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    În mun.Bălți infecția cu HIV este sub supravegherea și monitorizarea permanentă și se menține la nivelul 

epidemiei concentrate în rîndul populației cheie – persoane utilizatoare de droguri injectabile, lucrătoare a 

sexului comercial și bărbații care face sex cu bărbații. Controlul acestei infecții este asumat prin realizarea 

Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016-2020 aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1164 din 22.10.2016 și Programul municipal pentru anii 2017-2020 aprobat prin 

Decizia nr.10/4 din 26.10.2017 având ca scop: minimizarea consecințelor epidemiei HIV și infecțiilor cu 

transmitere sexuală prin reducerea transmiterii, în special în populațiile cheie, precum și a mortalității, asociate 

cu SIDA.     

    Conform datelor statistice pe parcursul  anului 2022  în municipiul Bălți au fost înregistrate  44  cazuri noi de 

HIV și 24 cazuri de SIDA (a. 2021 - 47 cazuri noi de HIV şi 25 cazuri de SIDA) , ce determină o descreştere 

nesemnificativă. 

    Incidenţa infecţiei cu HIV la 100.000 populaţie în a.2022 a constituit 29 cazuri (a.2021 – 31,7 cazuri). 

Majoritatea persoanelor depistate cu infecţia HIV sunt persoane tinere de vârstă reproductivă, sexual active. 

Incidența infecției HIV la 100.000 populație în segmentul de vârstă <34 ani a constituit  3,3 cazuri (5), în 

segmentul de vârstă 35-54 ani – 21,1 cazuri (32),  iar în segmentul de vârstă 55 ani şi mai mult –  4,6 (7) cazuri. 

Cota cazurilor noi de infecție HIV în  a.2022 la persoane de gen masculin a constituit 52,3% și la persoanele de 

gen feminin- 47,7%. 

     Incidenţa infecţiei cu SIDA la 100.000 populaţie în a.2022 a constituit 15,8 cazuri (a.2021 – 16,5 cazuri). 

Incidența infecției SIDA  la 100.000 populație în segmentul de vârstă <34 ani a constituit  3,3 cazuri (5), în 

segmentul de vârstă 35-54 ani – 10,5 cazuri (16),  iar în segmentul de vârstă 55 ani şi mai mult –  1,9 (3) cazuri. 

Cota cazurilor noi  infecției cu  SIDA în  a.2022 la persoane de gen masculin a constituit 41,6% și la persoanele 

de gen feminin- 58,3%.  

      Prevalența cazurilor HIV în mun.Bălți constituie 1176 persoane, inclusiv 12 copii la vărsta pînă la 17 ani. 

În perioada de referință în adresa CSP au fost prezentate  44 Fişe privind notificarea şi anamneza epidemiologică 

a cazului nou infecţia cu HIV în care căile și factorii de transmitere a infecției cu HIV au fost determinate, după 

cum urmează:  

- calea de transmitere heterosexuală în 7 (16%) cazuri,  

- cîte un caz 3(6,8%)la: transmiterea homosexuală, transmiterea de la mamă la făt, recipienți de sînge;  

-  la donatorii- 4 cazuri;  

- după indicații clinice –14 persoane (31,8%), 

- Desinestătător –          2  persoane   (4,5%), 

- Contact habitual –       5  persoane  (11,4%) 

-       Utilizatorii de droguri –  6 persoane   (13,6%) 

 Predomină calea de transmitere heterosexuală. 
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