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PLANUL DE ACȚIUNE 

privind implementarea Programului municipal de prevenire și control al HIV/SIDA 

și a infecțiilor cu transmitere sexuală pentru 2023-2025 

 

ACTIVITĂȚI 

(Obiective specifice) 

Direcții de acțiuni 

pentru realizarea 

obiectivelor specifice 

INTERVENȚII                             PARTENERI TERMEN DE 

REALIZARE 

COSTURI/SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

surse bugetare APL, 

alte surse 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Prevenirea 

transmiterii HIV şi 

infecţiilor cu 

transmitere sexuală, 

în special în 

rîndurile populaţiei-

cheie 

1.1screening 

sistematic a cel puțin 

90% din populația-

cheie; 

1.2 depistarea 

cazurilor noi de 

infectare cu 

HIV/SIDA și al altor 

infecții cu transmitere 

sexuală în grupurile de 

risc și evitarea 

transmiterii în 

rîndurile populației 

generale și efectuarea 

1.1 .1 oferirea 

serviciilor de 

reducere a riscurilor 

pentru consumatorii 

de droguri injectabile; 

1..1.2 procurarea 

consumabilelor de 

bază pentru 

programele de 

prevenire (seringi şi 

şerveţele cu alcool); 

1.1.3 promovarea 

testării la HIV, 

organizarea testării 

Secția Sănătate,  

Centrul 

Sănătate 

Publică, 

IP CSR ”Viața 

cu speranță”, 

ONG ”Uniunea 

pentru echitate 

și sănătate” 

2023-2025  

 

 

 
120402.65 (date CMF) 

 

 

 
115366.47 (date CMF) 

 

 

-Procentul consumatorilor de 

droguri injectabile acoperiţi cu 

servicii de prevenire în cadrul 

programelor de reducere a 

riscurilor 

 

-Numărul seringilor distribuite 

per consumator de droguri 

injectabile per an 

 

-Procentul consumatorilor de 

droguri injectabile care au 

folosit echipament de injectare 

steril, la ultima injectare 

.Prevalenţa HIV printre -



unui diagnostic 

calitativ; 

1.3 promovarea 

materialelor 

informaționale privind 

testarea la HIV, în 

cadrul instituțiilor 

specializate, în 

transportul public, pe 

rețelele de socializare. 

 

 

 

rapide la HIV, 

promovarea 

autotestării, cu teste 

rapide în bază de 

salivă, în rîndul 

grupurilor-țintă. 
1.1.4Implementarea 

serviciilor de prevenire 

HIV în rîndul 

lucrătoarelor sexului 

comercial, bărbaţii care 

practică sex cu bărbaţi 

etc; 

1.1.5 Procurarea de 

preparate pentru terapia 

de substutuţie 

1.1.6 Furnizarea 

serviciilor de 

prevenire și 

testare mobilă 

în grupuri cu 

risc înalt de 

infectare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
511878.00 (buget municipal) 

900000.00 (CNAM) 

9981621.00 (Fondul global) 
 

 

 

 

 

 
600000.00 (Fondul global) 

consumatorii de droguri 

injectabile. 

-% de acoperire cu 

servicii de prevenire 

HIV prin intermediul 

unităților mobile 

 
 

 

 

 

-Numărul consumatorilor de 

droguri injectabile noi înrolaţi în 

tratament de substituţie 

 

2.Asigurarea 

accesului universal  

la tratament, 

îngrijire şi suport a 

persoanelor 

infectate cu 

HIV/SIDA şi 

infecţii cu 

transmitere sexuală 

2.1 reducerea 

impactului infecţiei, 

oferind acces la 

tratament 

antiretroviral,tratament 

al infecţiilor 

oportuniste şi 

coinfecţiilor, îngrijiri 

şi suport persoanelor 

care trăiesc cu HIV şi 

membrilor familiilor 

lor, precum şi 

prevenirea transmiterii 

HIV de la mamă la făt 

2.1.1 testarea 

femeilor gravide și 

luarea la evidența 

medicală, instruire 

privind importanța 

administrării 

tratamentului 

antiretroviral pentru 

propria sănătate și 

sănătatea viitorului 

copil. 

2.1.2 asigurarea 

accesului 

universal la 

Secția Sănătate,  

Centrul 

Sănătate 

Publică, 

IP CSR ”Viața 

cu speranță”, 

ONG ”Uniunea 

pentru echitate 

și sănătate” 

2023-2025 180000.00 (CNAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-% femeilor gravide 

HIV pozitive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-% dintre sugarii 

expuși HIV,  

 



şi profilaxia 

postexpunere.  

 2.2 elaborarea și 

sprijinirea abordărilor 

moderne de testare a 

HIV pentru depistarea 

timpurie a HIV 

(identificarea celor 

pozitivi); 

2.3 menținerea 

pacienților pentru a 

obține rezultate 

durabile ale TARV în 

vederea reducerii 

riscului de transmitere 

HIV; 

2.4 optimizarea 

tratamentului - 

eliminarea pierderilor 

prin modele 

diferențiate de îngrijire 

și tratament, 

descentralizare, 

calitate a asistenței, 

abordare continuă a 

prevenirii și a tuturor 

valorilor de 90, 

precum și integrarea 

cu alte programe 

municipale. 

 

testare pentru 

nou-născuți de 

la mame 

infectate cu HIV 

 2.1.3 Acordarea 

serviciilor psihosociale 

consumatorilor de 

droguri, inclusiv 

clienţilor terapiei de 

substituţie şi membrilor 

familiilor lor; 

2.1.4 Asigurarea testării 

la  HIV,  prin utilizarea 

testelor  rapide şi uzuale 

(cabinetele de consiliere 

şi testare, instituţiile 

medicale,  în cadrul 

proiectelor de reducere 

a riscurilor  . 

 

 

 

 

462708.00 (Fondul Global) 

 

 

 

 

 

 

360000.00 (buget municipal) 

 

 

 

 
-Procentul consumatorilor de 

droguri injectabile acoperiţi cu 

servicii de suport psihosocial şi 

de reabilitare din numărul 

estimat de consumatori de 

droguri injectabile 

3. Asigurarea unui 

management 

eficient al 

programului 

municipal prin 

coordonarea 

activităţilor tuturor 

3.1 Creșterea 

capacității și 

îmbunătățirea 

sistemelor de 

management, 

coordonare și 

administrare pentru 

3.1.1 Asigurarea 

activității structurii de 

coordonare a 

Progranului 

municipal 

3.1.2 Organizarea de 

campanii de 

Secția Sănătate,  

Centrul 

Sănătate 

Publică, 

IP CSR ”Viața 

cu speranță”, 

ONG ”Uniunea 

pentru echitate 

  

 

 
300000,00 (buget municipal) 

150000,00 (CNAM) 

Progresul răspunsului HIV 



sectoarelor şi 

actorilor implicaţi în 

realizarea acestui 

program prin 

acordarea unei 

finanţări suficiente 

şi durabile studiilor 

necesare şi 

sistemelor eficiente 

de monitorizare şi 

evaluare 

gestionarea eficientă a 

programului 

HIV/SIDA  

3.2 furnizarea 

informațiilor calitative 

în timp util pentru 

luarea deciziilor 

Strategice 

3.3 consolidarea 

capacității Serviciului 

de testare și 

diagnosticare HIV/ITS 

prin furnizarea 

rezultatelor de calitate 

în cel puțin 95% dintre 

unitățile de testare 

și diagnosticare a 

HIV/ITS 

3.4 asigurarea 

eficacității 

implementării 

Programului 

Municipal HIV/SIDA 

și ITS investind în 

cunoștințele și 

abilitățile necesare 

furnizării serviciilor 

3.5 eliminarea 

barierelor din calea 

introducerii 

tehnologiei 

(diagnostic, 

laborator), 

medicamente și 

consolidarea sistemul 

de aprovizionare 

3.6 consolidarea 

sistemului comunitar 

informare a populației 

privind HIV și ITS la 

locurile de muncă; 

3.1.3 Ședințe de lucru 

cu specialiștii privind 

implimentarea 

programului dat; 

3.1.4 Asigurarea 

colaborării 

instituțiilor implicate 

în procesul 

implimentării 

programului dat  

și sănătate”, 

Direcțiile și 

serviciile 

Primăriei 



3.7 reducerea 

stigmatizării și 

discriminării legate de 

HIV 

  


