu de cartografiere; 

• Persoanelor identificate din diverse categorii de grupuri vulnerabile au fost acoperite cu 
activităŃi de prevenire care includ educaŃia de la egal la egal, consiliere şi testare 
voluntară, repartizare de prezervative şi măsuri de Informare, Educare şi Comunicare 
(IEC) în HIV/SIDA/IST; 

• În cazul UDI, proiectul a susŃinut procurarea echipamentului injectabil steril, consilierea 
şi tratamentul de substituŃie cu metadonă inclusiv pentru deŃinuŃi, şi 

• Au fost oferite stimulente educatorilor de la egal la egal şi altor furnizori de servicii 
pentru eficientizarea acoperirii grupurilor vulnerabile şi înalt vulnerabile.  

 
Activit ăŃile de Reducere a Riscurilor implementate de FundaŃia Soros-Moldova în cadrul 
Proiectului: Sunt 2 categorii de activităŃi după cum urmează:  
Activitatea 1: IntervenŃii pentru Utilizatorii de Droguri Injectabile (UDI) 

•  Această activitate are drept scop prevenirea transmiterii HIV/SIDA în rândul 
utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) prin intervenŃii de reducere a riscurilor. 14 
subproiecte pentru grupurile vulnerabile şi cele înalt vulnerabile sunt implementate de 
ONG-uri/OrganizaŃii Guvernamentale (OG) conform unei abordări complexe bazate pe 
cerere. Numărul maxim al proiectelor implementate concomitent a fost 19 şi a fost 
ulterior redus la 14 pentru mai multă eficacitate. 

• În cadrul activităŃii sunt susŃinute: (i) studiile comportamentale şi supraveghere de 
santinelă; (ii) măsurile de Informare, Educare şi Comunicare (IEC); (iii) furnizarea de 
materiale IEC, educaŃie de la egal la egal, distribuŃia de prezervative şi schimbul de 
seringi; (iv) furnizarea serviciilor de consiliere pentru diagnosticarea HIV/IST şi 
tratamentul eficient al IST; şi (v) asigurarea tratamentului de substituŃie cu metadonă. 

Activitatea 2: IntervenŃii pentru grupurile înalt vulnerabile 
• Această activitate vizează alte grupurile înalt vulnerabile – lucrătoarele sexului 

comercial (LSC),  bărbaŃii care întreŃin relaŃii sexuale cu alŃi bărbaŃi (BSB), femeile 
traficate, militarii, şoferii de curse lungi şi migranŃii – prin intervenŃii de prevenire care 
includ educaŃie de la egal la egal, consiliere şi testare voluntară (CTV), repartizare de 
prezervative şi referire către alte servicii HIV/SIDA şi IST. Această activitatea vizează 
de asemenea creşterea accesului la servicii IST, în special pentru tineri şi grupuri 
marginalizate, prin îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor IST şi prestarea lor în mod gratuit 
şi prietenos beneficiarului. 

 
Rezultatele sunt enumerate mai jos. 
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Tabelul 17: DistribuŃia seringilor  UDI acoperiŃi 

Anul  2005 2006 2007 Total 

1. Numărul seringilor distribuite      

a. Moldova fără  
Transnistria 

1920526 2181941 1907512 6009979 

b. Transnistria 89118 96651 76429 262198 

c. Moldova inclusiv Transnistria  2009644 2278592 1983941 6272177 

2. Numărul UDI acoperi Ńi     

a. Moldova fără  
Transnistria 

7505 10662 11260 --------- 

b. Transnistria  454 632 678 ---------- 

c. Moldova inclusiv Transnistria  7959 11294 11938 ---------- 

Note: 1. Pentru 2003-2004, nu există date exacte. 
2. Datele de acoperire a UDI sunt cumulative. 

 
Conform tabelului de mai sus, 6 milioane seringi au fost distribuite pe parcursul anilor 2005 – 
2007 în Moldova fără Transnistria şi 262,198 au fost distribuite în Transnistria. EvidenŃa arată că 
numărul seringilor distribuite în 2005-2007 depăşeşte cu mult situaŃia de până la proiect (înainte 
de 2003). Numărul UDI acoperiŃi este de 11,260 în anul 2007 în Moldova fără Transnistria şi de 
11,938 în Moldova inclusiv Transnistria. Acoperirea UDI a crescut de 1.5 ori din 2005 în 2007 
pentru Moldova fără Transnistria dar şi pentru Moldova inclusiv Transnistria. Deşi nu există date 
exacte referitor la situaŃia de până la proiect, evidenŃa din rapoartele de proiect arată că numărul 
UDI acoperiŃi era de doar 1,044 în 2003 şi de 5,211 în 2004. Vedem o creştere progresivă pe 
parcursul perioadei 2005-2007. 
 
 
Tabelul 18: Distribu Ńia metadonei – Numărul UDI acoperi Ńi 

Date 2005 2006 2007 

a. Moldova fără Transnistria 34 73 295 

Note: 1. În cadrul acestui proiect (AID şi Fondul Global Runda 1) nu a fost distribuită 
metadonă în Transnistria.  

2. Implementarea tratamentului de substituŃie cu metadonă a început abia în 2005. 
3. Datele sunt cumulative. 

 
Tabelul de mai sus arată 295 de persoane incluse în tratamentul de substituŃie şi o creştere 
semnificativă din 2005 în 2007 (o creştere de 9 ori în 2007 faŃă de 2005). Acoperirea a crescut de 
9 ori din 2005 până în 2007.  
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Tabelul 19: DistribuŃia prezervativelor 

Date 2005 2006 2007 Total 

1. Numărul prezervativelor distribuite      

a. Moldova fără Transnistria 747043 823173 680112 2250328 

b. Transnistria  23106 22420 19973 65499 

c. Moldova inclusiv Transnistria  770149 845593 700085 2315827 

Note: 1. Numărul beneficiarilor acoperi Ńi cu prezervative nu este disponibil deoarece astfel 
de date nu au fost colectate.  

2. Nu există date exacte pentru 2003-2004. 
 
În perioada anilor 2005-2007, FundaŃia Soros-Moldova a distribuit în Moldova fără Transnistria 
2.25 milioane prezervative, atât din sursele AID cât şi a Fondului Global. Numărul de unităŃi 
distribuite în Transnistria şi Moldova inclusiv Transnistria este de 65,499 unităŃi şi 2.32 milioane 
respectiv. 
 
Tabelul de mai jos arată numărul beneficiarilor acestei intervenŃii (distribuŃia de prezervative).  
 
Tabelul 20: Grupurile înalt vulnerabile care au beneficiat de serviciile Programului de 
Reducere a Riscurilor 

Date 2005 2006 2007 % creştere în 
2007 în 
comparaŃie cu 
2005  

A. Moldova fără Transnistria     

1. Lucrătoarele sexului comercial 728 794 858 18 

2. BărbaŃii care întreŃin relaŃii sexuale cu alŃi 
bărbaŃi 

638 735 751 18 

3. Tinerii orfani ------ 5418 5992 11** (creştere 
în 2007 în 
comparaŃie cu 
2006) 

4. UDI 7505 10662 11260 50 

5. AlŃii (şoferii de curse lungi) ------ 7842 7868 0.3** (creştere 
în 2007 în 
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comparaŃie cu 
2006) 

B. Transnistria      

1. UDI 454 632 678 49 

C. Moldova inclusiv Transnistria      

1. UDI 7959 11294 11938 50 

Note: 1. Pentru Transnistria sunt disponibile doar datele despre UDI. 
2. Nu există date exacte pentru 2003-2004. 
3. Datele sunt cumulative. 

 
În tabelul de mai sus vedem o creştere considerabilă în acoperirea grupurilor înalt vulnerabile de 
FundaŃia Soros-Moldova în perioada anilor 2005-2007, după cum arată procentul înalt al 
creşterii.  
 
Acoperirea închisorilor de către FundaŃia Soros-Moldova: Proiectul ONG-ului „Proiecte 
Inovatoare în Penitenciare”, Chişinău, a implementat activităŃi de reducere a riscurilor pentru 
deŃinuŃi din şase instituŃii penitenciare din Moldova: Cricova nr. 4 şi nr. 15, Soroca nr. 6, Rusca 
nr. 7 (închisoare pentru femei), Brăneşti nr. 18 şi Pruncul nr. 9. Numărul deŃinuŃilor UDI acoperiŃi 
lunar este estimat la 900. 
 
Alte activităŃi-cheie ale FundaŃiei Soros-Moldova: În paralel cu activităŃile de reducere a 
riscurilor şi în conformitate cu obiectivele grantului, FundaŃia Soros-Moldova a implementat şi 
alte activităŃi după cum urmează:  

• Fortificarea capacităŃilor ONG-urilor/organizaŃiilor guvernamentale subcontractate. 
Suportul a constat în organizarea sau finanŃarea participării la cursuri de instruire 
naŃionale şi/sau internaŃionale,  conferinŃe şi ateliere de lucru.  

• Planificarea şi organizarea cursurilor de instruire în domeniul HIV/SIDA pentru grupurile 
vulnerabile.  

• Elaborarea materialelor informaŃionale în domeniul HIV/SIDA şi distribuŃia lor prin 
intermediul ONG-urilor care activează în baza strategiei de reducere a riscurilor.   

• Monitorizarea, evaluarea şi coordonarea activităŃilor proiectelor şi evaluarea calitativă şi 
cantitativă a proiectelor implementate.  

• Evaluarea comportamentului grupului Ńintă şi susŃinerea supravegherii de santinelă în 
rândul grupurilor vulnerabile.  

• Procurarea bunurilor şi serviciilor de consultanŃă în conformitate cu Ghidurile Băncii 
Mondiale de  procurare a bunurilor şi serviciilor.  

 
Procurarea prezervativelor în cadrul Grantului AgenŃiei InternaŃionale de Dezvoltare 
(pentru serviciul de dermato-venerologie din Ńară şi pentru FundaŃia Soros-Moldova): În 
anul 2005 UCIMP a procurat şi livrat 1.44 milioane de prezervative (contractate în anul 2004) şi 
distribuite ulterior DDVR (286,000 unităŃi), FundaŃiei Soros-Moldova (194,000 unităŃi) şi 
campaniei de prevenire HIV/SIDA (960,000 unităŃi). În anul 2006, UCIMP a procurat, din 
sursele Grantului AgenŃiei InternaŃionale de Dezvoltare, 2.5632 milioane prezervative dintre 
care 1.5552 milioane pentru serviciul de dermato-venerologie şi 1.008 milioane pentru FundaŃia 
Soros-Moldova. În anul 2007, din sursele Grantului AgenŃiei InternaŃionale de Dezvoltare, 
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UCIMP a procurat 2.7 milioane prezervative dintre care 1.5 milioane pentru serviciul de 
dermato-venerologie şi 1.2 milioane pentru FundaŃia Soros-Moldova (ceea ce constituie o 
creştere de 30 ori în comparaŃiei cu anul 2004). Prezervativele au fost procurate direct de la 
UNFPA fiind contractate în anul 2006. 
 
Testarea la HIV a deŃinuŃilor: Conform datelor Centrului NaŃional de Medicină 
Preventivă/Centrul SIDA, numărul deŃinuŃilor testaŃi la HIV  a crescut datorită intervenŃiilor 
proiectului. Datele sunt prezentate în următorul tabel. 
 
Tabelul 21: Numărul deŃinuŃilor testaŃi la HIV (inclusiv num ărul institu Ńiilor penitenciare)  

Anul  Numărul 
deŃinuŃilor testaŃi 

% de creştere în 
comparaŃie cu 
datele iniŃiale - 
2002 

Numărul total 
de deŃinuŃi 

% de deŃinuŃi testaŃi din 
numărul total de deŃinuŃi 

2002 534 NL  10633 5 

2003 1874 251 10925 17 

2004 2374 345 10200 23 

2005 3829 617 9600 40 

2006 3777 607 8400 45 

2007 2303 331 7895 29 

Sursa: 1. Centrul NaŃional de Medicină Preventivă/Centrul SIDA . 
2. InformaŃia despre deŃinuŃi a fost obŃinută de la Ministerul JustiŃiei.  

Notă: 1. NL înseamnă Nu este aplicabil. 
 
ActivităŃile de reducere a riscurilor au vizat de asemenea deŃinuŃii . Din tabelul de mai sus 
vedem că numărul total al deŃinuŃilor testaŃi a crescut considerabil din anul 2002 (datele iniŃiale 
de referinŃă), excepŃie făcând anul 2007. Scăderea din anul 2007 se datorează scăderii numărului 
de deŃinuŃi pe parcursul ultimilor ani dar şi faptului că mulŃi deŃinuŃi a căror sentinŃă depăşeşte un 
an au fost testaŃi în anii precedenŃi. Analiza procentului de deŃinuŃi testaŃi din numărul total de 
deŃinuŃi arată o creştere constantă din 2002 încoace (excepŃie făcând anul 2007), deşi % pentru 
fiecare an rămâne mai mic de 50. Datele despre % de deŃinuŃi testaŃi din numărul total de deŃinuŃi 
ar trebui interpretate cu precauŃie deoarece în Moldova testul la HIV nu este obligatoriu pentru 
deŃinuŃi ceea ce determină procentajul mic. 
 
Modelul de distribuŃie a cazurilor de HIV/SIDA: Datorită activităŃilor de reducere a riscurilor 
în rândul grupurilor înalt vulnerabile, modelul de distribuŃie a cazurilor noi HIV pozitive s-a 
schimbat  radical. ActivităŃile de reducere a riscurilor au dus la stabilizarea incidenŃei HIV/SIDA 
în sub-populaŃiile înalt vulnerabile specifice, în special UDI, contribuind la schimbarea modelului 
de distribuŃie. Detaliile sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
 
Tabelul 22: Modelul de distribuŃie a cazurilor noi HIV pozitive (% din numărul total de 
cazuri) 
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Anul  UDI  BSB Heterosexual 

Transmiterea 
de la mamă la 
făt Total 

2002 69.9 1.5 27.6 1.0 100.0 

2003 54.5 0.4 43.5 1.6 100.0 

2004 50.1 0.0 48.2 1.7 100.0 

2005 42.8 0.9 54.6 1.7 100.0 

2006 38.2 0.4 59.1 2.3 100.0 

2007 30.4 0.0 68.6 1.0 100.0 

Sursa: Centrul NaŃional de Medicină Preventivă/Centrul SIDA . 
Notă: Datele includ Transnistria. 
 
În tabelul de mai sus vedem că % cazurilor noi HIV pozitive a scăzut semnificativ în rândul 
grupurilor înalt vulnerabile cum ar fi UDI şi BSB.  Deşi TMF prezintă o creştere contextul 
distribuŃiei cazurilor noi HIV pozitive, în cazul a doi indicatori de bază (1) numărul absolut al 
cazurilor şi (2) % copiilor HIV pozitivi din numărul total de copii născuŃi de la femeile HIV 
pozitive vedem o scădere semnificativă (vezi tabelul din sub-capitolul Transmiterea de la mamă 
la făt). Datorită scăderii numărului de cazurilor noi HIV pozitive în rândul UDI şi BSB, procentul 
cazurilor noi HIV pozitive a crescut în populaŃia heterosexuală, fenomen specific multor Ńări în 
rezultatul implementării intense a activităŃilor de reducere a riscurilor în rândul grupurilor înalt 
vulnerabile.   
 
ii. Transmiterea de la mamă la făt (TMF)  
 
Înainte de demararea intervenŃiilor susŃinute de AID/Fondul Global, protocoalele TMF nu erau 
diseminate în mod sistematic, iar serviciile de suport pentru femeile gravide HIV pozitive erau de 
calitate slabă sau mai curând inexistente. Următorul protocol a fost urmat în cadrul proiectului:   

• Diseminarea protocoalelor TMF (în cadrul Grantului AgenŃiei InternaŃionale de 
Dezvoltare au fost organizate 3 cursuri de instruire şi formaŃi 65 specialişti medicali); 

• Femeile gravide HIV pozitive şi rudele acestora sunt consiliate de medicul psiholog al 
DDVR. De asemenea sunt distribuite broşuri pentru pacienŃi şi vizitatori;   

• Toate femeile gravide HIV pozitive primesc tratament profilactic ARV pe parcursul 
sarcinii;  

• OpŃiunile de alimentarea a copiilor născuŃi de femeile HIV pozitive sunt analizate de 
specialişti instruiŃi;  

• Naşterile femeilor HIV pozitive sunt primite în InstituŃii Medicale specializate 
nominalizate de Ministerul SănătăŃii;    

• Copilul născut de către o femeie HIV pozitivă este testat o dată ajuns la vârsta de două 
luni şi testul este repetat la vârsta de 6, 12 şi 18 luni;  

• Toate femeile sunt testate la HIV (test Elisa) de două ori pe parcursul sarcinii. Testul este 
obligatoriu; şi 

• Chiar şi copiii HIV negativi născuŃi de către femeile HIV pozitive primesc tratament 
profilactic ARV şi lapte praf. 
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Tabelul 23: Femeile gravide testate la HIV 

DATE  Unitatea 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Număr  11543 63687 50096 47221 48286 220833 1. Numărul femeilor gravide 
testate la HIV 

% creştere NL  452 334 309 318 NL  

Număr  12697 69189 82671 87044 94657 346258 2. Numărul testelor HIV 
efectuate pentru gravide 

% creştere NL  445 551 586 646 NL  

Note:  1. Un % mare din teste sunt teste Elisa. 
2. Datele includ Transnistria. Dar majoritatea femeilor testate sunt din Moldova, 

malul drept.  
3. Numărul femeilor gravide testate a scăzut din 2005 până în 2007 deoarece a 

scăzut numărul sarcinilor.   
4. % se referă la creşterea de după anul 2003. 
5. NL înseamnă Nu este aplicabil.  

 
Tabelul de mai sus arată o creştere semnificativă atât a  numărului femeilor gravide testate la HIV 
cât şi a numărului testelor HIV efectuate pentru femeile gravide în comparaŃie cu anul 2003 
(primul an de implementare a proiectului). Numărul femeilor gravide testate a scăzut din 2005 
până în 2007 deoarece a scăzut numărul sarcinilor.   
 
iii. Centrele de Sănătate prietenoase Tinerilor (CSPT) 
 
Serviciile de Sănătate Prietenoase Tinerilor (SSPT) sunt serviciile care corespund necesităŃilor 
tinerilor legate de informaŃii corecte şi actuale despre sănătate, sexualitate şi abuzul de substanŃe. 
CSPT oferă un spectru complet de servicii accesibile şi îngrijire calitativă tinerilor în cel mai 
potrivit mod. Acestea includ un mediu care garantează tinerilor intimitatea şi confidenŃialitatea şi 
servicii oferite de profesionişti lipsiŃi de prejudecăŃi şi instruiŃi în domeniul sănătăŃii şi dezvoltării 
adolescenŃilor, abordărilor prietenoase tinerilor, astfel încât tinerii să poată face alegeri libere şi 
informate referitor la sănătatea şi sexualitatea lor. În anul 2005 au fost create 9 CSPT din sursele 
Grantului AID (alte două centre activau deja cu susŃinerea UNICEF). În cadrul Grantului 
AgenŃiei InternaŃionale de Dezvoltare cele 9 centre au fost dotate cu mobilier, echipament de 
oficiu şi echipament medical de bază. SSPT includ şapte componente de bază: 

• Sănătatea generală (boli endemice, traume, tuberculoza, hepatita) 
• Accent sporit pe campanii IEC de informare pentru tineri în sănătatea sexuală şi a 
reproducerii (IST; contraceptive, sarcina, avortul)   
• Consilierea şi Testarea Voluntară şi ConfidenŃială (CTVC) pentru HIV/SIDA şi IST 
• Referire la serviciile medicale specializate 
• Managementul violenŃei, inclusiv a celei sexuale 
• Servicii de sănătate mintală 
• Abuzul de substanŃe (alcool, tutun, substanŃe ilegale şi consumul drogurilor injectabile) 
• Informare şi consiliere asupra unui şir de probleme (sănătatea sexuală şi a reproducerii, 

alimentaŃia, igiena, abuzul de substanŃe) 
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Este important de menŃionat faptul că fiecare CSPT are o abordare unică bazată pe specificul 
local.  
 

Caracteristicile – cheie ale CSPT sunt următoarele: 
• participarea deplină a tinerilor 
• corelarea cu educaŃia de la egal la egal şi educaŃia pentru formarea deprinderilor de viaŃă 

în prevenirea HIV/SIDA  
• integrarea cu alte servicii şi sectoare  
• furnizori de servicii instruiŃi în domeniul abordării prietenoase tinerilor, consilierii şi 

comunicării 
• intimitate 
• confidenŃialitate 
• calitatea îngrijirii 

 

Misiunea Băncii Mondiale de monitorizare a proiectului din aprilie 2008 a menŃionat în 
Aide-Memoire necesitatea elaborării standardului pentru Serviciile de Sănătate 
Prietenoase Tinerilor cu suportul UNICEF şi OMS. Versiunea preliminară a 
standardului a fost elaborată şi înaintată spre aprobare Ministerului SănătăŃii. O dată 
aprobat de Ministerul SănătăŃii standardul va fi finalizat iar personalul vizat va fi format 
în utilizarea acestui standard. Formarea personalului vizat nu va fi asigurată din sursele 
Grantului AgenŃiei InternaŃionale de Dezvoltare. De asemenea a fost recomandată 
publicarea experienŃei de dezvoltarea acestor servicii ca exemple de bune practici în 
regiune. 

CSPT trebuie să fie parte din sistemul medical existent şi să contribuie la implementarea 
principalelor strategii de sănătate publică (cu accent sporit pe servicii de prevenire şi 
consiliere şi furnizarea serviciilor integrate). Majoritatea contactelor direct cu tinerii şi 
familiile acestora în probleme de sănătate se produc la nivelul InstituŃiilor de Medicină 
Primară (IMP), astfel IMP poate servi drept mijloc principal de acces la CSPT. În 
acelaşi timp implementarea eficientă a CSPT la nivel naŃional este posibilă doar printr-o 
cooperare strânsă între autorităŃile publice locale, instituŃiile medicale, instituŃiile de 
învăŃământ,  instituŃiile de asistenŃă socială, instituŃiile legale, ONG-uri specializate în 
lucru cu tinerii şi comunitate. Începând cu ianuarie 2007, o data cu încetarea finanŃării 
din surse externe, CSPT au fost integrate în sistemul de medicină primară (conform 
ordinului Ministerului SănătăŃii din Decembrie 2006) şi finanŃate în baza mecanismului 
de finanŃare aplicat instituŃiilor medicale de către Compania NaŃională de Asigurări în 
Medicină.  

 
iv. Alte intervenŃii de prevenire 
 
Alte activităŃi de prevenire sunt următoarele: 
 

• Proiectul a susŃinut campanii de Informare, Educare şi Comunicare (la nivel naŃional şi 
regional), servicii de consiliere şi testare voluntară (CTV) şi marketingul social al 
prezervativelor.  

• O atenŃie deosebită a fost acordată activităŃilor de informare, educare şi comunicare 
pentru tineri implementate de CSPT.  

• Proiectul a atras parteneri strategici (mass media, celebrităŃi, reprezentanŃi ai bisericii, 
lideri de comunitate şi oameni de afaceri) şi i-a implicat în campaniile de IEC şi 
sensibilizare. 
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• PTHS au fost implicate în activităŃi de umanizare a problemelor legate de HIV/SIDA. 
• Proiectul a susŃinut Centrul NaŃional de Transfuzie a Sângelui (CNTS) în vederea 

asigurării securităŃii hemotransfuziilor.  
• În cadrul grantului AID (de asemenea în cadrul grantului Fondului Global), 

UCIMP a procurat echipament şi teste pentru CNTS şi Centrele de 
Hemotransfuzii Regionale (din BălŃi, Cahul şi Tiraspol). În cadrul grantului 
Fondului Global au fost organizate cursuri de instruire pentru personalul CNTS 
şi Centrelor de Hemotransfuzii Regionale. Statutul curent al CNTS şi a Centrelor 
de Hemotransfuzii Regionale în termeni de securitate transfuzională este 
prezentat în tabelul de mai jos.  

 
  
Tabelul 24: Programul de securitate transfuzională a CNTS şi  Centrelor de 
Hemotransfuzii Regionale  

Asigurarea calităŃii în 
testarea HIV 

UnităŃi de sânge Denumirea 
centrului de 
transfuzii sau a 
laboratorului de 
verificare a 
sângelui   

Proceduri 
standard 
de operare  

Schemă de 
asigurare 
externă a 
calităŃii   

Sânge 
donat 

Sânge testat Sânge testat în 
mod de 
asigurare a 
calităŃii 
 

Chişinău Da Da 54,248 54,248 54,248 

BălŃi Nu Nu 17,615 17,615 0 

Cahul Nu Nu 2,150 2,150 0 

Total ------ -------- 73,563 73,563 54,248 

Sursa: Raportul UNGAS referitor la Serviciul de Transfuzie a Sângelui în Moldova. 
 
În cadrul vizitei la CNTS s-a constatat că tot echipamentul şi kiturile de testare procurate din 
sursele granturilor AID şi Fundului Global este funcŃional şi nu prezintă probleme. Procurarea a 
fost efectuată de UCIMP în termenii stabiliŃi şi în strictă conformitate cu cerinŃele tehnice. 
Echipamentul procurat pe parcursul ultimilor doi ani se mai află în perioadă de garanŃie. De 
asemenea, conform cerinŃelor contractuale, furnizorii internaŃionali au organizat cursuri de 
instruire în utilizarea echipamentului.   
  
v. Notă referitor la Programul de Reducere a Riscurilor.   
 
Programul de Reducere a Riscurilor are trei faze diferite, faza 1 şi faza 2 reprezentând scenariul 
„de până la proiect” şi faza 3 reprezentând scenariul din cadrul Proiectului de Control 
HIV/SIDA”.  
 
Faza I: Întreaga istorie a implementării activităŃilor de reducere a riscurilor în Moldova constă 
într-o strategie dezvoltată încă în anul 1997 când a fost utilizată o abordare din trei puncte de 
vedere pentru a asigura legalizarea şi extinderea activităŃilor. Astfel faza 1, care cuprinde anii 
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1997 – 1999, a avut drept scop lansarea a trei proiecte pilot de reducere a riscurilor, unul în 
sectorul civil, al doilea în instituŃiile penitenciare şi cel de al treilea în cadrul Serviciului 
Narcologic. Primele două proiecte de reducere a riscurilor, unul în oraşul Soroca şi altul în 
Penitenciarul nr. 18 din Brăneşti, au vizat în mare parte schimbul de seringi şi distribuŃia de 
prezervative. În anul 1998 Dispensarul Narcologic a lansat proiectul pilot de tratament de 
substituŃie cu buprenorfină. S-a decis de comun acord ca rezultatele celor trei proiecte pilot să fie 
utilizate pentru planificare pe viitor şi extindere. Rezultatele primei faze au fost concluzionate 
prin Hotărârea de Guvern nr. 1173 din 7 Decembrie 1998 care în principiu a constituit cadrul 
legislativ pentru implementarea strategiei de reducere a riscurilor pe scară mare în Republica 
Moldova. Ulterior Hotărârii de Guvern, au fost elaborate şi aprobate de Ministerul SănătăŃii 
instrucŃiunile detaliate pentru standardul activităŃilor de reducere a riscurilor care stipulează 
cadrul pentru reducerea riscurilor şi tratamentul de substituŃie pentru toată Ńara. Standardul 
activităŃilor de reducere a riscurilor aprobat în anul 1998 nu a fost niciodată revizuit sau re-
evaluat. 
E ARM REDUCTION   
Faza II: A fost lansată în perioada 29 octombrie 1999 – 2002 cu suportul UNAIDS şi al 
FundaŃiei Soros-Moldova în vederea extinderii activităŃilor la nivel naŃional. ActivităŃile în cadrul 
proiectului comun UNAIDS/FundaŃia Soros-Moldova au început în ianuarie 2000 după 
identificarea şi echiparea în prealabil a punctelor de schimb a seringilor, selectarea şi instruirea 
personalului, procurarea  bunurilor de reducere a riscurilor (seringi, prezervative, dezinfectanŃi) şi 
tipărirea mai multor materiale informaŃionale. În 2000, drept rezultat al extinderii geografice a 
activităŃilor de reducere a riscurilor la cele doua proiecte pilot sau mai adăugat 4 (în oraşele 
Orhei, Făleşti, BălŃi şi Chişinău). Astfel în anul 2000 în Republica Moldova îşi desfăşurau 
activitatea 6 proiecte de schimb de seringi localizate în diferite teritorii administrative în 
concordanŃă cu epidemiologia HIV şi utilizarea drogurilor injectabile. În anul 2002 un nou proiect 
de schimb a seringilor a demarat în penitenciarul nr. 4 din Cricova. ONG-urile implicate în 
primele proiecte de reducere a riscurilor erau cunoscute drept ONG-uri active în domeniul 
prevenirii HIV/SIDA şi IST şi activau în diferite oraşe acoperind astfel o mare parte din teritoriul 
Republicii Moldova. Obiectivele-cheie ale ONG-urilor, conform statutelor, erau educarea şi 
informarea în HIV/SIDA  şi asigurarea suportului psihologic şi asistenŃei pentru PTHS, în special 
prin intermediul seminarelor şi cursurilor de instruire. La acel moment grupul Ńintă era format din 
tinerii din şcoli şi universităŃi şi din PTHS, inclusiv utilizatorii de droguri. Membrii ONG-urilor 
fusese instruiŃi în diverse aspecte legate de activitatea ONG cum sunt contabilitatea, conducerea 
ONG-ului, prevenirea utilizării drogurilor, planificarea familiei. 
ARM REDUCTION   
Faza III:  Din 2003 începe cea de a treia faza de implementare a Programului de Reducere a 
Riscurilor. Programul NaŃional de Prevenire şi Control a infecŃiei HIV/SIDA 2001-2005 a servit 
Guvernului Republicii Moldova drept document de bază pentru cererea de fonduri în Runda 1 a 
Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei în vederea asigurării acoperirii 
financiare a programului şi extinderii ulterioare a  activităŃilor de reducere a riscurilor. Cererea a 
fost aprobată spre finanŃare. La 8 mai 2003 a fost semnat un acord între Ministerul SănătăŃii, 
reprezentat de UCIMP, şi FundaŃia Soros-Moldova. Conform acestui acord FundaŃia Soros-
Moldova urma să dezvolte o reŃea de ONG-uri şi instituŃii publice care să implementeze activităŃi 
de prevenire a răspândirii infecŃiei HIV/SIDA în rândul grupurilor înalt vulnerabile. De 
asemenea, FundaŃia Soros-Moldova urma să dezvolte activităŃi de suport şi îngrijire la domiciliu 
pentru PTHS în sectoarele civil şi penitenciar, inclusiv pe malul stâng al râului Nistru (numită 
„Transnistria”). Conform schemei lansate de FundaŃia Soros-Moldova, ONG-urile care oferă 
servicii de reducere a riscurilor depun cereri de finanŃare direct la FundaŃia Soros-Moldova, 
inclusiv pentru fondurile alocate pentru aceste activităŃi din granturile AID şi Fondului Global. 
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Până în prezent Guvernul Republicii Moldova nu a finanŃat activităŃi de reducere a riscurilor. 
Astfel, începând cu anul 2003 acoperirea programelor de reducere a riscurilor a crescut enorm. 

C. COMPONENTA 3: TRATAMENT, ÎNGRIJIRE ŞI SUPORT PENTRU PERSOANELE 
CARE TRĂIESC CU HIV/SIDA 

i. Managementul InfecŃiilor Oportuniste şi Îngrijirea Paliativ ă  

Acest sub-capitol Ńine de tratamentul şi managementul infecŃiilor oportuniste, inclusiv TB, şi 
îngrijirile paliative pentru persoanele cu HIV/SIDA.  

Tratamentul infecŃiilor oportuniste  este asigurat de DDVR, Spitalul InstituŃiilor Penitenciare 
Pruncul şi Spitalul Municipal din Tiraspol, Transnistria (în ambulatoriu).  

Tratamentul infecŃiilor oportuniste (în afară de TB) este asigurat în condiŃii de staŃionar sau 
ambulatoriu în funcŃie de gravitatea cazului. Pentru pacienŃilor cu HIV/SIDA cu infecŃia 
oportunista TB tratamentul este asigurat în centre specializate. 

Tabelul 25: Numărul persoanelor cu infecŃia HIV/SIDA care au primit tratament pentru 
infecŃiile oportuniste (nr. de cazuri) 

 (În afară de TB) 

DATE  2004 2005 2006 2007 Total 

1. Numărul persoanelor cu infecŃia HIV/SIDA care au 
primit tratament pentru infec Ńiile oportuniste (nr. de 
cazuri) 

240 353 469 517 1579 

2. % de creştere după 2004 NL  47 95 115 NL  

Sursa:  DDVR. 
Note:  1. NL înseamnă „Nu este aplicabil”. 

2. Datele includ Transnistria. Oricum numărul de cazuri din Transnistria este 
foarte mic. 

În tabelul de mai sus vedem o creştere progresivă importantă în tratarea şi gestionarea cazurilor 
de infecŃii oportuniste.  

Tabelul 26: Numărul persoanelor cu infecŃia HIV/SIDA care au primit tratament pentru 
infecŃia oportunistă TB 

DATE  Cumulativ 
până în 2006 

Numai 
2007  

Cumulativ 
până în 2007 

1. Numărul persoanelor cu infecŃia HIV/SIDA care 
au primit tratament pentru infec Ńia oportunistă TB 

71 33 104 

2. % de creştere după 2006 cumulativ NL  NL  46 

Sursa: UCIMP. 
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Note:  1. NL înseamnă „Nu este aplicabil”. 
2. Datele includ Transnistria. Oricum numărul de cazuri din Transnistria este 

foarte mic. 

Laboratorul DDVR face teste CD4/CD8 în vederea monitorizării dinamicii maladiei şi eficienŃei 
tratamentului. Următorul tabel prezintă de asemenea testele pentru IST (VDRL-MRS), TPHA şi 
PCR efectuate de laboratorul DDVR. 

Tabelul 27: Numărul testelor pentru HIV/SIDA/IST efectuate de laboratorul DDVR  

DATE  Unitate 2002 
(referin Ńă) 

2003 2004 2005 2006 2007 Total 
(2003 -
2007) 

Număr  ------ ------- 443 679 1892 2155 5169 
1. 
CD4/CD8  % 

creştere 
NL  NL  NL  53 327 386 NL  

Număr  848803 874330 694836 799372 860991 968159 4197688 
2. VDRL /  
(MRS) % 

creştere 
NL  3 -18 -6 1 14 NL  

Număr  ------ 773 563 34895 33866 41800 111897 
3. TPHA 

% 
creştere 

NL  NL  -27 4414 4281 5308 NL  

4. PCR Număr  ----- ------- 156 850 1488 2390 4884 

 % 
creştere 

NL  NL  NL  445 854 1432 NL  

Sursă: Dispensarul Dermato-venerologie Republican de (DDVR). 
Note: 1. % se referă la creşterea în comparaŃie cu datele iniŃiale.  

2. Toate sursele de finanŃare (AID, GFATM şi Guvernul) 
3. DDVR nu a efectuat teste CD4/CD8 (pentru monitorizarea dinamicii HIV) în anii 
2002 şi 2003, respectiv datele iniŃiale de referinŃă sunt din 2004**. 
4. Datele nu includ Transnistria. 
5. NL înseamnă „Nu este aplicabil”. 

Tabelul de mai sus arată o creştere foarte mare a numărului de teste CD4/CD8 efectuate pe 
parcursul ultimilor trei ani (2006 şi 2007 în comparaŃie cu 2004). În aceeaşi perioadă a crescut 
considerabil şi numărul testelor pentru IST, în special sifilis (VDRL şi TPHA) şi testelor PCR 
(inclusiv Hepatita C). Această creştere poate fi atribuită campaniilor de informare, educare şi 
comunicare orientate spre tineri şi activităŃilor de reducere a riscurilor implementate de FundaŃia 
Soros-Moldova care au dus creşterea testării voluntare la IST.  
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Îngrijirea paliativ ă: DDVR este unica instituŃie responsabilă pentru îngrijirea paliativă a 
pacienŃilor cu HIV/SIDA. În cadrul grantului AID, DDVR a primit pentru acest scop echipament, 
mobilier medical şi electrocasnice.  
În cadrul vizitei la DDVR , Chişinău a fost efectuată o monitorizarea la faŃa locului pentru a 
verifica prezenŃa şi funcŃionalitatea echipamentului şi testelor. Procurarea a fost efectuată în 
cadrul grantului AID de UCIMP în termenii stabiliŃi şi în strictă conformitate cu cerinŃele 
tehnice. Conform cerinŃelor contractuale, furnizorii internaŃionali au organizat cursuri de 
instruire în utilizarea echipamentului. La ziua vizitei, echipamentul şi kiturile de teste erau 
prezente şi funcŃionau bine. Cu toate acestea, 2 echipamente, procurate în cadrul grantului 
Fondului Global, şi anume Flowcitometru FACS Count (pentru investigarea CD4/CD8) şi 
PCR-Cobas Amplicor (pentru măsurarea încărcăturii virale), s-au defectat pe parcursul 
ultimului an şi au fost reparate din sursele grantului Fondului Global. 
Dată fiind lipsa expertizei locale în reparaŃia echipamentelor, reparaŃiile durează mult timp 
deoarece inginerii trebuie să vină din Ucraina sau România. Deşi în prezent echipamentul 
procurat din sursele grantului AID funcŃionează bine aceeaşi problemă poate apărea şi pentru 
acest echipament. Prin urmare instruirea urgentă a inginerilor locali în reparaŃia 
echipamentului medical de laborator este indispensabilă pentru sustenabilitatea proiectului. 
 
 
ii. Asigurarea Terapiei anti-retrovirale foarte active (HAART)  
 
a. Asigurarea cu HAART 
 
În prezent tratamentul HAART este oferit în mod gratuit pentru PTHS şi nu există liste de 
aşteptare. Pe parcursul anilor 2003 – 2005 tratamentul HAART a fost oferit unui număr 
limitat de pacienŃi, fiind extins ulterior, datorită surselor adiŃionale din grantul Fondului 
Global, pentru a include toate PTHS eligibile pentru tratament. Până în 2003 însă situaŃia era 
critică şi nu era oferit HAART (doar 6 persoane au primit astfel de HAART, medicamentele 
fiind procurate de la UNICEF din sursele Fondului de InvestiŃii în Sănătate la cererea 
Ministerului SănătăŃii). Asigurarea cu HAART în cadrul proiectului a dus la scăderea 
considerabilă a mortalităŃii la pacienŃii cu SIDA chiar dacă  numărul de cazuri HIV pozitive 
diagnosticate a crescut în rezultatul sporirii accesibilităŃii testelor Elisa şi Western Blot şi 
implementării programelor de reducere a riscurilor. Totuşi unii pacienŃi nu aderă la HAART. 
În Moldova, datorită serviciilor de HAART şi disponibilităŃii în mod gratuit a 
medicamentelor ARV, HIV/SIDA începe să devină mai curând o „boală cronică 
controlabilă” decât o boală fatală.  

În iulie 2007, în cadrul grantului AgenŃiei InternaŃionale de Dezvoltare, a fost lansat sub-
proiectul „Creşterea aderenŃei la tratament HAART a persoanelor cu HIV/SIDA”. 
Cele trei activităŃi principale ale sub-proiectului sunt: 

• EducaŃie de la egal la egal şi consiliere; 
• Rambursarea costurilor de călătorie pînă la DDVR a pacienŃilor (din afara 

Chişinăului) pe tratament HAART; şi 
• Cursuri de instruire în metodologia asigurării aderenŃei la tratament pentru echipe 

multidisciplinare formate din  medici, asistente medicale, psihologi şi educatori de la 
egal la egal. 

Acest sub-proiect a fost implementat de ONG-ul „Centrul de Politici şi Analize în 
Sănătate”. Până în prezent, 127 PTHS au fost ajutate să înceapă tratamentului ARV şi au 
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fost rambursate 1378 călătorii ale pacienŃilor incluşi în tratament ARV. Au fost 
organizate mai multe şedinŃe (2313) cu PTHS şi 530 noi PTHS au fost consiliate în 
importanŃa aderării la tratamentul ARV. În plus au fost organizate 277 şedinŃe cu rudele 
şi prietenii ai PTHS. Alte activităŃi importante au fost: formarea formatorilor în vederea 
dezvoltării capacităŃilor locale în domeniul „AderenŃei la tratamentul ARV”, organizarea 
cursurilor locale de instruire pentru echipe multidisciplinare, elaborarea curiculei pentru 
cursul de instruire „AderenŃa la tratamentul ARV” şi elaborarea altor materiale didactice 
necesare pentru cursuri. 

Tabelul 28: Numărul pacienŃilor noi cuprin şi în tratament HAART (pe an)   

Anul  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Numărul de adulŃi  4 27 82 107 114 197 

Numărul de copii  2 4 1 2 7 6 

Total  6 31 83 109 121 203 

% schimbare faŃă de 
2002 

NL  417 1283 1717 1917 3283 

Sursă: DDVR. 
Note: 1. Numărul total de pacienŃi cu tratament HAART estimat este mai mare decât 
numărul actual. 

2. NL înseamnă „Nu este aplicabil”. 
3. În perioada 2002-2006, pacienŃii din Transnistria au primit tratament HAART la 
DDVR din Chişinău.  
Din 2007 pacienŃii din Transnistria au început să fie incluşi în tratament în Transnistria 
la Spitalul Municipal din Tiraspol - Departamentul de Imunologie InfecŃioasă care a 
început să funcŃioneze în august 2007 cu suportul organizaŃiei „Medicii F ără Frontiere”.   

În timpul vizitei la DDVR, directorul DDVR şi Şeful Departamentului de Imunologie InfecŃioasă 
a DDVR au afirmat că în ultimii ani nu au fost crize de medicamente ARV şi că acestea sunt 
distribuite gratuit. Mai mult decât atât nu există liste de aşteptare pentru pacienŃii HIV+ care 
primesc tratament HAART. ToŃi pacienŃii incluşi în tratament HAART sunt monitorizaŃi. 4 
cursuri de instruire în tratamentul/îngrijirea PTHS au fost organizate din sursele grantului fiind 
instruiŃi 64 specialişti medicali. 

În cadrul grantului AgenŃiei InternaŃionale de Dezvoltare (suplimentat de Grantul Fondului 
Global) medicamentele ARV au fost procurate şi livrate în termeni de UCIMP Dispensarului 
Dermato-Venerologic Republican. Procurarea a fost făcută de UCIMP direct de la FundaŃia IDA 
şi UNICEF.  

b. O notă cu privire la situaŃia relativă la cererea-oferta medicamentelor ARV  

Primele înregistrări cu privire la medicamente ARV, în sistemul de sănătate al Republicii 
Moldova, se referă la lotul de medicamente ARV procurate de Ministerul SănătăŃii prin 
intermediul Fondului de InvestiŃii în Sănătate (de la UNICEF) în anul 2002.  Începând cu anul 
2003 medicamentele ARV au fost procurate din sursele granturilor AgenŃiei InternaŃionale de 
Dezvoltare şi Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei. Prima procedură 
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de procurare a fost organizată în 2003. De atunci medicamentele sunt procurate în baza selecŃiei 
dintr-o singură sursă de la IDA Olanda. În 2006 şi 2007 în baza aprobării Băncii Mondiale 
medicamentele ARV au fost procurate de la UNICEF. Procedura de procurare a medicamentelor 
ARV durează de regulă 5-6 luni. Lista medicamentelor ARV, care au fost selectate şi incluse în 
actualul Protocol NaŃional de tratament HIV/SIDA (ordinul Ministerului SănătăŃii nr. 102 din 12 
aprilie 2005), este compatibilă cu standardele de tratament a OMS. 

Conform Raportului de Evaluare a Aprovizionării cu Medicamente Antiretrovirale (ARV) pentru 
pacienŃii cu HIV/SIDA în Moldova (2003-2007)”, examinarea aprovizionării cu medicamente 
ARV în perioada 2003-2007 a stabilit următoarele (se citează):  

• „ În 2003 s-a solicitat procurarea a 13 produse farmaceutice. Bugetul planificat pentru 
procurarea întregii cantităŃi de medicamente nu era suficient pentru a acoperi toate 
costurile. S-a luat decizia de a procura medicamentele pentru schemele de bază 
(Nelfinavir pastile [250 mg], Zidovudin [300 mg] + Lamivudin [150 mg] + Abacavir 
[300mg]; Zidovudin [300mg] + Lamivudin [150 mg/pastilă]) de la compania selectată şi 
să fie găsite surse pentru procurarea de Indinavir pastile. Indinavir-ul a fost procurat de la 
IDA. În 2003 a fost calculată schema de bază pentru a acoperi 105 pacienŃi pe durata unui 
an. A fost înregistrată lipsa unor medicamente.  

• În 2004: łinându-se cont de faptul că în anul 2003 medicamentele au fost livrate la 
sfârşitul lunii iulie, stocul procurat a fost suficient pentru a acoperi necesitatea de 
medicamente pentru 27 de pacienŃi pe parcursul 2003 şi 2004. La începutul anului stocul 
includea medicamente procurate în 2003. Până la sfârşitul anului nu s-a înregistrat 
lipsă de medicamente. 

• În 2005: la începutul anului stocul de medicamente nu era epuizat, luând în considerare 
stocul contractat. La sfârşitul anului lipseau medicamente şi anume: Triomun 40 (în 
perioada  29 decembrie, 2005 – 03 ianuarie, 2006) - stocul a fost suplinit cu 90 cutii din 
rezerva Departamentului Medical al InstituŃiilor Penitenciare iar comanda pentru 2006 a 
fost livrată DDVR  la 03.01.2006; Lamivudină pastile [150 mg] – ultima cutie a fost 
eliberată la 06 decembrie 2006 iar stocul nou a fost livrat la 03.01.2006;  Viracept [270 
mg] - ultima cutie a fost eliberată la 22 decembrie 2005, un stoc de urgenŃă a fost adus 
din România, iar stocul nou a fost importat pe data de 09 februarie 2006. Astfel a fost 
asigurată continuitatea tratamentului.  

• În 2006: Nu s-a înregistrat lipsă de medicamente. 
• În 2007: Lamivudina sirop [100 ml] a fost epuizată la 06 decembrie 2007. Tratamentul a 

fost asigurat prin prescrierea Lamivudinei în pastile. Acest lucru a asigurat 
continuitatea tratamentului”.  

• În 2007: Au fost înregistrate probleme de calitate a Nelfinavir-ului produs de compania 
La Roche. Problema a fost de talie globală şi medicamentul a fost retras. UCIMP a 
procurat în schimb alt medicament. 

iii. Îngrijire la domiciliu şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA    

Conceptul de „Îngrijire la domiciliu şi suport pentru persoanele PTHS” exista înainte de 2003 dar 
nu a fost a fost implementat. Cu toate acestea, în cadrul proiectului, a fost semnat un acord cu 
FundaŃia Soros-Moldova în vederea implementării acestei activităŃi (conform documentului de 
evaluare a proiectului, iniŃial pentru această activitate se preconiza contractarea unei ONG 
selectate de Ministerul SănătăŃii). După cum s-a menŃionat anterior, FundaŃia Soros-Moldova a 
implementat prin intermediul ONG-urilor 7 sub-proiecte de îngrijire la domiciliu şi suport pentru 
persoanele care PTHS. ActivităŃile de bază sunt următoarele: 
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• Oferirea serviciilor de îngrijire la domiciliu PTHS, dar şi oferirea  suportului pentru alte 
persoane (rude, prieteni a persoanele PTHS), inclusiv servicii de promovare a activităŃilor 
de reducere a riscurilor.  

• Distribuirea materialelor informaŃionale, oferirea serviciilor de asistenŃă socială, inclusiv 
distribuirea pachetelor alimentare, facilitarea accesului la tratamentul ARV, consilierea în 
probleme legale şi oferirea îngrijirilor medicale primare.  

• Creşterea nivelului de cunoştinŃe despre HIV/SIDA în rândul copiilor social vulnerabili, 
mărirea accesului la informaŃii, reducerea comportamentului riscant şi schimbarea 
atitudinilor, inclusiv toleranŃa fată de persoanele PTHS şi promovarea modului de viaŃă 
sănătos.    

Tabelul 29: Îngrijire la domiciliu şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA    

Date 2005 2006 2007 Total % schimbare  
din 2005 până 
în 2007 

1. Numărul persoanelor care trăiesc cu 
HIV/SIDA acoperite 

     

a. Moldova fără Transnistria 643 1181 1404 3228 118 

b. Transnistria 0 0 58 58 NL  

c. Moldova inclusiv Transnistria  643 1181 1462 3286 127 

2. Numărul proiectelor (reŃeaua comunitară) 
susŃinute  

     

a. Moldova fără Transnistria 3 3 6 12 100 

b. Transnistria 1 1 1 3 0 

c. Moldova inclusiv Transnistria  4 4 7 15 75 

Note: 1. Nu există date exacte pentru 2003-2004. 
2. NL înseamnă „Nu este aplicabil”. 

Tabelul de mai sus arată o creştere semnificativă în 2007 faŃă de 2005 în acoperirea cu servicii de 
îngrijire la domiciliu şi suport pentru PTHS. Aşa servicii nu au existat înainte de proiect (până în 
2003).  
 

D. COMPONENTA 4: GESTIUNEA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI  

i. Gestiunea proiectului 
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a. Structura OrganizaŃională a UCIMP 
Proiectul a finanŃat personal adiŃional pentru a completa Unitatea de Coordonare, Implementarea 
şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului SănătăŃii în vederea implementării 
proiectelor de control a HIV/SIDA şi Tuberculozei. Astfel pentru UCIMP a fost recrutat personal 
nou cu experienŃă în domeniul HIV/SIDA/IST, management al procurărilor şi management 
financiar. Personalul actual al UCIMP include: director executiv, coordonator de proiect, 
specialist M&E, specialist în finanŃe, 2 specialişti în procurări (unul pentru proiectul de control al 
SIDA şi altul pentru proiectul de control al Tuberculozei al Fondului Global) şi un asistent 
general. 

b. Gestiunea şi implementarea proiectului 
 
Toate activităŃile proiectului sunt implementate în termenii stabili Ńi conform planificărilor, iar 
Băncii îi sunt remise în mod regulat rapoarte trimestriale de progres. La 15 iunie 2008, proiectul 
debursase 6.0 milioane dolari SUA (din valoarea revăzută a grantului de 6.14 milioane dolari 
SUA), ceea ce constituie 97.7% din valoarea revăzută a grantului. Valoarea a crescut de la cifra 
de 5.5 milioane dolari SUA indicată în Documentul de Evaluare a Proiectului la 6.14 milioane 
dolari SUA datorită deprecierii dolarului SUA faŃă de Drepturile Speciale de Tragere. DiferenŃa a 
fost contractată şi toate activităŃile proiectului vor fi terminate până la 31 iulie 2008 care este data 
de închidere a proiectului. Este important de menŃionat faptul că din 2003 încoace mai mult 
de 10% din fondurile grantului au fost alocate activităŃilor de prevenire HIV/SIDA/IST 
implementate de ONG-uri. Cifra a crescut la circa 30% din 2004 încoace odată cu 
extinderea activităŃilor de reducere a riscurilor. 

c. ActivităŃile de procurare 

A fost procurat echipament de oficiu (inclusiv computere şi servere), echipament medical/de 
laborator, kituri de testare şi mobilier de oficiu/consumabile pentru UCIMP, DDVR, Centru 
NaŃional SIDA şi laboratoarele regionale, Centrele NaŃional şi Regionale de Transfuzie a 
Sângelui, secretariatul CNC şi Centrul NaŃional de Management în Sănătate – Unitatea M&E. 
UCIMP a urmat cu stricteŃe regulile de procurare ale Băncii Mondiale şi specificaŃiile tehnice 
prezentate de organizaŃiile implementatoare cum ar fi DDVR, Centrul NaŃional SIDA, etc. Au 
fost întârzieri minime în procesul de procurare. În timpul vizitei în teren nu au fost înregistrate 
plângeri din partea organizaŃiilor implementatoare referitor la procesul de procurare. UCIMP a 
prezentat echipei Băncii Mondiale Planul de Procurări actualizat pentru activităŃile planificate 
până la închiderea proiectului şi lista contractelor care urmau a fi semnate din fondurile 
nedisbursate ale grantului.   

d. Managementul financiar 

Sistemul de management financiar utilizat de UCIMP funcŃionează bine şi generează la timp 
rapoarte financiare precise, dezagregate pe componente şi subcomponente. Programul soft 1C 
este folosit pentru generarea rapoartelor financiare. Programul soft este „prietenos utilizatorului” 
şi flexibil.  Rapoartele prezintă bugetul planificat, cheltuielile actuale, şi variaŃiile atât la nivel de 
trimestru curent cât şi cumulativ de la începutul proiectului. Rapoartele sunt prezentate Băncii 
Mondiale trimestrial.  

e. Auditul proiectului .  
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Din 2003 până în 2006 rapoartele de audit au fost prezentate Băncii Mondiale în termenii stabiliŃi. 
Raportul pentru anul 2007 va fi prezentat Băncii până la 30 iunie 2008. Procedurile de auditare 
pentru anul 2008 vor începe imediat după închiderea proiectului, când vor fi efectuate toate 
plăŃile. Fondurile destinate companiei de audit vor fi transferate pe un cont de tranziŃie (de pe care 
se vor debursa mijloacele la îndeplinirea condiŃiilor) şi transferate companiei de audit după 
finalizarea satisfăcătoare a controlului financiar final.  

f. Raportarea 

După cum s-a menŃionat anterior, UCIMP a prezentat echipei Băncii Mondiale Planul de 
Procurări actualizat pentru activităŃile planificate până la închiderea proiectului şi lista 
contractelor care urmau a fi semnate din fondurile nedisbursate ale grantului. UCIMP a continuat 
să prezinte echipei Băncii Mondiale rapoarte de progres trimestriale în termenii stabiliŃi. UCIMP 
şi Echipa Băncii Mondiale au hotărât că UCIMP va pregăti ultimul raport pentru trimestrul care 
se încheie la 30 iunie 2008 iar apoi va pregăti raportul de final de proiect până la 15 septembrie 
2008. Acest raport va constitui contribuŃia guvernului la Raportul de Încheiere a Implementării 
(ICR). 

g. Monitorizarea şi evaluarea 

Specialistul M&E contribuie la rapoartele de progres prin asamblarea datelor despre indicatori de 
rezultat imediat şi de rezultat durabil. Specialistul colaborează strâns cu  Unitatea de M&E a 
Programelor TB şi HIV/SIDA/IST a Centrului NaŃional de Management în Sănătate, DDVR, 
Centrul NaŃional SIDA, Centrul NaŃional de Transfuzie a Sângelui, FundaŃia Soros-Moldova şi 
alŃi actori pentru colectarea datelor. UCIMP a contractat un consultant internaŃional pentru 
pregătirea „Raportului de estimare a impactului la încheierea proiectului”. Consultantul va 
finaliza raportul în prima săptămâna a lunii iulie 2008. După aceasta UCIMP va începe pregătirea 
contribuŃiei guvernului la Raportul de Încheiere a Implementării (ICR), care va fi prezentată 
Băncii nu mai târziu de 15 septembrie 2008. 
 
 
IV. ÎNV ĂłĂMINTE TRASE DIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
 
LecŃiile-cheie trase din implementarea proiectului sunt rezumate în această secŃiune după cum 
urmează: 

• Cazurile noi identificate de HIV/SIDA au crescut în perioada proiectului, din cauza 
consilierii şi testării mai bine puse la punct. Totuşi, rata evoluŃiei bolii a scăzut 
considerabil. PTHS a fost de asemenea în creştere pentru că viaŃa multor pacienŃi se 
lungeşte datorită protocolului HAART bine orientat din cadrul proiectului. 

• Angajamentul înalt faŃă de controlul HIV/SIDA/IST la diferite niveluri ale Guvernului  
este necesar pentru succes şi de asemenea unele sectoare relevante (precum medicina, 
educaŃia, justiŃia, etc.) trebuie implicate în răspunsul la HIV/SIDA/IST; CNC este o 
instituŃie foarte bine orientată spre acest scop. 

• OrganizaŃiile neguvernamentale (ONG-urile), grupurile de risc înalt, pacienŃii şi familiile 
lor, şi liderii civici au de jucat roluri importante în implementarea activităŃilor 
HIV/SIDA/IST. 

• IntervenŃiile de prevenire timpurii agresive orientate spre grupurile vulnerabile şi înalt 
vulnerabile constituie strategia cea mai eficientă de prevenŃie a expansiunii HIV/SIDA. 

• Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT) s-au bucurat de succes în ce priveşte 
campanile de informare, educare şi comunicare (IEC) în rândurile tinerilor şi sunt una 
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din activităŃile de succes ale proiectului. 
• Există legături strânse între HIV/SIDA/IST şi TB. Gestiunea IST este una din strategiile 

importante de prevenŃie a expansiunii SIDA. Controlul TB poate duce la reducerea 
mortalităŃii printre PTHS. Pe de altă parte, prevenŃia HIV/SIDA poate contribui la 
reducerea poverii bolii cauzate de TB. 

• Un sistem bun de achiziŃii pentru a asigura livrarea la timp şi sigură a medicamentelor de 
calitate, echipamentului şi seturilor de testare este esenŃial pentru succesul controlului 
HIV/SIDA.  

• Oferirea compensaŃiilor pentru călătoriile pacienŃilor este foarte importantă pentru 
aderenŃa la HAART, în aşa fel reducând în continuare morbiditatea şi mortalitatea din 
cauza SIDA. 

• Ar trebui să se livreze neîntrerupt pachete alimentare şi medicamente adiŃionale 
persoanelor nevoiaşe. Aceasta de asemenea va asigura aderenŃa pacienŃilor la HAART. 

• Trebuie de creat stimulente (asistenŃa socială incluzivă) pentru pacienŃi şi familiile lor, în 
special în aşezările cu resurse limitate, însă acestea trebuie planificate corect, Ńinând cont 
de durabilitatea lor. 

• Îngrijirea şi asistenŃa pentru PTHS la domiciliu şi la nivel de comună este crucială pentru 
durabilitate şi proiectul a început acest concept în mod eficient. 

• Buna supraveghere, monitorizare şi evaluare (Sistem de generaŃia a doua de 
supraveghere) sunt foarte importante pentru programul de control al bolilor şi pentru 
închegarea tuturor datelor necesare. 

• MenŃinerea adecvată a echipamentelor de laborator şi diagnosticare medicală este foarte 
importantă. Tehnicieni locali ar terbiu să primească instruire în repararea echipamentelor 
sofisticate ca să se evite dependenŃa de tehnicienii străini. InsuficienŃa fondurilor bugetare 
pentru menŃinerea echipamentului-cheie de diagnosticare poate împiedica durabilitatea 
programului de control HIV/SIDA/IST. 

• Cursurile de instruire orientate spre serviciile HIV/SIDA şi asistenŃa socială ar putea fi 
integrate la instituŃiile de instruire corespunzătoare pentru a asigura oferirea continuă a 
cursurilor de instruire şi dezvoltarea permanentă a curiculei. 

 
 

V. RECOMANDĂRI PRINCIPALE  
 
Din experienŃa de implementare, învăŃămintele trase, rezultatele imediate şi cele durabile atinse în 
cadrul proiectului, reies următoarele recomandări-cheie: 

• MenŃinerea adecvată a echipamentului de diagnosticare/medical este de o importanŃă 
vitală pentru durabilitate. Trebuiesc întreprinse măsuri pentru a instrui tehnicieni locali în 
repararea acestor tipuri de echipamente. Guvernul trebuie să aloce fonduri în acest scop. 
Astfel, Guvernul va trebui să asigure disponibilitatea neîntreruptă a serviciilor de 
diagnosticare, precum şi, protecŃia investiŃiilor în infrastructură efectuate în cadrul 
Proiectului. 

• De o importanŃă critică mai este şi un sistem bun de achiziŃii pentru a asigura oferirea 
sigură şi la timp a medicamentelor de calitate, chiar şi după încheierea grant-urilor AID şi 
GFATM. Pe viitor, Guvernul ar trebui să includă costurile medicamentelor ARV ca o 
linie în bugetul Sectorului SănătăŃii.  

• Este foarte importantă existenŃa unui Sistem de supraveghere de generaŃia a doua. Cu 
toate că sistemul curent de supraveghere este funcŃional, el mai poate fi ameliorat în aşa 
fel ca părŃile implicate să nu trebuiască să meargă la DDVR, Centrul NaŃional de 
Medicină Preventivă/Centrul SIDA, Centrul de Transfuzie a Sângelui, etc. pentru a 
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colecta date referitoare la HIV/SIDA. Toate datele trebuie să fie disponibile la unitatea 
numită ‘Unitatea de informare pentru M&E şi TB şi SIDA/IST’, care este parte a 
Sistemului NaŃional de M&E. 

• Oferirea suplimentelor pentru călătoriile necesare pentru pacienŃi este foarte importantă 
pentru aderenŃa la HAART, în aşa fel reducând în continuare morbiditatea şi mortalitatea 
din cauza SIDA. 

• Ar trebui să se livreze neîntrerupt pachete alimentare şi medicamente adiŃionale 
persoanelor nevoiaşe. Aceasta de asemenea va asigura aderenŃa pacienŃilor la HAART.  
Criteriile pentru oferirea gratuită a pachetelor alimentare şi a medicamentelor adiŃionale 
pot fi stabilite pe baza stării veniturilor lor, în aşa fel ca să se garanteze durabilitatea 
programului. Unitatea de ProtecŃie Socială va trebui implicată in această activitate pentru 
a identifica aceşti pacienŃi. 

• Cursurile de instruire orientate spre serviciile HIV/SIDA şi asistenŃa socială ar putea fi 
integrate la instituŃiile de instruire corespunzătoare pentru a asigura oferirea continuă a 
cursurilor de instruire şi dezvoltarea permanentă a curiculei. 

• Centrele de sănătate prietenoase tinerilor, care sunt una din istoriile de succes ale 
proiectului, trebuiesc extinse în continuare. 

• CSPT au fost integrate în instituŃiile medicale şi finanŃate în conformitate cu mecanismul 
de finanŃare aplicat la asemenea instituŃii precum Compania NaŃională de Asigurări în 
Medicină. Totuşi acest proces trebuie fortificat în continuare. 

• Elaborarea standardelor pentru serviciile CSPT trebuiesc finalizate şi implementate. În 
plus, trebuiesc întreprinse eforturi în vederea publicării experienŃei obŃinute în crearea 
acestor servicii ca fiind o bună practică în regiune. 

• Îngrijirea şi asistenŃa pentru PTHS la domiciliu şi la nivel de comună trebuie continuată, 
iar pe viitor, finanŃarea din partea Guvernului trebuie asigurată pentru aceste scopuri. 
Guvernul poate contracta aceste servicii către ONG-uri. Acest fapt ar contribui 
substanŃial la reducerea poverii asupra DDVR şi de asemenea va asigura durabilitatea. 

• Trebuie de creat stimulente (incluzive asistenŃa socială) pentru pacienŃi şi familiile lor, în 
special în aşezările cu resurse limitate, însă acestea trebuie planificate corect, Ńinând cont 
de durabilitatea lor. 

• În concluzie, Misiunea de Supraveghere a Băncii Mondiale din aprilie 2008 a recomandat 
Ministerului SănătăŃii să-şi sporească eforturile în vederea mobilizării resurselor 
adiŃionale guvernamentale pentru a asigura sustenabilitatea financiară a serviciilor 
HIV/SIDA pe termen mediu şi lung. De asemenea, a fost recomandat că suplimentar la 
aplicaŃia pentru următoarea rundă GFATM, care este actualmente în curs de pregătire, 
trebuiesc identificate surse financiare adiŃionale. 
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VI. LISTA SPECIALI ŞTILOR CONSULTA łI 
 
NUME POZIłIE AGENłIE 
1.  Dr. VICTOR VOLOVEI Director Executiv  UCIMP 
2. Dr. VICTOR BURINSCHI Coordonator de Proiect  UCIMP 
3. Ms. LILIANA CARAULAN Specialist M&E  UCIMP 
4. Mr. LAURENTIU IONESII Specialist Achizi Ńii – 

Proiect de Control SIDA  
UCIMP 

5. Mr. NICOLAE IVANOV Specialist Finan Ńe UCIMP 
6. Ms. CRISTINA GORINCIOI Asistent General  UCIMP 
7. Dr. OLEG BARBA Prim Vice-director Centrul Na Ńional de 

Management în Sănătate 
8. Dr. OTILIA SCUTELNICIUC Şeful Departamentului 

M&E 
Centrul NaŃional de 
Management în Sănătate 

9. Dr. VITALIE SLOBOZIAN Coordonator al 
Programului de Reducere 
a Riscurilor  

FundaŃia Soros-Moldova 

10. Dr. ŞTEFAN GHEORGHI łĂ Vice-director  Centrul NaŃional de Medicină 
preventivă/Centrul SIDA 

11. Dr. ANDREI GHERMAN Director  DDVR 
12. Dr. VIOREL CALISTRU Vice-director  DDVR 
13. Dr. SVETLANA POPOVICI Şeful Departamentului de 

tratare a HIV  
DDVR 

14. Dr. SVETLANA CEBOTARI Director Centrul Na Ńional de 
Transfuzie a Sângelui 
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