
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 
            

 
                                              DECIZIE nr. 3/ 

                                          din  25 august 2017 
 
Cu privire la aprobarea Programului raional  
de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA  
şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru 
 anii 2017-2020  
 

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Legii nr. 10-
XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire 
la profilaxia infecţiei HIV/SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii 
Guvernului nr. 1164 din 22 octombrie 2016 „Cu privire la Programul naţional de 
prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 
2016-2020”,  Consiliul raional DECIDE: 
 
      1. Se aprobă Programul raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi 
infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020. 
     2.  Instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional: 

- vor asigura, în limitele competenţelor atribuite, realizarea implementării 
Programului raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 
transmitere sexuală pentru anii 2017-2020. 
     3.  Instituţia medico-sanitară publică Spitalul raional: 

- va coordona şi monitoriza implementarea Programului raional  de prevenire şi 
control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020. 

- va raporta anual, pînă la 31 martie, Consiliului raional despre executarea 
Programului raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 
transmitere sexuală pentru anii 2017-2020. 
     4.  Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul raional  de prevenire şi control al 
infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020 se va 
efectua din contul şi în limitele mijloacelor planificate anual  în  bugetului raional, 
precum şi din alte surse, conform legislaţiei.  
     5.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei 
decizii vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco). 
 

Preşedinte al şedinţei,                                             
                                                                  
Contrasemnat: 
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 
 

VIZAT: 
 

Vicepreşedinte al raionului      Elena HARCENCO 
Serviciul juridic                        Ion MALIC 

 

 



                                                              Anexă 
la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                          nr. 3/        din 25 august 2017 
 

Programul raional 
de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA  

şi infecţiilor cu transmitere sexuală  
pentru anii 2017-2020 

 
1. Programul raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi 

infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020 (în continuare – Program) 
este un document de politici, pe termen mediu, privind intervenţiile la nivel de 
raion în domeniul HIV şi al infecţiilor cu transmitere sexuală. El stabileşte liniile 
directoare şi priorităţile de acţiune pentru prevenirea răspîndirii HIV şi a infecţiilor 
cu transmitere sexuală şi reducerea impactului acestora. 

 
 2. Programul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii 

sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, Legii nr. 10-
XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu 
privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărîrii Guvernului nr. 1164 din 22 octombrie 2016 „Cu privire la Programul 
naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere 
sexuală pentru anii 2016-2020”, precum şi cu prevederile altor documente 
naţionale şi internaţionale în domeniu. 

  
Capitolul I. Identificarea problemei 

3.  Infecţia HIV/SIDA şi infecţiile cu transmitere sexuală sînt o prioritate a 
sănătăţii publice, care pe lîngă domeniul medical, afectează şi aspecte sociale, 
economice, de dezvoltare etc., caracterizate prin complexitate şi afectînd toate 
componentele societăţii. 

4. Conform datelor statistice, la sfîrşitul anului 2014, în Republica Moldova 
erau înregistrate 9389 de cazuri cumulate de HIV/SIDA. Dintre acestea, 2491 de 
persoane au decedat. Estimările recente efectuate în colaborare cu Programul 
Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), indică numărul de persoane 
infectate cu HIV/SIDA în Republica Moldova în jur de 18300. 

5.  În raionul Străşeni, în 2014 erau înregistrate 57 de persoane infectate cu 
HIV/SIDA, în anul 2015 – acest număr a crescut pînă la 63 de persoane, iar în anul 
2016 – la 67 de persoane. În acest sens,  una dintre sarcinile prezentului Program 
este depistarea intensivă şi precoce a cazurilor de infecţie cu HIV.  

6. Se menţine în continuare transmiterea heterosexuală ca principala cale de 
transmitere, fiind atribuită la circa 86,6%, ceea ce reprezintă o evoluţie firească 
unei epidemii de tip concentrat, care a pornit de la consumatorii de droguri 
injectabile şi a continuat prin răspîndirea printre partenerii lor sexuali.  



7. În acelaşi timp, în ultimii ani, epidemia HIV devine mai complexă, 
condiţionată de doi factori:  contribuţia unui număr relativ mare de consumatori de 
droguri injectabile de sex feminin, care sînt mai vulnerabili la transmiterea infecţiei 
şi epidemiei, probabil ascunsă, în rîndul bărbaţilor care practică sex cu bărbaţi, care 
contribuie la cazurile de infectare cu HIV printre bărbaţi. Aceasta explică creşterea 
considerabilă a numărului de bărbaţi infectaţi pe cale sexuală.  

8. Acoperirea cu tratament este asigurat tuturor pacienților care corespund 
criteriilor de includere în tratament. 

9. Infecţiile cu transmitere sexuală, cum ar fi sifilisul şi gonoreea sînt unele 
dintre cele mai comune cauze de îmbolnăvire a populaţiei de vîrstă tînără, avînd 
consecinţe negative majore asupra sănătăţii şi potenţialului reproductiv al 
comunităţii.  

Capitolul II. Scopul şi obiectivele specifice ale Programului 
 10. Scopul Programului este: minimizarea consecinţelor epidemiei HIV şi 
infecţiilor cu transmitere sexuală prin reducerea transmiterii, în special în 
populaţiile cheie, precum şi a mortalităţii asociate cu HIV. 
 11. Obiectivele specifice ale Programului raional: 

Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii HIV şi infecţiilor cu transmitere 
sexuală, în special în populaţiile-cheie 

Prezentul obiectiv se axează pe continuitatea implementării activităţilor de 
prevenire a  transmiterii infecţiei HIV şi a infecţiilor cu transmitere sexuală în 
rîndul persoanelor cu risc sporit de infectare (consumatorii de droguri injectabile, 
lucrătoarele sexului comercial, bărbaţii care practică sex cu bărbaţi, deţinuţii) prin 
accesul şi acoperirea cu programe de reducere a riscurilor acestor categorii în 
proporţie de nu mai puţin de 60% din numărul estimat, precum şi pe prevenirea 
transmiterii infecţiei de la aceste populaţii în populaţia generală. 

Obiectivul  2: Asigurarea accesului universal la tratament, îngrijire şi suport 
a persoanelor infectate cu HIV şi infecţii cu transmitere sexuală 

Prezentul obiectiv se axează pe reducerea impactului infecţiei cu HIV, 
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 pe prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt şi pe 
profilaxia postexpunere. 

Obiectivul 3. Asigurarea unui management eficient al Programului raional 
Prezentul obiectiv se axează pe asigurarea unui management eficient al 

Programului raional prin coordonarea activităţilor tuturor sectoarelor şi actorilor 
implicaţi în realizarea acestui program. 
 

Capitolul III. Acţiunile ce urmează a fi întreprinse 
1) Către anul 2020, cel puţin 60% din consumatorii de droguri injectabile  

acoperiţi cu servicii de prevenire în cadrul programelor de reducere a riscurilor. 
2) Către anul 2020, tratament de substituţie cu opiacee pentru cel puţin 4,2 % 

din numărul estimat de consumatori de droguri injectabile opiacee. 
3) Către anul 2020, 100% din mostrele de sînge testate la HIV şi sifilis 

conform protocoalelor naţionale. 



4) Asigurarea continuă a supravegherii epidemiologice a infecţiei cu HIV şi 
a infecţiilor cu transmitere sexuală. 

5) Către anul 2020, indicatorul integrat de cunoştinţe despre HIV al 
tinerilor cu vîrsta de 15-24 de ani, majorat pînă la 45%. 
 

Capitolul IV. Responsabilii pentru implementare 
12. Partenerii în implementare sînt: Instituţia Medico-Sanitară Publică 

Spitalul raional Străşeni, instituţiile medico-sanitare publice centre de sănătate 
fondate de Consiliul raional, Serviciul Sănătate Publică Străşeni, autorităţile 
administraţiilor publice locale. 
 

Capitolul V. Finanţarea Programului 
  13. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul raional de prevenire şi 
control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-
2020 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi 
din alte surse, conform legislaţiei.  
 

Capitolul VI. Rezultatele scontate 
 14. Programul raional are drept angajament menţinerea epidemiei 
concentrată în grupurile cu risc sporit de infectare şi neadmiterea răspîndirii 
infecţiei cu HIV în rîndul populaţiei generale şi se aliniază la Programul naţional şi 
noile strategii mondiale care promovează cele mai eficiente intervenţii: strategia 
90-90-90.  
 15. Identificarea şi diagnosticarea a 90% din numărul estimat de persoane 
infectate cu HIV. 
 16. Înrolarea în tratament antiretroviral a 90% din cei diagnosticaţi.  

17. Suprimarea încărcăturii virale la 90% din cei ce urmează tratamentul. 
 

Capitolul VII. Procedurile de monitorizare și raportare  
18.  Instituţia Medico-Ssanitară Publică Spitalul raional Strășeni: 
1) va coordona şi monitoriza implementarea Programului raional de 

prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală 
pentru anii 2017-2020. 

2) va raporta anual, pînă la 31 martie, Consiliului raional despre executarea 
Programului raional  de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 
transmitere sexuală pentru anii 2017-2020. 


