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Unitatea de coordonare a Programului național de prevenire și control HIV/SIDA și 

ITS din cadrul IMSP SDMC 

 

A. INFORMAȚIE GENERALĂ 

 

Infecția HIV/SIDA și ITS sunt o prioritate pentru sănătatea publică. Aceasta afectează nu doar 

sectorul medical, dar are și aspecte sociale și economice, aspecte care țin de dezvoltare etc., deoarece 

sunt complexe și au un impact asupra tuturor componentelor societății. În ultimii ani, epidemia HIV 

a rămas concentrată din cauza a doi factori: continuarea epidemiei în rândul persoanelor care 

injectează droguri și al partenerilor lor sexuali și a epidemiei în rândul bărbaților care practică sex cu 

bărbați, fapt care contribuie la creșterea infectării cu HIV în rândul bărbaților. În 2020 au fost 

raportate 674 cazuri noi de infectare cu HIV. 

Obiectivul general al Programul Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS (2021-

2025) este de a reduce la minimum consecințele epidemiei de HIV și ITS prin reducerea transmiterii 

infecției, în special în grupurile-cheie de populație: BSB – prevalența să nu depășească 12%, PCID - 

10 %, LS - 2,5% și de a minimiza mortalitatea prin HIV. În acest context, obiectivul general include 

trei domenii strategice ale PN: 

1. Reducerea cazurilor noi de infecție cu HIV; 

2. Creșterea accesului la îngrijiri medicale 90/90/90 și îmbunătățirea indicatorilor de 

sănătate a persoanelor care trăiesc cu HIV; 

3. Asigurarea gestionării eficiente a Programului prin consolidarea sistemului de 

sănătate, inclusiv furnizarea de informații strategice în timp util și de calitate înaltă. 

 

Începând cu anul 2003 în Republica Moldova a fost inițiat tratamentul antiretroviral. În perioada 

anilor 2013-2020 numărul persoanelor HIV+ incluse în TARV este în creștere constantă (Tabelul 1).  

 
Tabelul 1 Acoperirea cu TARV a persoanelor HIV+, Republica Moldova, 2014-2020 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Persoane în TARV la sfârșit de an, # 2493 3116 3850 4491 5162 5865 6690 6810 

Creșterea comparativ cu anul precedent, % - 25,0 23,6 16,6 14.9 13.6 14.1% 1.8% 

 

Pe parcursul anului 2020 în TARV au fost incluse primar 721 persoane, 267 persoane au reinițiat 

tratamentul, au abandonat tratamentul 631 persoane și 189 persoane din cele în TARV au decedat. 

Astfel, la sfârșitul anului 2020 în TARV se aflau 6810 persoane HIV+, cu 120 mai mult comparativ 

cu sfârșitul anului 2019. 

 

Rata aderenței la TARV la finele anului 2020 după 12 luni de la inițierea tratamentului  a constituit 

circa 78.8% (Figura 1) și este semnificativ în scădere din cauză pandemiei COVID. Cea mai mare 

rată de aderența la TARV în perioada 2010-2018 a fost în anul 2010 și a constituit 88%. 



 
Figura 1 Dinamica ratei de aderență la TARV după 12 luni de la inițierea tratamentului, 

Republica Moldova, 2010 – 2020 

 

Cauzele aderenței joase sunt determinate de următoarele motive: 

- depistare tardivă - persoana depistată cu HIV în situație gravă provocată de 

tuberculoză, toxoplasmoză, limfom, pneumonie cu pneumocist, etc are șanse 

mari de deces – iar indicatorul de abandon al tratamentului include și cazurile de 

deces; 

- avem deja un număr mare de persoane care administrează TARV – respectiv 

crește și posibilitatea de deces din alte cauze (menționăm vârsta matură a 

persoanelor HIV+ - în anul 2020, vârsta medie la care au fost depistate persoanele 

HIV+ a constituit 38 ani – respectiv apar mai multe maladii concomitente – 

cardiovasculare, diabet zaharat, hepatite-ciroze virale, etc); 

- descentralizarea insuficientă a cabinetelor care oferă TARV, context în care 

pacientul este nevoit să se deplaseze la unul din cabinete la fiecare 3-6 luni, ceea 

ce provoacă cheltuieli suplimentare de transport, timp, absența de la locul de 

muncă, etc. 

În scopul îmbunătățirii calității serviciului de supraveghere și tratament ARV, în condiții de 

ambulatoriu, a persoanelor infectate cu HIV și bolnavilor cu SIDA, sporirea aderenței la tratament 

și implementarea prevederilor Programului Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA 

și ITS - finanțat din resursele Grantul Fondului Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și 

Malariei (FG) - este necesară descentralizarea TARV până la nivelul cabinetelor raionale. 

 

 

B. OBIECTIVELE ȘI REZULTATUL FINAL 

Obiectivul de bază 

Obiectivul de bază este coordonarea procesului de descentralizare a tratamentului antiretroviral 

până la nivelul raional. Acest lucru va permite majorarea numărului de pacienți acoperiți cu 

tratament ARV, totodată, va spori aderența la tratament, va asigura ameliorarea calității vieții 

persoanelor care trăiesc cu HIV și va stopa transmiterea infecției HIV partenerilor lor sexuali. 

 

Obiective specifice 

1. Analiză situației privind epidemia HIV în diferite raioane ale Republicii Moldova,  

elaborarea și aprobarea la nivel național a planului de deschidere a noilor cabinete 

teritoriale pentru supravegherea medicală și tratamentul antiretroviral în condiții de 

ambulatoriu a persoanelor infectate cu HIV și bolnavilor cu SIDA, în baza cabinetelor 

medicilor infecționiști existente în instituțiile medico-sanitare publice la nivel raional. 

2. Elaborarea bazei normative pentru crearea noilor cabinete teritoriale: proiectul ordinului 

cu privire la descentralizarea tratamentului antiretroviral până la nivel raional, inclusiv 

regulamentul cu privire la modul de organizare a supravegherii medicale și tratamentului 
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antiretroviral în condiții de ambulatoriu a persoanelor infectate cu HIV și bolnavilor cu 

SIDA la nivel raional, și a altor documente după necesitate. 

3. Coordonarea procesului de deschidere a cabinetelor raionale: asistență tehnică și suport în 

ajustarea regulamentelor instituțiilor medico-sanitare; a organigramei și a statelor de funcții 

în conformitate cu prevederile ordinului cu privire la descentralizarea tratamentului 

antiretroviral până la nivel raional; acordare de suport în asigurarea condițiilor necesare 

pentru desfășurarea activității cabinetului. 

4. Coordonarea procesului de pregătire a cadrelor pentru asigurarea procesului de tratament 

antiretroviral la nivel raional în conformitate cu protocoalele clinice naționale în vigoare; 

planificarea necesităților pentru accesarea tratamentului ARV și profilaxia infecțiilor 

oportuniste, inclusiv testele necesare pentru monitorizarea eficienței tratamentului; 

colectarea datelor pentru monitorizarea activității cabinetului raional și raportare către 

Unitatea de Coordonare a PN HIV/SIDA și ITS etc.  

5. Coordonarea procesului de monitorizare și acordare de suport metodologic și didactic în 

procesul de deschidere și activare a cabinetelor teritoriale raionale. 

6. Asigurare de suport în stabilirea relațiilor de colaborare cu toți specialiștii implicați în 

acordarea serviciilor oferite PTH, la fel și cu instituțiile active în domeniul de prevenire și 

prestare a serviciilor de suport psiho-social pentru pacienții înrolați în TARV. 

 

Rezultatul final 

Deschiderea, până în la finele anului 2023, a 14 cabinete raionale de tratament ARV (2 

cabinete în 2021, 6 – în 2022 și 6 – în 2023). 

 

4. CONDIȚII PENTRU CONSULTANȚĂ 

Durata estimativă a contractului:  aprilie 2021 – decembrie 2023. 

Managementul consultanței: Consultantul va lucra în subordinea Unității de Coordonare a 

Programului național HIV/SIDA și ITS, Coordonatorului TARV, remunerarea fiind asigurată din 

resursele grantului FG 2021-2023. Documentele dezvoltate în cadrul contractului urmează a fi 

consultate cu Grupul Tehnic de Lucru  HIV/SIDA din cadrul CNC TB/SIDA și aprobate la nivelul 

MSMPS.  

5. PROFILUL CONSULTANTULUI 

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare) 

1. Calificare de bază – 90 puncte 

1.1. Studii superioare licențiate (medicale, juridice, economice, sociale)  

1.2. Perfecționări în managementul serviciilor medicale 

1.3. Experiență în sistemul de sănătate, min 10 ani 

1.4. Experiență în domeniul HIV/SIDA min 3 ani. 

1.5. Experiență în elaborarea de actelor, proiectelor de ordine, instrucțiuni de lucru în 

domeniile Programului Național HIV/SIDA și ITS; 

1.6. Cunoașterea limbilor română și rusă (scris/vorbit).  

 

2. Calificări suplimentare – 10 puncte 

2.1. Stagieri internaționale în domeniul managementului va constitui un avantaj;  

2.2. Experiență în elaborarea cadrului normativ privind managementul serviciilor de 

prevenire a sănătății publice va constitui un avantaj; 

2.3. Experiență de cooperare cu specialiștii din cadrul autorităților publice centrale și 

locale în scopul asigurării implementării documentelor de politici în domeniul 

sănătății publice va constitui un avantaj; 

2.4. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj; 

2.5. Certificat de integritate profesională. 


