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Notă informativă
referitor la proiectul de decizie a Consiliului Municipal Chișinău privind 

aprobarea Programului municipal de prevenire și control al infecției 
HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025

Prezentul proiect de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile 
Programului Național de control și profilaxie a infecției HIV/SIDA/ITS pentru 
anii 2021-2025 și analiza situației epidemiologice, care susține actualitatea 
problemei infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, care se 
aprofundează în contextul crizei pandemice cu COVID-19.

Municipiul Chișinău a alocat, în premieră, în 2020, surse financiare (500 
mii lei) pentru complementarea activităților din Programul Național anterior de 
control și profilaxie a infecției HIV și SIDA 2016-2020, cu derularea acțiunilor 
specifice pentru municipiu. Alocarea acestor resurse a fost apreciată de partenerii 
de dezvoltare (Agențiile ONU, inclusiv UNAIDS) și de societatea civilă ca o bună 
practică implementată de autoritatea publică locală.

Programul municipal de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS 
pentru anii 2021-2025 (în continuare - Program) a fost elaborat în baza 
Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA/ITS pentru 
anii 2021-2025. Pentru realizarea Programului în anul 2021 au fost alocate, la fel, 
500 miii lei din bugetul municipal. Estimarea costurilor pentru realizarea Planului 
s-a efectuat în baza determinării costului per serviciu, per capita sau buget global, 
după caz.

Obiectivul primordial al Programului ține de prevenirea infecției HIV și 
ITS în rândul populației generale, în special în rândul tinerilor. Acest Program 
prevede, la fel, acțiuni de prevenire și control asupra co-infecțiilor de tuberculoză 
și hepatite virale B și C, lupta cu care constituie una din prioritățile pentru 
sănătatea publică în mun. Chișinău. Acțiunile propuse din acest Plan este o 
modalitate de investiție în viitorul sigur al tinerilor, pentru o generație sănătoasă și 
fără vicii comportamentale.

Activitățile prevăzute în Program sunt menite să asigure drepturile 
populației la informație corectă adaptată vârstei referitor la prevenirea HIV,
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inclusiv ITS, accesul la servicii de Consiliere și Testare Voluntară în 
corespundere cu Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului nr. 
263-XVI din 27.10.2005, Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor 
cu caracter personal, Legea cu privire la drepturile copilului nr. 338 din 
15.12.1994, Legea cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA nr. 23 din 
16.02.2007, Legea privind sănătatea reproducerii nr. 138 din 15.06.2012 și vin să 
asigure activități complementare specifice în mun. Chișinău.

Acțiunile și intervențiile planificate au fost discutate și aprobate de membrii 
grupului de lucru cu privire la activitățile pentru prevenirea și controlul infecției 
HIV/SIDA/ITS, tuberculozei și hepatitelor virale cu participarea specialiștilor 
Direcției generale asistență socială și sănătate (DGASS), IMSP municipale, 
UNAIDS, OMS și organizațiile neguvemamentale active în domeniul de referință.

Realizările acțiunilor Programului susmenționat vor fi efectuate prin 
intermediul DGASS, Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din cadrul 
Asociațiilor Medicale Teritoriale, Dispensarului dermato-venerologic municipal, 
Spitalului Clinic Municipal Ftiziopneumologie, Spitalul Clinic Municipal de Boli 
Contagioase pentru Copii, iar parteneri în implementare sunt Centrul de Sănătate 
Publică Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Direcția 
Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, Direcția Generală Transport și 
Căi de Comunicații, Preturile sectoriale, societatea civilă și organizațiile 
internaționale care activează în domeniul HIV/SIDA/ITS. în baza consultărilor 
participative pentru fiecare an de implementare a Programului susmenționat va fi 
elaborat un Plan de Acțiuni anual.

Asistența tehnică în procesul de implementare a Programului va fi acordată 
de UNAIDS si OMS.

Costul total estimativ de realizare a Programului, al tuturor necesităților 
solicitate, este 42875750,55 lei, inclusiv pentru anul 2021 - 7700916,00 lei, anul 
2022 - 7831255,46 lei, anul 2023 - 8428490,91 lei, anul 2024 - 9151526,37 lei, 
anul 2025 - 9763561,82 lei - sunt estimările făcute în cadrul grupului de lucru cu 
participarea societății civile.

Acoperirea cheltuielilor menționate urmează a fi din contul mijloacelor 
financiare prevăzute în bugetul Programului Național, din contul donațiilor, 
granturilor și altor surse extrabugetare posibile, conform legislației în vigoare, cu 
raportarea periodică efectuată de către instituțiile responsabile.

Finanțarea din bugetul municipal este estimată la nivel de 12148015,91 lei, 
inclusiv pentru anul 2021 - 498086,80 lei, anul 2022 - 917663,21 lei, anul 2023 - 
2776668,00 lei, anul 2024 - 3582173,17 lei, anul 2025 - 4373424,73 lei. Totuși, 
aceste bugete for fi revizuite și actualizate anual conform Planurilor de Acțiuni 
anuale definitivate si coordonate.

în contextul celor expuse, se propune aprobarea Programului municipal de 
prevenire și control al infecției HIV/SIDA/ITS pentru anii 2021-2025.

Șef adjunct al Direcției Boris GILCA


