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Abrevieri: 
APL – Autoritatea publică locală 

ARV – Antiretroviral 

BSB – Bărbați care fac sex cu bărbați 

CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

CSR – Centrul Social Regional 

FG – Fondul Global 

HIV – virusul imunodeficienței umane dobândite  

LSC – lucrătoarele sexului comercial 

MMPSF -  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

MS – Ministerul Sănătății 

ONG – organizație neguvernamentală 

PAS – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate 

SDMC – Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile 

SIDA – sindromul imunodeficienței umane dobândite 

TB – tuberculoză 

UCIMP - Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății 

UDI – utilizatori de droguri injectabile 
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Mulțumirile mele se adresează tuturor persoanelor care au participat la interviuri: reprezentanților 

UCIMP, Centrului PAS, Fundației Soros Moldova, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 

Ministerului Sănătății, personalului medical al centrelor ARV, personalului Centrelor Sociale Regionale, 

pacienților centrelor ARV și beneficiarilor Centrelor Sociale Regionale. 

Aș vrea să mulțumesc în mod deosebit doamnelor Angela Alexeiciuc și Angelica Bordeianu care m-au 

însoțit în vizitele în teritoriu și mi-au fost de un real ajutor pe tot parcursul misiunii. 

 

Metodologia evaluării 
Obiectivul raportului îl constituie evaluarea serviciilor psihosociale adresate pacienților care trăiesc cu 

HVI/SIDA în Republica Moldova în vederea asigurării aderenței la tratament și suport pentru creșterea 

calității vieții pacienților aflați în situații vulnerabile. 

În urma procesului de evaluare au rezultat recomandări pentru îmbunătățirea eficienței, calității și 

gradului de acoperire a serviciilor psihosociale, inclusiv măsuri pentru asigurarea sustenabilității 

serviciilor. De asemenea, au fost avute în vedere în procesul de evaluare, coordonarea serviciilor, 

monitorizarea și evaluarea, accesibilitatea, disponibilitatea și sustenabilitatea acestora.  

Pentru fiecare tip de intervenție au fost urmărite principiile stabilite pentru funcționarea Centrelor Sociale 

Regionale: centrare pe beneficiari, oportunități egale, confidențialitate, accesibilitate. 

Procesul de evaluare a inclus documentarea cu privire la legislația specifică, documente relevante pentru 

funcționarea Centrelor Sociale Regionale (standarde, proceduri de lucru), rapoarte de activitate și 

interviuri cu actori relevanți în furnizarea acestor servicii: reprezentanți ai recipienților principali ai 

Fondului Global – UCIMP și Centrul PAS, ai implementatorilor - Fundația Soros, personalul medical al 

centrelor ARV, personalul psiho social al CSR, beneficiarilor CSR. 

O limită a raportului o constituie lipsa perspectivei reprezentanților autorităților publice locale, care nu 

au fost disponibili pentru interviuri. 

O altă limită este dată de inconsecvența datelor puse la dispoziție. Astfel, date complete au fost 

disponibile doar pentru anul 2014, pentru care există atât rapoarte tehnice cât și financiare. Pentru anul 

2015 au fost puse la dispoziție doar rapoarte trimestriale și bugetul proiectelor, fără împărțirea acestuia 

pe centre, iar pentru 2016 au fost puse la dispoziție date privind bugetul anual pe proiecte în CSR și în 

teritoriu, și, de la Fundația Soros Moldova, datele centralizate cu privire la serviciile oferite în CSR și în 

teritoriu. Din acest motiv, analizele comparative au luat în calcul doar datele pentru 2014 și cele pentru 

2016. 
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Situația HIV/SIDA în Republica Moldova și servicii pentru pacienții care 

trăiesc cu HIV/SIDA 
Conform raportului de Monitorizare a Controlului HIV/SIDA în Republica Moldova, în anul 2016 erau 

înregistrate, cumulativ, 11043 cazuri de HIV/SIDA. Conform estimărilor, numărul persoanelor infectate 

cu HIV ar putea ajunge până la 18000 persoane, dintre care 4491 se află în tratament, iar aproximativ 

6200 persoane se află în evidență activă la centrele medicale. 

Conform rapoartelor de monitorizare a controlului HIV/SIDA în Republica Moldova, aderența la tratament 

a pacienților cu HIV a avut o curbă descendentă din 2010 până în 2014, urmată de ușoare creșteri în 2015 

și 2016, fără a atinge totuși nivelul raportat pentru 2010. Scăderea aderenței poate avea drept cauză 

numărul de ani de terapie (posibila apariție a oboselii terapeutice la unii pacienți), iar creșterea ușoară 

înregistrată începând cu anul 2015 poate fi efectul dezvoltării serviciilor de intervenții psihosociale pentru 

creșterea aderenței, mai atenta monitorizare din partea personalului medical etc.). Vechimea în 

tratamentul ARV pare să coreleze pozitiv cu riscul de non-aderență, conform datelor din raportul de 

monitorizare a controlului HIV/SIDA în Republica Moldova pe anul 2016. Astfel, din raport reiese că 

aderența maximă o au pacienții care au inițiat recent tratamentul (aflați în tratament de maxim 1 an), iar 

cei care iau tratament de mai mult de 60 de luni au rata cea mai scăzută de aderență la tratamentul ARV. 

În Republica Moldova, pacienții cu HIV primesc tratament ARV începând cu anul 2003. 

Se estimează că, dintre pacienții aflați în supraveghere medicală, 2000 de pacienți nu primesc în prezent 

tratament ARV (dintre aceștia, 1000 au indicație terapeutică de începere a tratamentului). 

Conform Programului național de control HIV/SIDA, prioritățile de prevenire HIV au în vedere 3 categorii 

de risc: UDI, BSB și LSC. 

Conform declarațiilor reprezentanților UCIMP, anual se investesc, din proiecte, 700000 euro pe an pentru 

servicii psihosociale, ceea ce reprezintă o sumă echivalentă cu cea pentru medicamente. 

Finanțările merg către 6 organizații neguvernamentale, dintre care doar două lucrează exclusiv în teritoriu, 

celelalte 4 oferind servicii atât la CSR cât și în zonele de rezidență ale beneficiarilor. 

Exista, de asemenea, așteptarea ca serviciile psihosociale oferite în CSR și în teritoriu să crească substanțial 

aderența la tratament a pacienților. O parte dintre serviciile oferite inițial pentru facilitarea accesului 

pacienților la servicii medicale au fost sistate, ca urmare a limitării bugetelor proiectelor.  Acestea sunt, în 

principal, decontarea transportului pacienților pentru vizitele la centrul ARV pentru ridicarea 

tratamentului și pachetele alimentare oferite acestora periodic. 

Având în vedere faptul că finanțarea de la Fondul Global se va reduce cu 40%, s-a dorit evaluarea serviciilor 

oferite în CSR pentru a identifica măsuri de eficientizare a acestora. 

De asemenea, s-a menționat intenția descentralizării serviciilor medicale și psihosociale prin înființarea a 

10 noi centre de tratament ARV care să aibă servicii integrate – personal medical și psihosocial, plătit din 

bugetul instituțiilor medicale. 

O altă modificare la nivel instituțional o constituie intenția de a uni Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

cu Ministerul Sănătății. 
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Circuitul pacientului cu HIV  
După confirmarea infecției, pacientul este trimis la centrul de tratament, unde i se fac teste medicale 

specifice – nivelul CD4 și încărcătura virală. Conform ghidului de tratament în vigoare, pacientul primește 

recomandare de începere a terapiei ARV dacă are nivelul CD4 sub 500. De asemenea, tratamentul ARV 

este recomandat pentru pacienții cu vârsta peste 50 de ani, pentru cei cu co-infecții (hepatita, B, hepatita 

C, TB), pentru femeile gravide și pentru cuplurile serodiscordante. 

Cu excepția primei luni de tratament, pacientul primește medicamentele pentru o perioada de 3 luni, iar 

cei care sunt considerați aderenți primesc medicamentele pentru o perioadă de 6 luni. Deoarece un număr 

semnificativ dintre pacienți sunt migranți, se acceptă trimiterea medicamentelor în țara în care lucrează 

pacientul sau preluarea tratamentului de către persoane împuternicite de pacient în acest sens. 

Medicul recomandă pacientului serviciile psihosociale din cadrul CSR. După ce a semnat un acord cu 

privire la furnizarea serviciilor psihosociale, pacientul poate beneficia de aceste servicii atât la sediul CSR, 

cât și la domiciliu, dacă în zona lui de rezidență există organizații care oferă astfel de servicii. 

Serviciile psihosociale presupun consiliere pentru aderența la tratament, oferirea de informații despre 

boală și tratament, suport social, kinetoterapie, grupuri de suport, activități de timp liber (excursii, vizite 

la muzee, spectacole de teatru etc.), ateliere de terapie ocupațională. 

În Chișinău, deoarece CSR se află la o distanță semnificativă de centrul ARV, doi lucrători sociali ai centrului 

au fost detașați în Centrul ARV, unde intră în contact cu beneficiarii care vin pentru ridicarea 

tratamentului. 

Odată intrat în evidența centrelor ARV și a CSR, pacientul vine periodic pentru ridicarea tratamentului ARV 

(la centrul ARV) și pentru servicii psihosociale la CSR.  

Dacă pacienții au posibilități reduse de deplasare către centrele ARV pentru a primi tratamentul, 

personalul CSR organizează transport fie pentru aducerea beneficiarilor la cele două centre (ARV și CSR) 

fie, în cazuri excepționale, pentru trimiterea medicamentelor la domiciliul beneficiarilor. 

 

Centrele sociale regionale 
Centrele sociale regionale funcționează în 4 orașe din Republica Moldova și acoperă, fiecare, câte o 

regiune a Republicii. Aceste centre au fost înființare în zonele cu cea mai mare incidență HIV și care dispun 

și de centre medicale în care se prescrie tratament ARV. În prezent întreținerea și cheltuielile curente 

(regie etc.) sunt acoperite din bugetul de stat, iar salariile si etc. din bugetul FG.  APL au preluat doar 

partea administrativă și un asistent social coordonator, ONG-urile suplinind în continuare partea de 

servicii psihosociale. Fiecare CSR colaborează cu una-două ONG-uri pentru oferire de servicii psihosociale 

în sediul CSR sau la domiciliul beneficiarilor. Posturile acoperite în cadrul CSR din finanțarea FG sunt 

următoarele: manager/coordonator, contabil, registrator, Consultant pentru organizare grupuri de 

suport, Psiholog/asistent social, Educator/Instructor, educator de la egal la egal, recepționer. În teritoriu, 
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posturile finanțate sunt de manager, contabil, registrator, psiholog, educator între egali/lucrător de teren 

(outreach). 

Toate cele patru Centre Sociale Regionale au personalitate juridică, funcționează în sedii proprii și dispun 

de toate dotările necesare (spații, computere, sală de sport, personal specializat, materiale informative). 

Serviciile sunt disponibile pentru toate persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și care au domiciliul în 

regiunea deservită de CSR, precum și pentru familiile acestora. O persoană poate beneficia de serviciile 

CSR indiferent dacă a început sau nu tratamentul ARV. Cu toate acestea, cei mai mulți beneficiari ai CSR 

sunt persoane aflate în tratament ARV. 

Centrele sociale regionale au program de lucru de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 18.00, cu pauză 

de masă de o oră. 

Aderența la tratamentul ARV a pacienților constituie o prioritate pentru personalul psihosocial al tuturor 

celor patru CSR. De asemenea, rapoartele de activitate menționează instruiri pe această temă organizate 

prin grantul FG. 

Aderența la tratament este monitorizată de către lucrătorii sociali ai CSR la solicitarea medicului 

infecționist, care le comunică periodic lista persoanelor care nu s-au prezentat la centrul ARV pentru 

ridicarea tratamentului. Lucrătorii sociali contactează pacienții care nu au venit pentru medicamente și 

discută cu aceștia motivele pentru care nu s-au prezentat la medic la data stabilită. 

CSR au și posibilitatea de a efectua teste HIV rapide, pe salivă. 

Toate centrele sociale regionale organizează periodic (săptămânal) ședințe multidisciplinare periodice în 

cadrul cărora se discută cazurile dificile și soluțiile pentru rezolvarea acestor cazuri. La aceste ședințe 

participă, de regulă, personalul psihosocial al CSR, personalul medical al centrelor ARV și, dacă este cazul, 

personalul psihosocial care oferă servicii în teritoriu.  

În prezent nici centrul ARV nici CSR nu urmăresc, în intervențiile lor, înregistrarea și oferirea de servicii în 

funcție de apartenența la vreun grup vulnerabil. 

În ce privește consumatorii de droguri – categorie cu cea mai mare incidență HIV în urmă cu câțiva ani, 

devansată mai nou de transmiterea HIV pe cale heterosexuală. Dintre consumatorii de droguri, 

aproximativ 500 sunt incluși în programul de tratament substitutiv. Este de menționat faptul că în stânga 

Nistrului programul de substituție nu este disponibil. 

Perspectivele privind funcționarea și finanțarea CSR întâmpină dificultăți legate de faptul că, deși au 

caracter regional, sunt finanțate de la bugetul local, ceea ce creează pe de o parte dificultăți legislative, 

pe de alta întrebări legate de accesibilitatea serviciilor pentru toate persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 

din regiunea deservită. De asemenea, în finanțarea serviciilor CSR trebuie să se evite dublarea serviciilor 

cu cele care au alt obiectiv, dar pot avea aceiași beneficiari (de exemplu, dispensarele narcologice, care 

pot avea beneficiari consumatori de droguri infectați cu HIV). Reprezentanții MMPSF au sugerat crearea 

posibilității ca serviciile publice să poată oferi, după modelul ONG-urilor, servicii medico-sociale, nu doar 

servicii sociale. 

Conform reprezentanților PAS, CSR au fost gândite ca servicii sociale regionale, care să unească servicii 

guvernamentale și neguvernamentale și care au ca misiune creșterea calității vieții beneficiarilor. În 
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prezent se intenționează cartografierea serviciilor și a prestatorilor astfel încât serviciile să fie integrate și 

mai ușor accesibile beneficiarilor. Integrarea serviciilor nu va fi posibilă în toate zonele, pentru că nu există 

acoperire suficientă cu prestatori de servicii la nivel național. Se va avea în vedere un pachet complex de 

servicii care să răspundă mai multor tipuri de grupuri vulnerabile și mai multor vulnerabilități ale 

beneficiarilor. Pentru zonele în care nu există suficienți prestatori de servicii se vor avea în vedere 

parteneriate cu organizații din localități învecinate. 

„Avem oameni foarte calificați, oameni noi nu ar aduce plus valoare, nu ar avea legătură cu persoanele 

infectate.”  

CSR „Renașterea” Chișinău (Centru) 

Centrul a fost deschis în 28 februarie 2013 și, conform reprezentanților centrului, în 2017, dintre cei 2706 

pacienți aflați în evidență la centrul ARV, 886 primesc servicii la CSR. Asistentul social coordonator a 

menționat că au fost deschise fișe de management de caz pentru 542 beneficiari. 

Pentru a ajunge la acest număr de beneficiari, reprezentanții CSR au promovat serviciile în comunitățile 

locale, la serviciile sociale publice, la medicii de familie. 

Centrul se află la o distanță de 6 km de spital, ceea ce îl face mai greu accesibil. Toate CSR dispun de câte 

un mijloc de transport, de șofer angajat de către APL și de combustibil decontat, de asemenea, din bugetul 

APL. 

Centrul Renașterea e deservit de două ONG-uri (”Credința” și ”Inițiativa pozitivă”), care suplinesc serviciile 

cu personal psihosocial, educațional și medical (kinetoterapeut). 

De asemenea, pentru a avea o mai bună acoperire a serviciilor, CSR Chișinău a semnat acorduri de 

colaborare cu 14 dintre serviciile sociale raionale. 

Personalul CSR include următoarele posturi de personal specializat (excluzând personalul administrativ): 

1 director centru (angajat APL), 1 lucrător social coordonator (angajat APL), 1 infecționist (angajat APL cu 

jumătate de normă), 9 lucrători sociali, 2 psihologi, 2 educatori de la egal la egal, 2 experți monitorizare și 

evaluare, 1 instructor gimnastică curativă. Este de menționat că în cazul asistentului social coordonator 

fluctuația de personal este foarte mare – este a 4-a persoană angajată în acest moment, spre deosebire 

de personalul asigurat de către ONG-urile colaboratoare, care este stabil. Ca motive, sunt de explorat: 

nivelul salarial mai scăzut în sistemul public, cultura organizațională (preocuparea pentru retenția 

personalului), birocrația asociată uneori cu instituțiile publice. 

CSR „Viața cu speranță” Bălți (Nord) 

Centrul a fost înființat din 2011, înregistrat din 2012, iar serviciile specializate sunt suplinite cu personal 

asigurat de organizația Respirația a doua, care are și contract de comodat pentru o încăpere din sediul 

CSR. Serviciile sunt însă oferite în toate spațiile sediului. Organizațiile ”Credința Nord” și ”Angelus 

Moldova” au, de asemenea, posibilitatea să ofere servicii pentru beneficiarii CSR. 

Din ianuarie până în aprilie 2017 au venit la CSR 560 persoane. 

La preluarea de către APL, CSR Bălți nu a putut păstra în denumire caracterul regional, deoarece 

subordonarea față de primărie nu a permis acest lucru. Cu toate acestea, serviciile oferite de către CSR 

sunt accesibile la nivel regional, nu doar municipal.  

Personalul specializat al centrului include 2 specialiști m&e (unul la CSR și unul în teritoriu), 8 educatori de 

la egal la egal, 1 infecționist (cu jumătate de normă), 1 psiholog, 1 asistent social coordonator, 1 jurist. 

Personal plătit de APL: director, contabil, asistent social coordonator, administrator, șofer, persoană 

pentru curățenie. 
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Nu sunt probleme cu fluctuația personalului, chiar dacă persoanele care au trecut de la salarizarea oferită 

de ONG la cea de stat s-au confruntat cu reduceri semnificative ale salariilor. 

 

  

CSR Tiraspol (Est) 

Centrul se află în imediata apropiere a Centrului ARV, ceea ce asigură un acces ușor al beneficiarilor. 

Centrul Social Regional colaborează cu organizațiile Triniti Rîbnița,  Zdorovoe Buduschee și Miloserdie. 

Centrul medical dispune și de un psiholog pentru consilierea pre și post testare HIV, iar acesta declară că 

o parte dintre persoanele depistate pozitiv rămân în evidența sa pentru consiliere ulterioară. O parte 

dintre aceste persoane primesc servicii psihologice și de la psihologul CSR. 

Centrul are în evidență 1060 beneficiari, dar alte 300 de persoane depistate pozitiv la testul HIV nu au 

ajuns la serviciile CSR. Rata aderenței este estimată la 75%, înregistrând o tendință de creștere ușoară față 

de anul trecut. 

Centrul dispune de 2 asistenți sociali, 2 educatori între egali, 1 medic, 1 psiholog, 1 educator și un specialist 

în reabilitare fizică. Pe lângă personalul specializat, CSR Tiraspol are, ca și celelalte centre, șef de centru, 

contabil, șofer, persoană pentru curățenie.  

 

CSR ”Împreună pentru viață” Comrat (Sud) 

Dintre cele patru Centre Sociale Regionale, Centrul Comrat se află la cea mai mare distanță de un centru 

ARV, acesta din urmă fiind situat în Cahul. Centrul dispune de personal propriu, la care se adaugă personal 

al organizației ”Pas cu pas”. 

Centrul a fost înființat în 2012 și este în prezent finanțat de la bugetul UAT Găgăuzia, care acoperă și 

salariile personalului administrativ: director, contabil, șofer, recepționer, persoană pentru curățenie, dar 

și un post de asistent social, și unul de medic cu normă de lucru parțială. În total, centrul are în prezent 15 

persoane angajate și aproximativ 280 beneficiari. În regiune, conform datelor de la SDMC, sunt 

înregistrate 640 persoane care trăiesc cu HIV/SIDA. 

CSR Comrat nu are probleme cu fluctuația de personal, iar angajații sunt interesați să participe la toate 

sesiunile de instruire organizate de Centrul PAS, de Fundația Soros sau de alte ONG-uri. 

Numărul redus al beneficiarilor permite angajaților centrului oferirea unor servicii de calitate înaltă, care 

pot deveni un model de bună practică pentru toate celelalte centre. De asemenea, personalul CSR Comrat 

ar putea fi folosit ca traineri pentru instruirea altor specialiști care lucrează cu persoane care trăiesc cu 

HIV/SIDA. 

 

Structura de personal a tuturor centrelor sociale regionale acoperă toate specializările necesare. Nu au 

fost menționate în cadrul interviurilor alte posturi necesare. Dintre specialiștii care lucrează în cadrul CSR, 

unii au un volum mai mare de muncă comparativ cu alții, dar acest lucru ține pe de o parte de specificul 

ocupației, cu implicații în durata intervenției (de exemplu, o sesiune de consiliere psihologică poate avea 

o durată mai mare comparativ cu intervenția unui educator între egali), iar pe de altă parte de nevoile 

beneficiarilor (sunt posturi la care nu se poate renunța complet, cum sunt cele de psiholog și asistent 

social, deoarece vor exista întotdeauna beneficiari care să aibă nevoie de aceste servicii). 
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Dificultăți cu care se confruntă personalul CSR: 
- beneficiarii sunt mai degrabă persoane cu nivel scăzut de educație și înțelegere, fără loc de muncă, 

uneori fără locuință, din mediul rural, fără venituri sau cu venituri foarte mici, ceea ce îi împiedică 

să ajungă de fiecare dată la serviciul medical din cauza costurilor legate de transport. 

- Colaborarea cu instituțiile publice este apreciată ca dificilă de către personalul CSR. Cu toate 

acestea, managerii CSR au reușit să încheie acorduri de colaborare cu instituții publice implicate 

care oferă servicii sociale 

- Dorința pacienților de a păstra secret diagnosticul generează de multe ori refuzul serviciilor 

psihosociale. Acest lucru se întâmplă mai ales imediat după aflarea diagnosticului, când pacienții 

sunt panicați și nu au încă suficiente informații despre boală și tratament. 

- Beneficiarii sunt adesea consumatori problematici de droguri și alcool 

- Lucrul cu persoane cu dizabilități mentale care sunt și infectate cu HIV 

Succese obținute: 
- Grupurile de suport sunt apreciate de beneficiari, atât de către adulți cât și de către copii și 

adolescenți, deoarece primesc informații despre boală și au ocazia să cunoască și să comunice cu 

alți beneficiari 

- Serviciul de transport este util pentru pacienții care locuiesc la distanțe mari de centrul ARV și de 

CSR 

- Serviciile pentru copii, inclusiv comunicarea diagnosticului și discuții despre boală 

- Serviciile recreaționale pentru copii – tabere, vizite la zoo, la muzee etc. 

- Serviciile de testare HIV la sediul CSR, mai ales pentru grupurile vulnerabile și cuplurile 

serodiscordante 

- Colaborarea bună cu personalul medical din cadrul centrelor ARV permite monitorizarea 

aderenței la tratament, astfel că se poate interveni în timp util pentru prevenirea abandonului. 

Personalul centrelor ARV și al CSR fac periodic schimb de informații cu privire la pacienții 

problematici – cei care nu au venit să își ridice tratamentul și ale căror analize sugerează probleme 

legate de aderența la tratament. 

Cadrul normativ în care funcționează Centrele Sociale Regionale 
Principalul act normativ care reglementează funcționarea CSR îl constituie Hotărârea Guvernului nr. 1010 

din 26.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului 

social regional pentru asistența persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a 

standardelor minime de calitate. 

Hotărârea de Guvern reglementează activitatea a 3 centre CSR din cele 4 funcționale (CSR Tiraspol nu face 

obiectul actului normativ). 

În ce privește activitatea specialiștilor CSR, aceasta e reglementată atât prin Hotărârea Guvernului nr. 

1010/26.08.2016, care include standardele minime de calitate cât și ordinul comun al MMPSF și MS nr. 

48/251 din 13.03.2013 reglementează managementul de caz și a fost pus în practică în toate Centrele 

Sociale Regionale. 

Toate CSR sunt acreditate conform Hotărârii Guvernului nr. 95/7.02.2014.  
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De asemenea, serviciile oferite în cadrul CSR și în teritoriu sunt supuse reglementărilor legale cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal – Legea nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal, intrată în vigoare la data de 14.04.2012. 

Reglementările legale sunt momentan suficiente pentru funcționarea CSR din punct de vedere 

administrativ. Totuși, pentru asigurarea calității intervențiilor, prin furnizarea de servicii înalt specializate, 

de către personal calificat și instruit permanent, este nevoie de reglementarea clară a ocupațiilor de 

psiholog și asistent social – condiții de  exercitare a profesiei, cerințe obligatorii privind formarea 

profesională continuă. Se pot avea în vedere, ca exemple, reglementările privind exercitarea profesiilor 

de psiholog si asistent social în România (Lege nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de 

psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din 

România, respectiv Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social). 

Pentru formarea profesională continuă poate fi luat ca exemplu Hotărârea nr. 2 din 15 ianuarie 2016 

pentru aprobarea Standardelor privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de 

liberă practică. 

Prevederile legislative privind managementul de caz sunt în prezent aplicate în toate CSR, dar nu există o 

înțelegere clară a acestora și nu sunt adaptate la specificul beneficiarilor – de exemplu, pacientul care 

trăiește cu HIV/SIDA și care beneficiază de intervenții pentru creșterea sau menținerea aderenței la 

tratament va fi un beneficiar pe termen lung, care nu va fi declarat caz încheiat decât în situații 

excepționale – deces, transfer, refuz al serviciilor. 

Monitorizare și evaluare 
Fiecare CSR are personal angajat pentru monitorizare și evaluare, care are ca atribuții principale 

verificarea documentelor completate pentru fiecare beneficiar de către specialiștii care i-au oferit servicii 

și introducerea informațiilor în baza de date. Colectarea datelor este o activitate importantă pentru a avea 

o imagine corectă a volumului serviciilor oferite în cadrul CSR și, de asemenea, pentru evitarea dublării 

raportării beneficiarilor. Datele sunt validate la nivel central de către Fundația Soros și raportate mai 

departe către Centrul PAS și UCIMP. Pe lângă înregistrarea datelor în format electronic, personalul CSR 

utilizează și registre/caiete în care notează vizitele beneficiarilor și intervențiile oferite acestora. Din punct 

de vedere al cost-eficienței, există un exces de colectare a datelor (există baza de date electronică și fișe 

de intervenție pentru fiecare beneficiar, la care se adaugă instrumente personalizate și folosite de fiecare 

specialist în parte – caiete, registre) și o deficiență în ce privește evaluarea serviciilor (accentul este pus 

pe monitorizare, lucru important din punct de vedere al evidenței corecte a beneficiarilor și a 

intervențiilor, dar este necesară și evaluarea periodică a intervențiilor – calitatea serviciilor, succesul 

intervențiilor etc.).   

Se lucrează cu o bază de date unică pe aceste servicii, denumită HIVIdent, iar beneficiarii primesc coduri 

unice de identificare, pentru a se evita dubla numărare dar și pentru a se asigura confidențialitatea datelor 

acestora. 

Datele puse la dispoziție pentru procesul de evaluare au fost cele aferente anilor 2014 (rapoarte tehnice 

și financiare) și 2015 (doar rapoarte tehnice). De asemenea, pentru perioada 2015-2017 a fost pus la 

dispoziție în vederea evaluării bugetul aferent serviciilor psihosociale acoperit prin Fondul Global. Forma 

de raportare s-a schimbat începând cu 2015, ceea ce reprezintă un regres, deoarece acum din rapoartele 

trimestriale nu reiese numărul beneficiarilor unici pe parcursul unui an. De asemenea, nu toate CSR înțeleg 
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în același fel indicatorii de raportare (numărul cumulativ al beneficiarilor și numărul beneficiarilor 

permanenți; astfel CSR Chișinău și CSR Bălți raportează un număr mai mic al beneficiarilor permanenți față 

de cel cumulativ, în timp ce CSR Comrat raportează un număr mai mare de beneficiari permanenți 

comparativ cu numărul cumulativ al beneficiarilor; CSR Tiraspol nu raportează creșterea numărului 

cumulativ al beneficiarilor de la un trimestru la altul, așa că nu este clar câți beneficiari unici a deservit pe 

parcursul anului 2015). Pentru 2016, datele centralizate din CSR și de la organizațiile care oferă servicii în 

teren au fost puse la dispoziție de către organizația Soros Moldova. 

Datele colectate sunt cele cerute de finanțatori – număr de beneficiari, număr și tip de intervenții – dar 

aceste date sunt cele care ar trebui cunoscute de către toți cei implicați în furnizarea de servicii în 

domeniul HIV/SIDA și al serviciilor de asistență socială. Raportarea obligatorie este cea către finanțator. 

Informarea altor instituții și organizații relevante este strict alegerea CSR. 

 

Cost - eficiență 
În prezent, salariul mediu pe economie în Republica Moldova este de 5300 de lei. Percepția tuturor 

factorilor de decizie intervievați este că serviciile oferite în cadrul CSR sunt servicii scumpe, dar acest lucru 

se datorează faptului că se ia în calcul bugetul necesar funcționării centrelor, nu costul be beneficiar sau 

costul pe intervenție. De asemenea, bugetele alocate pentru CSR au variat de la un an la altul, alocarea 

ținând cont mai degrabă de finanțările disponibile și mai puțin de numărul de beneficiari ai fiecărui centru, 

de incidența HIV în regiune de performanțele centrului. 

În contextul scăderii oportunităților de finanțare, se pune problema eficientizării serviciilor oferite în CSR, 

astfel încât acestea să poată fi sustenabile și eficiente. Soluțiile găsite până acum au fost unele pe perioade 

scurte: finanțarea directă de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familie, apoi finanțarea prin 

Autoritățile Publice Locale. Acestea au fost măsuri tranzitorii și parțiale, prin bugetul de stat asigurându-

se finanțarea doar pentru coordonarea și întreținerea centrelor, nu și integral pentru serviciile 

specializate. 

În opinia reprezentanților PAS, sunt necesare mecanisme de funcționare a serviciilor regionale, pentru că 

acestea sunt servicii prea scumpe pentru a putea fi finanțate de la bugetul local. De asemenea, nu ar fi 

posibilă asigurarea personalului specializat. 

„Serviciile sunt specializate și sunt scumpe. O vizită costă mai ieftin. Capacitatea centrului e de 30 vizite 

pe zi.” [director CSR]  

Costurile sunt percepute ca scumpe prin comparație cu serviciile sociale oferite de către sistemul public, 

dar ele trebuie evaluate în context: beneficiarii reprezintă o categorie specială, cu nevoi complexe, pe 

termen lung. Costurile anuale pe beneficiar sunt totuși reduse; este de discutat o reducere a costurilor pe 

intervenție. 

”Suntem un serviciu strategic, lucrăm cu persoane care pot fi un pericol pentru societate dacă nu lucrăm 

cu ei… 2500 lei pe an/persoană cost pe serviciu.” [director CSR] 

Sugestii pentru îmbunătățirea serviciilor propuse de reprezentanții centrului PAS: diferențierea serviciilor 

în funcție de tipurile de beneficiari și de nevoile și particularitățile acestora. 
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Pentru asigurarea sustenabilității serviciilor se propune diversificarea pachetului de servicii, în vederea 

atragerii unui număr mai mare de beneficiari. În acest moment, ”serviciul [oferit în CSR] este prea scump 

pentru sistemul public, ca să răspundă necesităților a 3-4 mii de beneficiari ... Lucrul în teren trebuie să 

rămână mai focusat pe HIV”. [Reprezentant centrul PAS] 

Până în prezent, au fost realizate investiții financiare importante în deschiderea centrelor – renovare, 

dotare, instruire personal. Doar în ultimii 3 ani, în funcționarea serviciilor psihosociale pentru persoanele 

care trăiesc cu HIV, servicii furnizate la sediul CSR și în teritoriu, s-au investit 1.618.575 euro.  

Pentru a eficientiza costurile alocate CSR este necesar să vedem care este costul mediu anual pe beneficiar 

și costul pe serviciu. 

Dacă ne raportăm la anul 2014, avem costuri anuale pe beneficiar foarte diferite de la un CSR la altul, 

astfel: CSR Chișinău ajunge la un cost per beneficiar de 49 euro/an, CSR Bălți are un cost/beneficiar de 

aproximativ 80 euro/an, CSR Comrat ajunge la 285 euro/beneficiar/an, iar CSR Tiraspol la 48 

euro/beneficiar/an. 

Din datele puse la dispoziție pentru anul 2016, costul anual pe beneficiar este următorul: 

- CSR Chișinău - 43 euro/beneficiar/an 

- CSR Comrat – 188 euro/beneficiar/an 

- CSR Tiraspol – 28 euro/beneficiar/an 

- CSR Bălți – 63 euro/beneficiar/an 

La calcularea costului anual pe beneficiar au fost luate în calcul (în completare la bugetele asigurate din 

cadrul finanțării Fondului Global), pentru CSR Chișinău, CSR Comrat și CSR Bălți sumele de 23466 euro pe 

fiecare CSR proveniți de la bugetul de stat, conform datelor puse la dispoziție de către UCIMP. Pentru CSR 

Tiraspol a fost luat în considerare doar bugetul alocat din grantul Fondului Global. Așa cum reiese din 

calculele de mai sus, CSR au reușit o ușoară reducere a costurilor pe beneficiar în 2016, comparativ cu 

2014. 

Figura 1 Evoluția costurilor anuale pe beneficiar al CSR 
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În ce privește numărul beneficiarilor, acesta are următoarea evoluție: 

- CSR Chișinău a înregistrat 1199 beneficiari în 2014, iar în 2016 a raportat 2297 

- CSR Comrat a avut 169 beneficiari în 2014, iar în 2016 a ajuns la 331 

- CSR Tiraspol avea în 2014, 1131 beneficiari, iar în 2016 a ajuns la 1667 

- CSR Bălți a raportat în 2014 687 beneficiari, iar în 2016 a ajuns la 1111 

Este de menționat faptul că în aceste calcule au fost incluse doar persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, nu 

și alte persoane (membri ai familiei) care au primit servicii în cadrul CSR.  

Figura 2 Evoluția numărului beneficiarilor CSR 
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Așa cum se observă din cele două grafice, creșterea numărului beneficiarilor nu a fost direct proporțională 

cu scăderea costurilor pe beneficiar, deoarece bugetele anuale nu au fost constante. Cu excepția CSR 

Tiraspol, celelalte 3 CSR au beneficiat în 2016 de bugete mai mari, comparativ cu 2014, așa cum se poate 

vedea în figura de mai jos. La finanțarea prin grantul Fondului Global s-a adăugat și finanțarea de la bugetul 

de stat (cu excepția CSR Tiraspol). 

Figura 3 Evoluția bugetelor CSR, 2016 comparativ cu 2014. 
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Figura 4 Numărul mediu de activități la care participă un beneficiar anual în CSR 
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Figura 5 Costul mediu pe o activitate în fiecare CSR (euro) 
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Nu a fost creată încă posibilitatea contractării serviciilor ONG-urilor de către sistemul public. Aceasta 

poate fi o soluție de termen lung, dar până în acel moment este necesară asigurarea continuării serviciilor 

CSR. În acest scop, ar fi preferabilă preluarea personalului CSR de către sistemul public și reglementarea 

normării personalului.  

Calitatea serviciilor 
Până în prezent nu au fost realizate studii de evaluare a calității serviciilor oferite în cadrul CSR.  Deși există 

standarde de calitate stabilite prin lege, nu au fost realizate rapoarte de evaluare formală a calității 

serviciilor. În cadrul prezentei evaluări calitatea serviciilor a fost un subiect abordat cu toți cei intervievați, 

dar lipsește punctul de vedere al autorităților publice locale, ai căror reprezentanți nu au fost disponibili 

pentru interviu. Ca exemple pot fi avute în vedere studii precum Studiu privind situația existentă a 

serviciilor sociale în Municipiul București1 sau Serviciile sociale în România2. 

Rolul actorilor economiei sociale 

Serviciile CSR sunt considerate relevante pentru nevoile pacienților cu HIV de aproape toți cei intervievați. 

Cu toate acestea, au existat opinii care consideră că serviciile sociale sunt mai puțin relevante comparativ 

cu tratamentul. Beneficiarii și personalul CSR consideră că serviciile psihosociale răspund îndeosebi nevoii 

persoanelor infectate cu HIV de a fi sprijinite pentru aderența la tratament, dar și nevoilor de acceptare 

și integrare socială, de non-discriminare. Serviciile CSR au fost create și dezvoltate ținând cont de nevoile 

beneficiarilor și de oportunitățile financiare. În urma procesului de evaluare putem concluziona că 

serviciile sunt în general relevante pentru beneficiari, dar pot fi îmbunătățite printr-o evaluare sistematică 

a nevoilor beneficiarilor și prin diversificarea serviciilor astfel încât să răspundă acestor nevoi.  

Eficacitatea serviciilor, așa cum a fost apreciată de către factori de decizie (finanțatori, conducerea CSR) 

și definită ca grad de atingere a obiectivelor și țintelor, înregistrează o tendință crescătoare, în sensul că 

fiecare CSR a făcut demersuri pentru a oferi acces la servicii unui număr cât mai mare de beneficiari. Un 

exemplu este CSR Chișinău, care a detașat o echipă de specialiști în cadrul Spitalului de boli infecțioase, 

pentru a informa pacienții cu HIV despre serviciile CSR încă de la diagnosticare. 

Din perspectiva beneficiarilor, serviciile sunt eficace, ajutându-i pe aceștia să își îndeplinească obiectivele 

personale – o stare de sănătate bună, o stare psihică bună. Beneficiarii conștientizează progresele făcute 

și beneficiile avute în urma primirii serviciilor psihosociale în cadrul CSR. 

Un aspect sesizat atât de furnizorii de servicii și de beneficiari îl constituie limitarea accesului la servicii din 

cauza lipsei mijloacelor financiare de deplasare și a migrației. Aceste aspecte limitează și accesul la 

serviciile medicale, deoarece mulți beneficiari locuiesc în mediul rural.   

Eficiența serviciilor a fost prezentată separat, în sub-capitolul anterior. 

Având în vedere faptul că serviciile psihosociale sunt relativ noi, impactul acestora este încă dificil de 

evaluat. În plus, având în vedere faptul că, cel puțin pentru menținerea aderenței la tratament, cei mai 

mulți pacienți vor fi beneficiari de termen lung ai serviciilor psihosociale, iar aderența la tratament este 

                                                           
1http://www.fdsc.ro/library/Studiu%20privind%20situatia%20existenta%20a%20serviciilor%20sociale%20in%20Bu
curesti.pdf 
2 http://www.ies.org.ro/library/files/raport_serviciile_sociale_in_romania._rolul_actorilor_economiei_sociale.pdf 
 

http://www.fdsc.ro/library/Studiu%20privind%20situatia%20existenta%20a%20serviciilor%20sociale%20in%20Bucuresti.pdf
http://www.fdsc.ro/library/Studiu%20privind%20situatia%20existenta%20a%20serviciilor%20sociale%20in%20Bucuresti.pdf
http://www.ies.org.ro/library/files/raport_serviciile_sociale_in_romania._rolul_actorilor_economiei_sociale.pdf
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un proces, e dificil de stabilit momentul evaluării impactului. De asemenea, este dificil de evaluat impactul 

asupra beneficiarilor indirecți – familie, comunitate, dar un aspect pozitiv al serviciilor îl constituie faptul 

că acestea sunt adresate și familiei și comunității în care trăiesc beneficiarii. 

Impactul asupra beneficiarilor se transpune în rezultate obținute (menținerea aderenței la tratament) și 

în atitudinea față de boală și tratament. Din acest punct de vedere, se poate aprecia că impactul serviciilor 

este unul pozitiv. 

Sustenabilitatea serviciilor este cel mai sensibil aspect, deoarece presupune eforturi financiare dificil de 

asumat din fonduri publice. Schimbările cu privire la modul de finanțare într-o perioadă scurtă de timp 

sunt o dovadă a dificultății de a găsi resurse financiare pentru continuarea finanțării serviciilor din fonduri 

publice.   

Opinia beneficiarilor: 
Toți beneficiarii centrelor sociale regionale intervievați și-au exprimat aprecierea față de serviciile primite. 

De asemenea, aproape toți au menționat ca pe un dezavantaj sistarea ajutoarelor materiale sub formă de 

pachete alimentare și decontarea transportului la medic. 

Beneficiarii apreciază în mod deosebit că au posibilitatea să discute despre boală și problemele pe care le 

au într-un mediu sigur, fără teamă de discriminare. 

Pacienții intervievați la centrul ARV au fost mai diverși. Cei care erau diagnosticați de mai puțin de un an 

sau care nu erau încă în tratament aveau mai puține cunoștințe despre CSR și l-au vizitat mai rar sau deloc. 

Pacienții care au fost diagnosticați cu mai mult de un an în urmă au declarat că au vorbit cel puțin o dată 

cu lucrătorul social. Deși pe coridorul de așteptare la medic erau disponibile materiale informative, nici 

unul dintre beneficiari nu le-a citit. 

O parte importantă a pacienților intervievați au istoric de migrație, fie au lucrat în alte țări fie și-au 

întemeiat familii în țări vecine și vin în țară pentru tratament. 

 

Priorități în lucrul cu persoanele care trăiesc cu HIV 
Prioritatea de bază a serviciilor adresate persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA este aderența la tratament. 

O a doua prioritate o constituie aducerea pacienților la serviciile medicale, în acord cu strategia ”Testează 

și tratează”. Pentru aceasta este nevoie și de o atitudine activă a personalului medical pentru identificarea 

persoanelor infectate cu HIV dar și de o mai bună colaborare a sectorului neguvernamental cu personalul 

medical. 

În ce privește managementul de caz, ”Prestatorii trebuie să ajusteze instrumentul la necesități. Depinde 

de noi să utilizăm acest instrument eficient, ca scopul să nu fie instrumentul, ci cazul.” [reprezentant 

Centrul PAS] 
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Concluzii și recomandări: 
Centrele Sociale Regionale funcționează de relativ puțin timp pentru a putea avea o imagine clară asupra 

eficienței intervențiilor. De asemenea, un alt factor care împiedică o evaluare corectă și obiectivă îl 

constituie faptul că în această perioadă scurtă de timp (2012-2017), finanțarea CSR s-a schimbat deja de 

două ori, trecând întâi de la finanțare integrală din grantul FG la finanțare combinată MMPSF – grant FG, 

respectiv APL – grant FG. Aceste schimbări au afectat și personalul care deservește centrele sociale, în 

sensul că o parte a fost preluat de către autoritățile publice, iar o altă parte (personalul specializat) a rămas 

sub finanțarea ONG-urilor prin grantul FG. Schimbarea modului de finanțare a CSR nu a ținut cont de 

prevederile legale existente și de posibilitatea asigurării sustenabilității pe termen lung a acestora (de 

aceea, în acest moment vorbim despre instituții de servicii sociale înalt specializate care au caracter 

regional, dar sunt finanțate din bugetul local, ceea ce pe viitor va crea dificultăți procedurale și legislative). 

În această perioadă de timp au apărut și modificări legislative care au afectat modul în care funcționează 

centrele sociale regionale (Ordinul comun MMPSF și MS cu privire la aprobarea instrucțiunii de lucru 

pentru specialiștii din cadrul sistemului medical și social ”Managementul de caz al persoanei care trăiește 

cu HIV”. 

În urma procesului de evaluare au rezultat următoarele concluzii specifice: 

1. Accesul la serviciile CSR este încă sub potențial, din motive variate: comunicare insuficientă sau 

deficitară cu centrele ARV, comunicare insuficientă cu potențialii beneficiari (doar în unele CSR 

există materiale informative tipărite, iar acestea nu sunt întotdeauna plasate în locuri vizibile la 

centrele ARV), distanța dintre serviciile la care poate avea acces un pacient cu HIV (centrul ARV, 

CSR, servicii de reducere a riscurilor etc.). Recomandăm cel puțin o informare minimă a fiecărui 

pacient care ajunge la centrul ARV cu privire la serviciile oferite în cadrul CSR. Acest lucru poate fi 

realizat de către personalul medical din centrul ARV care să distribuie fiecărei persoane nou 

diagnosticate cu HIV un pliant cu datele de contact ale celui mai apropiat CSR. 

 

2. O altă dificultate cu care se confruntă specialiștii din domeniul medico-social o constituie lipsa de 

reglementare a ocupațiilor de asistent social și psiholog, dar și a celei de lucrător social. În acest 

moment Centrele Sociale Regionale au personal cu calificări diverse, dar cu instruire specifică în 

lucrul cu pacienții infectați HIV și cu experiență semnificativă în domeniul HIV/SIDA.  

 

3. Lipsa reglementării ocupațiilor afectează calitatea serviciilor deoarece noii angajați au nevoie de 

mai multă instruire, formarea profesională continuă nu este standardizată, posibilitățile de 

dezvoltare profesională și de avansare în carieră nu sunt clare. 

 

4. Structura de personal a Centrelor nu este reglementată în ce privește specializarea personalului 

și volumul de muncă. De asemenea, nu există standarde de cost pentru serviciile sociale. 

 

5. Serviciile psihologice oferite în cadrul CSR sunt limitate comparativ cu serviciile sociale și cu cele 

oferite de către educatorii de la egal la egal. Acest lucru afectează calitatea intervențiilor pentru 

menținerea aderenței la tratament a beneficiarilor. Deși în fiecare CSR personalul a menționat 
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importanța aderenței la tratament a pacientului, personalul lucrează mai mult monitorizarea 

atentă a acesteia și mai puțin pe intervenții specializate și adaptate pentru menținerea aderenței 

la tratament. 

 

6. Aderența la tratament a beneficiarilor este monitorizată de către personalul CSR împreună cu 

medicul de la care pacientul primește tratamentul. Lunar sau trimestrial, personalul CSR comunică 

cu personalul centrelor ARV pentru identificarea pacienților care nu s-au prezentat la medic în 

vederea ridicării medicamentelor ARV. Responsabilitatea contactării pacienților care și-au ridicat 

tratamentul revine de obicei personalului CSR. Modelul este unul funcțional, dar nu permite, la 

acest nivel, și identificarea motivelor pentru care pacientul este la risc de non aderență. A se vedea 

recomandările din secțiunea următoare. 

 

7. Activitățile de prevenire HIV în rândul populației generale au fost menționate de către personalul 

tuturor celor 4 CSR, dar sunt organizate sporadic și nu în mod sistematic. Acest lucru este cu atât 

mai necesar cu cât, conform datelor statistice privind monitorizarea infecției HIV în Republica 

Moldova, incidența HIV a crescut în rândul populației generale, având drept principală cale de 

transmitere pe cea heterosexuală.  

 

8. Personalul CSR intervievat a menționat, în toate cele 4 regiuni vizitate, complexitatea problemelor 

pe care le au beneficiarii și dificultatea de a aborda aceste probleme. Astfel, infecția cu HIV este 

doar una dintre dificultățile cu care se confruntă beneficiarii, adesea aceștia având și probleme 

legate de consumul excesiv de alcool, de sărăcie, migrație, lipsa educației, alte coinfecții (hepatită 

B, hepatită C, tuberculoză). În prezent personalul nu are competențe specifice pentru abordarea 

problemelor conexe ale beneficiarilor, în mod deosebit consumul de alcool și comorbiditățile, dar 

acest lucru este necesar pentru creșterea șanselor unor intervenții de succes. 

 

9. Monitorizarea și raportarea datelor se realizează unitar în cele 4 CSR, dar formatul de raportare 

s-a schimbat de la un an la altul, ceea ce face dificilă compararea datelor. De asemenea, 

implementarea modelului managementului de caz a creat mici dificultăți legate de circuitul 

formularelor beneficiarilor si a dus la suplimentarea instrumentelor de colectare a datelor (unii 

membri ai echipei și-au făcut caiete în care au un sistem propriu de evidență a beneficiarilor, iar 

fișele standard sunt păstrate de către asistentul social coordonator, responsabil cu managementul 

de caz). 

 

10. Înregistrarea datelor în baza de date HIVIdent ar trebui să fie în responsabilitatea fiecărui 

specialist. 

 

11. Deși toate CSR lucrează pe același model, beneficiază de aceleași instrumente de lucru, programe 

de formare, există diferențe în ce privește oferirea serviciilor. Acestea se datorează pe de o parte 

numărului diferit al beneficiarilor, poziționării CSR (distanța față de alte servicii, în principal față 

de centrul ARV), incidenței HIV în zona acoperită de CSR, viziunii managerului CSR, condițiilor 

locale (colaborare cu autorități locale, acces la personal instruit). CSR Comrat, care are cel mai mic 

număr de beneficiari, oferă serviciile cu calitatea cea mai înaltă și are personalul cel mai bine 

pregătit.   
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12. Toți specialiștii intervievați au menționat faptul că serviciile oferite în Centrele sociale regionale 

sunt servicii scumpe, deoarece sunt înalt specializate și, din acest motiv, greu de susținut integral 

din fonduri publice în viitor. Cu toate acestea, costul anual pe beneficiar este unul mediu și poate 

fi scăzut relativ ușor, prin includerea mai multor beneficiari în serviciile CSR. Dacă serviciile sunt 

continuate și îmbunătățite, pe termen lung efectul este unul benefic din punct de vedere al cost-

eficienței. 

 

13. Evaluarea satisfacției beneficiarilor nu se realizează constant, deși se solicită feedback informal. 

Nu au fost disponibile rapoarte de evaluare a satisfacției beneficiarilor față de serviciile primite în 

CSR. Acestea sunt necesare pentru adaptarea intervențiilor oferite în cadrul CSR. 

 

14. Indicatorii cu care se lucrează sunt în principal cei incluși în Hotărârea de Guvern Nr. 1010 din 

26.08.2016, dar aceștia pot fi completați, astfel încât să se obțină o imagine mai clară cu privire la 

gradul de acoperire a serviciilor CSR și la eficiența acestora. 

 

Ca o concluzie generală, este important de menționat faptul că Centrele Sociale Regionale sunt în prezent 

un model unic de servicii complexe în Republica Moldova și pot constitui o resursă importantă în domeniu 

și un reper în demersul de reglementare a ocupațiilor în domeniul psihosocial. De aceea, este necesară 

menținerea acestui tip de servicii, creșterea calității serviciilor oferite și monitorizarea atentă a acestora. 

Pe teritoriul țării nu există în acest moment personal psihosocial echivalent ca nivel de instruire și 

experiență de lucru cu persoane care trăiesc cu HIV. 

De asemenea, serviciile sunt esențiale pentru pacienții care trăiesc cu HIV în Republica Moldova și pot 

include, pe viitor, și alte categorii de beneficiari cu boli cronice sau afectați de probleme sociale grave. 

Este de reținut și faptul că, nesusținute din punct de vedere financiar și al formării continue a personalului, 

aceste servicii pot pierde rapid în calitate. 

Deși, cu excepția CSR Tiraspol, Centrele sociale se află la distanță de centrele ARV, ceea ce le face mai greu 

accesibile beneficiarilor, acestea pot avea avantajul că pacientul se poate simți mai confortabil, mai în 

siguranță în ce privește confidențialitatea (pacientul asociază spitalul cu boala, dar nu neapărat și centrul 

social). Cu toate acestea, așa cum se va vedea și în recomandările de mai jos, sunt necesare măsuri pentru 

creșterea accesului beneficiarilor la serviciile CSR. 

Recomandările rezultate în urma procesului de evaluare vizează următoarele aspecte: 

1. Creșterea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV și a familiilor acestora la serviciile oferite de 

către CSR, prin: 

o Comunicare permanentă cu centrele ARV pentru referire beneficiari. Pot fi avute în 

vedere vizite periodice (săptămânale sau chiar de 2-3 ori/săptămână) ale asistentului 

social de la CSR pentru informarea beneficiarilor la cabinetul medicului infecționist. În 

măsura în care este posibil, se poate detașa permanent un specialist din cadrul CSR la 

centrul ARV (așa cum se întâmplă în prezent la Chișinău, unde doi lucrători sociali ai CSR 

își desfășoară activitatea la SDMC) 

o Tipărirea și distribuirea de pliante/postere cu informații despre serviciile CSR în centrele 

ARV  
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o Vizite la domiciliul pacienților cu HIV, în cazul în care aceștia își dau acordul să fie vizitați 

o Utilizarea tehnologiei electronice, în măsura în care acest lucru este posibil: consiliere 

online (de exemplu, pe skype), utilizarea sms-urilor, emailurilor de informare/reamintire 

cu privire la tratament. 

 

2. Reglementarea ocupațiilor de asistent social, lucrător social, psiholog 

Personalul CSR și instituțiile și organizațiile care finanțează activitatea CSR pot fi consultate de către 

MMPSF și Agenția Națională Asistență Socială în vederea reglementării ocupațiilor – criterii de angajare, 

criterii de promovare, condiții de formare profesională, evaluări periodice, condiții de acreditare a 

cursurilor de formare continuă etc. 

Reglementarea ocupațiilor va permite o creștere a calității serviciilor, o mai bună monitorizare a acestora 

și extinderea serviciilor la nivel local. Se pot avea în vedere, ca exemple, reglementările utilizate în prezent 

în România.3 

3. Formarea continuă a personalului psihosocial care lucrează cu persoane care trăiesc cu HIV/SIDA 

Pacienți cu boli cronice în general și cei care trăiesc cu HVI/SIDA în mod special au nevoie de servicii 

psihosociale pe termen lung, necesitând adesea schimbarea abordării specialistului, astfel încât mesajul 

acestuia să ajungă la beneficiar. Din acest motiv este necesară instruirea continuă a profesioniștilor și 

prevenirea sindromului de burnout.  

Aderența la tratament a pacienților constituie o prioritate pentru toți profesioniștii cu care acesta intră în 

contact, iar această temă trebuie să fie subiect de instruire periodică pentru specialiști. De asemenea, 

specialiștii necesită instruire specializată pentru lucrul cu grupurile vulnerabile, pentru a putea adapta 

intervențiile specificului acestora.  

Alte teme de interes pentru desfășurarea activității specialiștilor în domeniul psihosocial sunt 

comorbidități asociate infecției cu HIV – tuberculoză, hepatita B, hepatita C, afecțiuni neuropsihice. Este 

importantă recunoașterea simptomelor de TB la pacientul cu HIV, astfel încât, în situația în care pacientul 

este simptomatic pentru TB să poată fi referit în cel mai scurt timp către medicul pneumolog pentru 

diagnostic și tratament. 

Asistenții sociali necesită instruire pentru creșterea capacității beneficiarilor de a fi independenți, de a 

obține venituri și de a se (re)integra social. Oferirea de suport financiar beneficiarilor prin proiecte nu este 

o măsură sustenabilă și creează dependența beneficiarilor de servicii (în cadrul interviurilor, atât 

beneficiarii cât și unii dintre specialiști au menționat pachetele alimentare și banii pentru transport - 

servicii oferite cu câțiva ani în urmă - ca servicii care trebuie reluate). 

Pentru eficientizarea activității dar și a costurilor legate de instruirea personalului, aceasta trebuie 

adaptată la atribuțiile fiecărui specialist și la calificarea acestuia. În același scop, pot fi avute în vedere 

instruiri online, care sunt mai ieftine și nu presupun costuri de deplasare și cazare și nici lipsa specialistului 

de la serviciu pentru a participa la instruire. 

                                                           
3 https://copsi.ro/legislatie/ 
http://www.cnasr.ro/atestatul-de-libera-practica-in-asistenta-sociala 
 

https://copsi.ro/legislatie/
http://www.cnasr.ro/atestatul-de-libera-practica-in-asistenta-sociala
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4. Reglementarea serviciilor sociale prin aprobarea, prin act legislativ, a unor standarde de cost și 

normarea minimă de personal.  

Deoarece serviciile oferite în cadrul CSR sunt definite ca servicii înalt specializate, este necesar ca în 

structura CSR să existe un procent minim de personal specializat și să fie prevăzute standarde de cost, 

care să asigure o calitate bună a serviciilor. Se poate utiliza ca exemplu Hotărârea Guvernului României 

nr. 23/6.01.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, care prevede, printre 

altele, ca în servicii similare CSR (servicii sociale în centre de zi), personalul de specialitate să reprezinte 

minim 80% din numărul total de personal. Standardele de cost pot lua în calcul costurile existente, ajustate 

în funcție de salariul mediu din Republica Moldova, alte costuri pentru servicii similare (sociale, 

psihologice), bugetele alocate de către stat pentru servicii psihosociale, numărul beneficiarilor, norma de 

lucru pentru fiecare specialist. 

5. Dezvoltarea serviciilor psihologice 

Având în vedere faptul că principalul scop al intervențiilor adresate pacienților care trăiesc cu HIV/SIDA 

este menținerea aderenței la tratament și faptul că, așa cum au declarat angajații CSR și medicii din 

centrele ARV, mulți dintre beneficiari se confruntă cu alte dependențe (consum de alcool, droguri), este 

necesară dezvoltarea serviciilor psihologice în centrele CSR, prin instruirea personalului existent pentru a 

lucra și cu alte comorbidități ale pacientului care trăiește cu HIV/SIDA. De asemenea, psihologul angajat 

al CSR ar trebui să fie persoana care supervizează și monitorizează activitatea educatorilor de la egal la 

egal.  

Educatorii de la egal la egal sunt ei înșiși persoane afectate de HIV/SIDA și nu au pregătire de specialitate 

care să le permită să prevină sindromul de burnout și nici adaptarea intervențiilor la specificul 

beneficiarilor.  

Este necesară și colaborarea cu servicii de psihiatrie pentru cazurile care au nevoie de asistență psihiatrică. 

6. Monitorizarea aderenței la tratamentul ARV a beneficiarilor 

Aderența pacienților care trăiesc cu HIV la tratamentul ARV trebuie să constituie o prioritate pentru toți 

furnizorii de servicii. Este de reținut faptul că aderența la tratament este un proces continuu, care necesită 

monitorizare permanentă. Factorii care influențează aderența sunt foarte variați și se pot modifica pe 

parcursul timpului. Din acest motiv este necesară implicarea tuturor specialiștilor și utilizarea tuturor 

metodelor disponibile pentru monitorizarea aderenței: consiliere față în față și telefonică, comunicarea 

specialiștilor din domeniul psihosocial cu cei din domeniul medical pe fiecare caz în parte, distribuirea de 

chestionare autoadministrate beneficiarilor CSR care, sub protecția anonimatului, să menționeze câte 

doze de tratament au omis de la ultima vizită la centru și motivele pentru care au omis dozele respective 

(au uitat, au avut efecte adverse, au fost în deplasare, s-au temut că îi vede cineva) etc.  

De asemenea, rolul specialiștilor CSR este și de a oferi suport personalului medical de la centrul ARV 

pentru a discuta cu pacientul beneficiile inițierii tratamentului ARV. 

7. Activități de educație pentru sănătate, de informare și prevenire HIV în rândul populației generale 

Activitățile de informare și prevenire HIV au un impact bun pe termen lung și sunt necesare cu atât mai 

mult cu cât principala cale de transmitere a HIV în Republica Moldova este cea heterosexuală. 
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Un alt aspect important este acela că, în cadrul interviurilor, aproape toți specialiștii au menționat 

aderența la tratament ca o problemă majoră a beneficiarilor și dificultatea acestora de a înțelege 

importanța tratamentului. De asemenea, s-a menționat faptul că tind să fie mai aderenți la tratament 

pacienții care s-au prezentat târziu la medic și au avut simptome pe care le-au considerat grave și care le-

au pus viața în pericol. 

Activitățile de informare și educare în rândul populației tinere pot avea ca efect pe termen mediu și lung 

o mai bună înțelegere a cetățenilor legată de sănătate, de boală, de tratament, deci o aderență la orice 

fel de tratament, ceea ce va putea simplifica activitatea serviciilor psihosociale și va avea ca efect pe 

termen lung reducerea costurilor asociate acestui tip de intervenții. Tinerii reprezintă un grup la risc de 

contactare a infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV. 

 

8. Explorarea posibilității de diversificare a serviciilor oferite în cadrul CSR și de includere a altor 

categorii de beneficiari (pacienți cu hepatită B, hepatită C) 

În contextul în care serviciile oferite în cadrul CSR au costuri ridicate, numărul pacienților raportat la 

costuri nu este unul foarte mare, iar cei mai mulți beneficiari au și alte vulnerabilități medicale, se 

recomandă extinderea serviciilor și la alte categorii de beneficiari cu boli cronice (de exemplu, pacienți cu 

hepatită B, hepatită C). Se vor avea în vedere protejarea confidențialității diagnosticului pentru toți 

beneficiarii, precum și controlul infecțiilor, prin asigurarea circuitului beneficiarilor în CSR în funcție de 

riscuri (în mod deosebit pentru eventuali pacienți cu tuberculoză).  

9. Monitorizarea, evaluarea și raportarea datelor 

În acest moment, în cadrul fiecărui CSR se lucrează cu multe formulare, registre, baze de date. Pentru 

ușurarea și eficientizarea muncii specialiștilor se recomandă păstrarea dosarelor pe fiecare beneficiar care 

să conțină fișa de intervenție a fiecărui specialist (fișa psihologică, fișa socială  - anexele 2-4 prevăzute în 

Ordinul MMPSF și MS privind managementul de caz și planul de intervenție – anexa 5 din Ordinul 

menționat). Baza de date HIVIdent este suficientă pentru înregistrarea datelor beneficiarilor în format 

electronic. Este necesară păstrarea unui model simplu și eficient de raportare a datelor, care să conțină 

cel puțin următoarele informații: număr total unic de beneficiari (persoane care trăiesc cu HIV/SIDA), 

număr de beneficiari noi, număr total de vizite ale beneficiarului la CSR, număr de vizite lunare/anuale 

pentru fiecare beneficiar, tipul de intervenții oferite, durata medie în serviciile CSR, număr de beneficiari 

ieșiți din evidențe, motivul ieșirii (abandon, deces etc.). Frecvența rapoartelor poate fi lunară, pentru a 

permite corecții în timp real în caz de erori de operare în baza de date. Datele înregistrate în cadrul CSR 

pot fi făcute cunoscute periodic (la un interval de 6 luni), sub formă de rapoarte de activitate (care să 

conțină număr de beneficiari, număr de intervenții, frecvență medie a vizitelor unui beneficiar, rezultate 

obținute) tuturor actorilor relevanți – servicii sociale publice, finanțatori, centre ARV.  

10. Introducerea datelor în baza de date HIVIdent 

Instruirea tuturor specialiștilor cu privire la introducerea datelor în baza de date HIVIdent, astfel încât 

fiecare să poată să introducă intervențiile efectuate și să poată face interogări ale bazei de date cu privire 

la beneficiarii cu care a lucrat și serviciile pe care le-a oferit acestora. 
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11. Abordare unitară 

Este important ca toate CSR să aibă o abordare unitară atât în ce privește intervențiile cât și instrumentele 

de lucru, modul și frecvența activităților de monitorizare și evaluare. Date fiind diferențe inerente în ce 

privește numărul beneficiarilor, localizarea centrului social și a centrului ARV sunt inevitabile diferențe 

privind intervențiile specialiștilor. Astfel, este de așteptat ca un CSR cu un număr mai mic de beneficiari 

să lucreze mai intens cu aceștia comparativ cu un CSR care are un număr mai mare de beneficiari. Cu atât 

mai mult este necesară abordarea unitară în ce privește intervențiile și instrumentele de lucru, dar și 

schimbul periodic de experiență între specialiștii centrelor sociale regionale. Acest lucru se poate realiza 

prin întâlniri periodice dar și prin discuții online – pe skype, email. Sunt deosebit de utile studiile de caz 

documentate, pe care specialiștii să le poată prezenta și colegilor din alte CSR. De asemenea, personalul 

din CSR cu mai puțini beneficiari poate fi implicat în implementarea unor modele de intervenție pilot, în 

studii și cercetări. 

Pentru a asigura totuși p abordare unitară a intervențiilor, se recomandă stabilirea unui pachet minim de 

intervenții pentru fiecare beneficiar. CSR Comrat, cu cel mai mic număr de beneficiari, ar putea 

implementa un proiect pilot prin care să măsoare eficiența intervențiilor, astfel încât să se poată stabili 

conținutul pachetului minim necesar pentru un beneficiar (tip de intervenții, durata acestora, mod de 

lucru).  

12. Finanțarea serviciilor CSR 

În opinia tuturor specialiștilor intervievați, serviciile CSR sunt servicii scumpe, greu (chiar imposibil) de 

susținut integral din fonduri publice. Specialiștii intervievați au mai subliniat importanța acestor servicii, 

dar și dificultăți legate de accesibilitate, având în vedere că se află în sedii diferite de serviciile medicale. 

Finanțarea prezentă – finanțare specială de la MMPSF prin Autoritățile Publice Locale și finanțare din 

grantul FG pentru cea mai mare parte a personalului psihosocial – nu este considerată ca fiind sustenabilă 

din două motive: 

- Finanțarea unor centre cu caracter regional de către autoritățile locale ale orașelor în care 

funcționează centrele este o măsură artificială, iar colectarea banilor de la alte autorități locale 

unde o parte dintre beneficiari domiciliază este nefezabilă (nu există proceduri în acest sens) 

- Finanțarea de la Fondul Global se va diminua pentru următorul grant 

În acest context, pot fi luate în calcul următoarele opțiuni: 

- Subordonare CSR de către Agenția Națională Asistență Socială. Agenția are 3 direcții de acțiune: 

formare continuă, coordonare metodologică a APL și a prestatorilor de servicii sociale și 

gestionarea a 14 instituții sociale care au fost preluate din subordinea MMPSF. 

- Având în vedere planul de unificare a Ministerului Sănătății cu Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei, se poate avea în vedere finanțarea CSR împreună cu centrele ARV și decontarea 

unor servicii psihosociale specializate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (de 

exemplu, consilierile sociale și cele psihologice, consilierea pentru aderența la tratament). 

- Diversificarea serviciilor oferite în CSR și finanțarea acestor centre fie de către Agenția Națională 

Asistență Socială, fie de către CNAS. Ar putea fi incluși ca beneficiari ai centrelor pacienți cu alte 

boli cronice, pacienți cu consum problematic de alcool, consumatori de droguri etc. 

În mod ideal aceste servicii ar trebui finanțate integral din fonduri publice, după modelul 

secțiilor de zi Floarea Soarelui, care oferă servicii multidisciplinare – sociale, psihologice, 
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medicale, pacienților care trăiesc cu HIV/SIDA în România. În anul 2006 au fost preluate de 

către stat ultimele secții de zi, iar în prezent sunt finanțate de la bugetul statului 16 astfel de 

servicii la nivel național. Finanțarea este asigurată de la Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate și din banii alocați de Ministerul Sănătății pentru Programul Național de prevenire 

și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală. 

13. Evaluarea satisfacției beneficiarilor 

Înregistrarea opiniilor beneficiarilor este importantă atât pentru evaluarea personalului CSR cât și pentru 

ceilalți beneficiari. Se pot utiliza chestionare anonime care să fie completate de către beneficiari într-o 

anumită perioadă de timp (de exemplu, pe parcursul unei luni) și pe care să le plaseze într-o cutie special 

amenajată lângă intrarea în centru. De asemenea, pot fi realizate interviuri în profunzime cu beneficiarii. 

Evaluarea se va realiza prin raportare la standardele de calitate prevăzute în Hotărârea Nr. 1010 din  

26.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului social 

regional pentru asistența persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a 

standardelor minime de calitate. Ca metode pot fi avute în vedere, pe lângă chestionarele adresate 

beneficiarilor, interviuri cu personalul CSR, cu personalul centrelor ARV, cu personalul serviciilor publice 

de asistență socială, focus grupuri cu specialiști din cadrul serviciilor publice și ai ONG-urilor active în 

domeniul HIV/SIDA, analiza documentelor (rapoarte, studii, date medicale). Evaluarea calității serviciilor 

poate fi realizată la o perioadă de 3 ani. 

14. Indicatori  

La indicatorii menționați în Hotărârea de Guvern Nr. 1010 din 26.08.2016, pot fi adăugați indicatori de 

performanță ai CSR, precum: 

- Gradul de acoperire a pacienților care trăiesc cu HIV/SIDA din regiunea deservită, calculat ca 

raport între pacienții înregistrați la centrul ARV și pacienții care primesc servicii psihosociale în 

cadrul CSR 

- Procentul pacienților aderenți la tratament, calculat ca raport între numărul pacienților aderenți 

la tratament (care au luat tratamentul în proporție de 90% în ultimele 3 luni) și numărul total de 

pacienți aflați în tratament ARV. Pacienții pot fi considerați ca aderenți la tratament pe baza 

comparării propriilor declarații cu evidențele medicale (dacă pacientul s-a prezentat sau nu la 

medic pentru ridicarea tratamentului) și rezultatele analizelor medicale (încărcătura virală și CD4) 

- Gradul de retenție a personalului – numărul persoanelor care rămân în CSR versus numărul celor 

care își schimbă locul de muncă. 

 


