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CSR Centru Social Regional 
DN Dreapta Nistrului (teritoriul din Dreapta Nistrului, controlat complet de 

autoritățile Republicii Moldova) 
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FG Fondul global de combatere a SIDA, tuberculozei şi malariei, 
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GARPR, UNGASS Progresele țării înregistrate în combaterea infecţiei HIV/SIDA – raport prezentat 
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GRSI, populații 
cheie 

Grupuri cu risc sporit de infectare HIV (persoane care injectează droguri, 
lucrătorii sexului, bărbații care practică sex cu bărbați) 

HG Hotărâre de Guvern 
HIV Virusul Imunodeficienței Umane 

HVB Virusul Hepatitei B 
HVC Virusul Hepatitei C 
IBBS Studiul integrat bio-comportamental în grupurile cu risc sporit de infectare 
ITS Infecții cu transmitere sexuală 
LS Lucrătorii sexului  
Matricea NASA Matrice standardizată în baza căreia UNAIDS colectează paralel cu raportarea 

GARPR datele referitoare la cheltuielile în domeniul HIV/SIDA  
MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, 

www.msmps.gov.md   
OMS Organizația Mondială a Sănătății 
ONC Organizație non-comercială 
PCID Persoane care injectează droguri 
PN Programul Național de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 

transmitere sexuală 

PrEP Profilaxia pre-expunere 
PSS Programe de schimb al seringilor 
PTH Persoane care trăiesc cu HIV 
PTMF Profilaxia transmiterii HIV de la mamă la făt 
RM Republica Moldova 
IMSP SDMC Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile 
SIDA Sindromul Imunodeficienței Umane Dobândite 
SIME TB Sistem informatic de monitorizare a cazurilor de tuberculoză din Republica 

Moldova 
SN Stânga Nistrului (teritoriul de pe malul stâng al râului Nistru, necontrolat 

actualmente de autoritățile Republicii Moldova) 
TARV Terapie antiretrovirală 
TSO Terapie de substituție cu opioide 
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Sumar 

Infecția cu HIV în Republica Moldova continuă să prezinte o problemă prioritară de sănătate; epidemia 

HIV se consideră concentrată în grupurile cu risc sporit de infectare, în special în rândul BSB și PCID. 

În anul 2021, în Republica Moldova au fost înregistrare 797 de cazuri noi HIV+, dintre care 161 - în 

teritoriile de est ale țării; cumulativ, de la începitul epidemiei până la 31 decembrie 2021 în țară au fost 

înregistrate 15,177 cazuri HIV+. Printre cazurile înregistrate în anul 2020 – 58% sunt bărbați, 47% - sunt 

din mediul urban. Majoritatea persoanelor depistate cu infecția HIV sunt persoane tinere de vârstă 

reproductivă, sexual active. Incidența infecției cu HIV la 100 000 populație, în segmentul de vârstă 0-

39 ani, a constituit 21,42 cazuri (a. 2020 - 18,19), în segmentul de vârstă 15-24 ani – 12,24 cazuri (a. 

2020 - 13,96) iar în segmentul de vârstă 40 ani şi mai mult 18,06 cazuri (a. 2020 -15,25).1 

Context 

Informații generale referitoare la controlul infecției HIV în R. Moldova 
Primul caz HIV+ în Republica Moldova a fost depistat in anul 1987.  

Primul Program Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere 

sexuală (PN) a fost aprobat în anul 1995 (HG 692/09.10.1995), apoi au urmat PN pe anii 2001-2005 

(HG 482/18.06.2001), 2006-2010 (HG 948/05.09.2005), 2011-2015 (HG 1143/16.12.2010; PN pentru 

anii 2011-2015 a fost revizuit prin aprobarea unui nou program pentru anii 2014-2015 

(HG 806/06.10.2014)), 2016-2020 (HG 1164/22.10.2016), PN 2022-2025 (HG 134/2022). 

Un element important al angajamentului politic al țării în vederea controlului și combaterii infecției 

HIV îl constituie Consiliul naţional de coordonare a programului naţional de profilaxie şi control al 

infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală precum și a programului național de control al 

tuberculozei (CNC). CNC a fost constituit prin HG nr.825 din 03.08.2005 în scopul asigurării unei 

implementări eficiente a activităţilor din cadrul programelor menționate prin atragerea, coordonarea, 

monitorizarea şi gestionarea granturilor oferite de organizaţiile internaţionale ca răspuns la 

necesităţile ţării în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 

Începând cu anul 2003 țara beneficiază de contribuții financiare substanțiale de la Fondul global de 

combatere a SIDA, tuberculozei şi malariei (FG). Acestea au contribuit esențial la intensificarea 

activităților de prevenire a răspândirii infecției HIV și maladiilor cu transmitere sexuală, în special prin 

intervenții în rândul persoanelor cu risc sporit de infectare, fortificarea sistemului de laborator în 

vederea diagnosticării infecției și monitorizării pacienților cu HIV, asigurarea accesului universal la 

servicii de tratament, îngrijire și suport, fortificarea managementului programului național etc. 

Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru anii 2022-2025 
Programul Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2022-2025 (PN 

HIV/SIDA și ITS) a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern Nr. 134/202, fiind documentul fundamental 

de politici privind intervențiile naționale în domeniul HIV și al infecțiilor cu transmitere sexuală. El 

stabilește liniile directoare și prioritățile de acțiune pentru prevenirea răspândirii HIV și a infecțiilor cu 

transmitere sexuală și reducerea impactului acestora.  

PN HIV/SIDA și ITS este conceput ca un cadru complex, intersectorial, menit să ghideze activitățile 

organizațiilor implicate în răspunsul național pentru reducerea transmiterii HIV și pentru reducerea 

                                                             
1 ANSP, Raport “Privind realizarea Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS, compartimentul supraveghere 
epidemiologica (perioada de referință anul 2021)”. 
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impactului negativ al epidemiei HIV. Accentele principale ale eforturilor Republicii Moldova în 

realizarea răspunsului național la epidemia HIV se axează pe prevenirea transmiterii HIV în populațiile 

cu risc sporit de infectare, asigurarea nerăspîndirii HIV din aceste populații în populația general, 

asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijiri și suport psihosocial a persoanelor 

infectate cu HIV. 

Obiectivele generale ale PN 

 Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS  va contribui la eforturile 

Republicii Moldova de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și realizarea 

progresivă a dreptului la sănătate și, prin aceasta, va îmbunătăți bunăstarea populației sale și 

va implementa viziunea construirii unei societăți libere de HIV ca o amenințare la sănătatea 

publică a Moldovei, unde toate persoanele, indiferent de sex, vârstă, origine sau orice alt 

criteriu, vor avea acces la prevenire, tratament și îngrijire și, astfel, vor putea duce o viață 

împlinită. 

 Obiectivul general al PN (2022-2025) este de a reduce la minimum consecințele epidemiei de 

HIV și ITS prin reducerea numărului de transmitere și de a menține prevalența infecției, în 

special în grupurile-cheie de populație: BSB - nu mai mult de 12%, PCID -- nu mai mult 10 %, LS 

- nu mai mult 2,5% și pentru a minimiza mortalitatea legată de HIV. Scopul este de a răspunde 

în mod eficient, în baza dovezilor existente, prin implementarea măsurilor coordonate, 

cuprinzătoare și de calitate înaltă în prevenirea HIV, tratament și îngrijire, precum și mobilizarea 

și sensibilizarea grupurilor-cheie și a populației generale despre SIDA. În general, este 

recunoscut faptul că, pentru a obține acces universal la serviciile de bază, este necesar să se ia 

decizii strategice cu privire la activitățile prioritare, care, la rândul lor, legitimează eficiența 

maximă și progresul optim către rezultatele scontate. 

Obiectivele specifice ale PN 
1. Obiectivul specific 1: Menținerea prevalenței HIV în GRSI după cum urmează: cel mult 12% în BSB, 

10 % în PCDI, 2.5% în LS către anul 2025, cu 3 componente de bază;  
(1) Intensificarea eforturilor de prevenire a HIV în grupurile-cheie cu risc înalt de infectare; 
(2) Introducerea și extinderea eforturilor de prevenire a HIV prin abordări combinate eficiente 

bazate pe dovezi; 
(3) Asigurarea activităților pentru a elimina transmiterea HIV de la mamă la făt. 

2. Obiectivul specific 2: Creșterea accesului la serviciile cascadei (testare, tratament, supresie virală) 
de la 64/72/84 pînă la 90/90/90 către anul 2025, cu 4 componente de bază: 
(1) Elaborarea și sprijinirea abordărilor moderne de testare a HIV pentru depistarea timpurie a 

HIV (identificarea celor pozitivi); 
(2) Construirea sistemelor durabile care să contribuie la prescrierea timpurie a TARV; 
(3) Menținerea pacienților pentru a obține rezultate durabile ale TARV în vederea reducerii 

riscului de transmitere HIV; 
(4) Îmbunătățirea cascadei de tratament - 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 PN. 

3.  Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea gestionării PN HIV/SIDA și ITS prin consolidarea sistemului 
de sănătate, inclusiv furnizarea de informații strategice în timp util și de calitate înaltă către 
2025, cu 7 componente de bază: 
(1) Creșterea capacității și îmbunătățirea sistemelor de management, coordonare și 

administrare pentru gestionarea eficientă a programelor HIV/TB/HV; 
(2) Furnizarea informațiilor calitative în timp util pentru luarea deciziilor strategice; 
(3) Consolidarea capacității Serviciului de testare și diagnosticare HIV/ITS prin furnizarea 
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rezultatelor de calitate în cel puțin 95% dintre unitățile de testare și diagnosticare a HIV/ITS; 
(4) Asigurarea eficacității implementării PN HIV/SIDA și ITS investind în cunoștințele și abilitățile 

necesare furnizării serviciilor; 
(5) Eliminarea barierelor din calea introducerii tehnologiei (diagnostic, laborator), 

medicamente și consolidarea sistemul de aprovizionare (Consolidarea sistemului de 
sănătate); 

(6) Sprijinirea acțiunilor de advocacy, comunicare și mobilizare socială a societății civile prin 
consolidarea sistemului comunitar; 

(7) Reducerea stigmatizării și discriminării legate de HIV. 

Programul stabilește obiectivele pe termen mediu, asigurând evoluția și realizarea viziunii pe termen 

lung a Republicii Moldova în domeniul HIV/SIDA și ITS. 

PN HIV/SIDA și ITS este conceput pentru a reduce cazurile noi de HIV, a menține epidemia în cadrul 

grupurilor cu risc înalt de infectare și pentru a limita răspândirea HIV în populația generală, precum 

și pentru a sprijini inițiativele și strategiile globale care necesită cel mai multe intervenții și abordări 

eficiente și bazate pe dovezi și care se concentrează asupra persoanei. 

Programele de prevenire 

În scopul organizării și acordării eficiente a serviciilor de prevenire HIV în rândul populațiilor cheie, 

inclusiv a tinerilor din aceste grupuri, pentru asigurarea calității serviciilor, ținând cont de situația 

epidemiologică la nivel național și luând în considerație recomandările internaționale în domeniul de 

rigoare a fost elaborat si aprobat prin ordinul MSMPS nr.278 din 18.03.2020 ” Standardul de organizare 

și funcționare a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor cheie, inclusiv a tinerilor din aceste 

grupuri”.   

Programele de prevenire HIV în rândul PCID 
Programele de prevenire HIV în rândul PCID și partenerii lor sexuali au fost implementate în 29 de 

unități teritorial administrative (municipiile Chișinău, Bălti, Tiraspol, Bender și raioanele Ungheni, 

Glodeni, Sângerei, Fălești, Căușeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Edineți, Ochita, 

Briceni, Soroca, Florești, Drochia, Camenca, Anenii Noi, Comrat, Cahul, Ceadâr Lunga, Slobozia, 

Râbnița, Vulcănești, Lipcani) și în 18 instituții penitenciare de pe ambele maluri ale râului Nistru. Aceste 

proiecte au fost implementate prin intermediul a 10 ONC-uri și Administrația Națională a 

Penitenciarelor. În a. 2021  16.285 PCID au beneficiat de cel puțin două servicii (16.302 în a.2020) 

(schimbul de seringi fiind unul de bază) de minimum 6 ori/an, din care 13.287 beneficiari din sectorul 

civil și 2.998 de beneficiari din sistemul penitenciar.  

Din anul 2015 pachetul comprehensiv de servicii de prevenire (schimbul de seringi, distribuirea de 

prezervative, informare, comunicare, educare, consiliere pentru  testare la HIV, hepatite B și C, ITS, 

referirea la ARV și TSO) a fost completat cu servicii noi: testarea comunitară, oferirea serviciilor gender 

specifice, managementul supradozelor.  

Rezultatele programelor de prevenire HIV în rândul PCID în anul 2021: 

 2.750.015 seringi distribuite; 

 581.927 prezervative clasice distribuite; 

 3.807 fiole de Naloxone distribuite. 

Programul de substituție cu opioide 
În perioada de raportare serviciile de tratament de substituție cu opioide (TSO) au fost accesibile în 8 

localități din țară și în 13 instituții penitenciare. La finele anului 2021, 569 PCID se aflau în TSO (642 – 
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în 2020), inclusiv 94 – în sistemul penitenciar (99 – în 2020). Pe parcursul perioadei de raportare 556 

de beneficiari ai TSO au fost acoperiți cu cel puțin un serviciu de suport psiho-social. 485 persoane 

aflate în TSO au beneficiat de cel puțin 6 vizite pentru a beneficia de serviciile prevăzute în program. 

La momentul de față programele de substituție cu opioide sunt implementate exclusiv în teritoriile de 

pe malul drept al Nistrului.  

Programele de prevenire HIV în rândul LS 
În a.2021 programele de prevenire în rândul LS au fost implementate în 29 de unități teritorial-

administrative din țară prin intermediul a 13 ONC-uri active în domeniu. 7.646 LS (7.209 - în 2020) au 

beneficiat de cel puțin două servicii de minimum 4 ori/an (din care unul obligatoriu a fost eliberarea 

prezervativului: pe parcursul perioadei de raportare au fost distribuite 989.458 de prezervative), 

inclusiv 5.699 de beneficiari - pe malul drept și 1.947 de beneficiari - în teritoriile din Stânga Nistrului. 

Pachetul comprehensiv al serviciilor de prevenire include: distribuirea de prezervative, activități de 

informare, comunicare și educare, servicii de consiliere pentru reducerea riscurilor, activități de 

educare de la egal la egal, servicii de referire pentru asistență medicală, inclusiv testarea și consilierea 

la HIV, sifilis, hepatitele B și C, testarea comunitară, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală.  

Programele de prevenire HIV în rândul BSB 
În 2021 programele de prevenire în rândul BSB au fost implementate prin intermediul a 8 ONC-uri și 

sistemul penitenciar din dreapta Nistrului, acoperind 29 de unități teritorial-administrative de pe 

ambele maluri ale Nistrului. Au beneficiat de cel puțin două servicii de minimum 4 ori/an (din care unul 

obligatoriu este eliberarea prezervativului: pe parcursul perioadei de raportare au fost distribuite 

294.651 de prezervative) – 4.269 BSB (3.793 BSB – în 2020), din care 3.696 - pe malul drept și 573 – în 

teritoriile din SN. Pachetul comprehensiv de servicii oferit beneficiarilor a inclus: distribuirea de 

prezervative, inclusiv cu rezistență sporită, și lubrifianți, servicii de consiliere de la egal la egal, activități 

de informare, educare și comunicare, instruiri și consiliere pentru beneficiari și părinții LGBT, testarea 

comunitară, consilierea pentru testarea la HIV, ITS, hepatitele B și C, activități de informare în sistemul 

penitenciar. 

Programele de prevenire HIV în rândul GRSI din sursele CNAM 
Până în 2017 serviciile de prevenire HIV în rândul GRSI au fost finanțate în exclusivitate din sursele 

Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM). În 2018, pentru prima dată în 

Republica Moldova, a fost lansată finanțarea proiectelor de reducere a riscurilor din fondul de 

profilaxie al CNAM. În 2021, din sursele CNAM au fost finanțate proiecte de prevenire în GRSI în valoare 

totală de 1.340.000 MDL, prin intermediul cărora au beneficiat de servicii din pachetul de bază 1.450 

de persoane; adițional, 1.975 persoane au beneficiat de servicii din pachetul suplimentar (atractiv).  

Programele de prevenire HIV prin intermediul echipelor mobile 
Începând cu anul 2017 în Republica Moldova activează trei clinici mobile (2 – în teritoriile din dreapta 

Nistrului și 1 – pe malul stâng), care au oferit o gamă largă de servicii de prevenire pentru toate 

populațiile cheie, inclusiv și testarea cu utilizarea testelor rapide pe bază de sânge capilar pentru 

diagnosticarea HIV, hepatitelor virale B și C și a sifilisului. Pe parcursul anului 2021 echipele mobile au 

continuat activitatea în cadrul a 2 ONC-uri (”Inițiativa pozitivă” și ”Tinerii pentru Dreptul la Viață”), 

precum și în componența Centrului SIDA de la Tiraspol (teritoriile de est). Echipele mobile prestează 

servicii precum:  

 schimbul de seringi;  

 managementul supradozărilor;  

 distribuția prezervativelor;  
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 activități de informare și educare cu privire la HIV; 

 consiliere și testare voluntară la HIV, Hepatitele Virale și Sifilis;  

 referire în serviciul medical etc. 

Profilaxia pre- și post- expunere 
În 2018, conform ultimelor recomandări ale OMS, prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale nr. 162 din 02/07/2018 a fost aprobat Protocolul clinic național nr. 313 "Profilaxia 

Pre-expunere (PrEP) la infecția cu HIV".  

Pe parcursul anului 2021, au beneficiat cel puțin o data de PrEP 337 de persoane (în special BSB - 74%), 

din care 205 au inițiat PrEP în anul de raportare. Pe parcursul aceleiași perioade 79 de persoane au 

beneficiat de profilaxie post-expunere (65 pe malul drept și 14 pe malul stâng), inclusiv 46 – în urma 

accidentelor profesionale (36 pe malul drept și 10 – pe malul stâng) și 33 – în urma accidentelor non-

profesionale (29 – pe malul drept și 4 – pe malul stâng). 

Programele de suport psiho-social 

În Republica Moldova serviciile de suport psiho-social destinate PTH sunt oferite atât în mediul 

instituțional/public (instituții medico-sanitare de asistență medicală primară sau spitalicească), cât și 

în cel comunitar – CSR și ONC-uri din domeniu (10 la moment), fiind disponibile în teritoriile de pe 

ambele maluri ale Nistrului.  

Obiectivele cheie ale serviciilor de suport psiho-social sunt: includerea timpurie a PTH în TARV, 

formarea/asigurarea aderenței la TARV, prevenirea cazurilor de abandon al TARV, contribuirea la o 

reducere susținută a încărcăturii virale, acceptarea diagnosticului HIV de către PTH, reducerea nivelului 

de auto-stigmatizare/stigmatizare în rândul PTH. 

Serviciile de suport psiho-social sunt oferite de psiholog/asistent social sau lucrător social și/sau 

consultant de la egal la egal și includ consilierea/consultarea psiho-socială, acordarea de sprijin psiho-

social, referirea/însoțirea PTH la CSR, precum și la alte servicii specializate existente în 

comunitate/regiune.  

Categoriile de Beneficiari ai serviciului de suport psiho-social sunt:  

(i) beneficiarii prioritari, care includ PTH nou depistate cu infecția HIV și care inițiază pentru 

prima data TARV; beneficiarii care au fost în supraveghere medicală dar nu au fost înrolați 

în TARV; beneficiarii care reinițiază TARV; beneficiari înrolați în TARV cu risc sporit de 

întrerupere a tratamentului condiționat de administrarea neregulată a medicamentelor; 

beneficiarii care au abandonat TARV; copiii HIV pozitivi; femeile gravide HIV pozitive; 

pacienții cu co-infecție HIV/TB și  HIV/HVC, 

(ii) beneficiarii cărora le sunt oferite servicii de suport psiho-social la necesitate, în urma 

evaluării nevoilor lor psiho-sociale sau în urma autoadresării. 

În perioada de raportare au beneficiat de servicii de suport psiho-social 1.662 PTH din categoria 

”beneficiari prioritari”, inclusiv 388 în teritoriile din SN și 3.462 PTH din categoria beneficiarilor cărora 

le sunt oferite servicii de suport psiho-social la necesitate, inclusiv 1.223 în teritoriile din SN. 

Situația epidemiologică, statistica de rutină 

Testarea la HIV 
Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 223.124 testări la infecția cu HIV, inclusiv 191.275 de testări 

– prin intermediul serviciului medical primar și specializat (33.399 – la inițiativa prestatorilor de servicii 

medicale în clinici și unități medicale de urgență, 33.898 teste în serviciul de îngrijiri medicale 
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antinatale, 2.912 teste în instituțiile antituberculoză și 121.066 – în alte instituții medicale) și 31.849 

teste în ONC active în domeniu.  

În contextul sporii accesibilității la testare a grupurilor cheie (PCID, LS, BSB) și a creșterii accesului 

grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV la serviciile de consiliere, ONC-urile implicate în activitățile 

de prevenire HIV au oferit servicii de testare comunitară în baza testelor rapide pe fluid oral și sânge 

capilar.  

Conform rapoartelor ONC-urilor active în domeniu și statisticii administrative, pe parcursul anului 2021 

au fost testați la HIV: 

● UDI – 9.494 persoane (8.841 în 2020) din ele confirmate și luate în evidență medicală 11 
persoane (22 în 2020); 

● LSC – 5.872 persoane (5.298 în 2020) din ele confirmate și luate în evidență medicală - 1 
persoană (26 în 2020); 

● BSB – 4.438 persoane (2.894 în 2020) din ele confirmate și luate în evidență medicală 16 
persoane (28 în 2020). 

Cât ține de testarea la HIV în sistemul penitenciar, în conformitate cu datele Direcției Medicale a 

Administrației Naționale a Penitenciarelor și a datelor prezentate de Centrul SIDA de la Tiraspol, pe 

parcursul anului 2021 au fost testați la HIV 3.967 deținuți din instituțiile penitenciare din dreapta 

Nistrului și 628 în cele din stânga Nistrului (Figura 1). 

FIGURA 1 ACOPERIREA CU SERVICICI DE TESTARE LA HIV ÎN CADRUL SISTEMULUI PENITENCIAR, REPUBLICA MOLDOVA, 
DREAPTA NISTRULUI, 2017-2021 

 

Caracteristicile cazurilor HIV diagnosticate 
În anul 2021 au fost înregistrate 797 cazuri HIV pozitive (inclusiv 161 în teritoriile din stânga Nistrului), 

printre care 65 (55 – Dreapta Nistrului, 10 – Stânga Nistrului) sunt femei gravide statul HIV+ al cărora 

a fost stabilit la momentul luării în supraveghere medicală în calitate de gravide. Dezagregarea pe 

grupe de vârstă a cazurilor HIV+ noi: <15 ani – 15 persoane; >15 ani – 782 persoane, numărul cumulativ 

de cazuri HIV înregistrate până la data de 31 decembrie 2021 atingând valoarea de 15.77. 

Curba epidemică și dezagregarea după sexe a cazurilor HIV+ înregistrate 
Din 15,178 de cazuri HIV+ înregistrate cumulativ din 1987, circa 58% sunt bărbați și 42% - femei; 

ponderea  bărbaților printre cazurile noi HIV+ înregistrate în ultimii 7 ani (2014 - 2021) este în creștere 

(de la 54,15% în 2014 la 58% în 2021). 
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FIGURA 2 NUMĂRUL CAZURILOR HIV+ PRIMAR DEPISTATE, 2007-2021, REPUBLICA MOLDOVA 

 

Vârsta la momentul stabilirii HIV+ și ponderea tinerilor printre cazurile HIV+ noi 
Vârsta medie la momentul stabilirii statutului HIV+ în perioada 2007-2021 a fost în creștere continuă 

de la circa 31 ani în 2007 la 38 ani în anul 2021.  

Ponderea tinerilor (vârsta de 15-24 ani la momentul stabilirii statutului HIV+) în totalul cazurilor HIV+ 

diagnosticate a fost de 7,0% în 2021, manifestând o tendință de scădere (Figura 3). 

FIGURA 3 PONDEREA TINERILOR DE 15-24 ANI PRINTRE CAZURILE HIV+ NOI, REPUBLICA MOLDOVA, 2007-2021, % 

 

Mediul de reședință a cazurilor HIV+ înregistrate 
Printre numărul de cazuri HIV+ înregistrate circa 52,6% sunt din mediul rural, cu un procentaj mai mare 

în regiunile din Dreapta Nistrului (55,9%), comparativ cu cele din Stânga Nistrului (39,1%). În timp, 

ponderea cazurilor noi înregistrate din mediul urban este în descreștere (de la 69,2% în anul 2007 până 

la 47,4% în 2021), fiind constant mai mare în regiunile din Stânga Nistrului (Figura 4). 
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FIGURA 4 PONDEREA CAZURILOR NOI HIV+ DIN MEDIUL URBAN, REPUBLICA MOLDOVA, 2007-2021, % 

 

Depistarea precoce/tardivă a cazurilor HIV 
În anul 2021 86,3% dintre cazurile HIV+ depistate au fost testate pentru determinarea cantitativă a  

nivelului de T limfocite (numărul absolut de celule CD4) pe parcursul anului (Tabelul 1), fără diferențe 

semnificative între regiunile din Dreapta Nistrului (88,2%) comparativ cu cele din Stânga (86,3).  

TABELUL 1 PERSOANE TESTATE LA CD4 ȘI NIVELUL ACESTUIA PRINTRE PERSOANELE HIV+ ÎNREGISTRATE ÎN 2021 

 2021 

RM DN SN 

Număr persoane testate  la nivelul CD4 printre persoanele HIV+ 
înregistrate în anul de referință 

700 561 139 

Ponderea persoanelor HIV+ testate la CD4 din cele înregistrate, % 87,8 88,2 86,3 

Printre persoane 
testate  la CD4 

Număr persoane cu nivelul CD4 <350 359 300 59 

Număr persoane cu nivelul CD4 <200 221 190 31 

Ponderea persoanelor cu CD4 <200, % 31,6 33,9 22,3 
 

Printre persoanele investigate la nivelul CD4, din cele depistate în anul 2021, la 31,6% a fost înregistrat 

CD4<200, cu un procentaj mai mare în regiunile din Dreapta Nistrului (33,9%) comparativ cu cele din 

Stânga Nistrului (22,3%). În perioada 2016-2021, ponderea persoanelor la care a fost înregistrat 

CD4<200 în același an în care s-a înregistrat statutul HIV+ este esențial mai mare pentru regiunile din 

Dreapta Nistrului (42,8% în 2016, 34,1% în 2017, 32,4% în 2018, în 2019, 35,3% în 2020 și 33,9% în 

2021) comparativ cu cele din Stânga Nistrului (15,5% în 2016, 18,2% în 2017, 18,8% în 2018, 22,9% în 

2019, 26,8% în 2020 și 22,3% în 2021). 

Căile probabile de infectare2 
Căile și factorii de transmitere a infecției cu HIV în 2021 au fost determinate la 557 (69,88%) cazuri noi 

din teritoriile RM, comparativ cu 454 (67,26%) cazuri înregistrate în a.2020.   

Conform datelor ”Fişei privind notificarea şi anamneza epidemiologică a cazului nou infecţia cu HIV” 

(Formular SIDA Nr.058-1/e) și datelor prezentate de Centrul de profilaxie și control HIV/SIDA și bolilor 

infecțioase, or. Tiraspol, în 2021 calea de transmitere heterosexuală a fost determinată în 491 (88,15%) 

                                                             
2 Sursa: ANSP, Raportul “Privind realizarea Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS, compartimentul 
supravegherea epidemiologică (perioada de referință anul 2021)” 
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cazuri, consumul de droguri în 21 (3,77%) cazuri, transmiterea homosexuală în 18 (3,23%) cazuri și 

transmiterea de la mama la copil în 15 ( 2,69%) cazuri. 

SIDA3 

Maladia SIDA a fost confirmată la 207 persoane, inclusiv 68 din teritoriile de Est (în a. 2020 - 195 și 38, 

respectiv). 

Diagnosticul maladia SIDA a fost confirmat la 77,78% cazuri după 1-5 ani de la confirmarea 

diagnosticului infecția cu HIV, la 7,73% cazuri după 6-10 ani, la 10,14 %  cazuri după 11-15 ani și 4,35 

% cazuri > 16 ani. În 122 (58,9%) cazuri diagnosticul maladia SIDA a fost confirmat la persoane 

diagnosticate cu infecția HIV în anul 2021, în 85 (69,7%) cazuri nivelul CD4<200, ceea ce denotă o 

diagnosticare tardivă a persoanelor seropozitive.   

Maladia SIDA a fost confirmată urmare nivelului scăzut de limfocite CD4 <200 la 142 (68,6%) cazuri, 

diagnosticul confirmat de tuberculoză la 30 (14,49%) cazuri, Wasting sindrom la 12 (5,81%) cazuri, 

candidoza orofaringiană la 12 (5,81) cazuri, candidoza la 3 (1,45) cazuri, Herpes zoster la 2 (0,98) cazuri, 

infecții multiple la 2 (0,98) cazuri, limfoma Hodschin, sarcom Kaposi, HIV cu limfoma, toxoplazmoza 

cerebrală- la 3 (1,54%) cazuri2.  

Decese 
Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate 326 decese printre persoanele HIV+, din care 100 - în 

teritoriile din stânga Nistrului  (340 în a. 2020, inclusiv 77 – în stânga Nistrului), cu vârsta medie la 

momentul decesului de circa 45,8 ani. Numărul de ani trăiți din momentul stabilirii statutului HIV+ al 

persoanelor decedate în 2021 a fost de 6,0 ani (5,4 în dreapta Nistrului și 7,3 – în teritoriile din stânga 

Nistrului). 

În anul 2021, din numărul total de decese printre persoanele HIV+ a căror cauză este clar stabilită, 

45,3% pot fi considerate decese HIV asociate, printre acestea 28,3% sunt cauzate de tuberculoză. 

Persoane HIV+ în viață pe teritoriul țării 
La 31.12.2020 pe teritoriul țării au fost 10,139 persoane cu statutul HIV+ stabilit în viață, din cele 15,249  

de cazuri estimate conform exercițiului de estimare SPECTRUM 2022; dintre acestea 7.066 cazuri - în 

regiunile din Dreapta Nistrului și 3.073 - în cele din Stânga Nistrului. 

Vârsta medie a persoanelor HIV+ în viață la sfârșitul anului 2021 a constituit 40,9 ani (40,5 pentru 

regiunile din Dreapta Nistrului şi 41,7 pentru cele din Stânga Nistrului), din care aproximativ 8,2 ani 

trăiți cu statutul HIV+ stabilit, fără diferențe majore între cazurile înregistrate în Dreapta/Stânga 

Nistrului (8,0 și 8,5 ani respectiv). 

Printre persoanele în viață la sfârșitul anului 2021, circa 1,4% erau copii (0-14 ani), circa 1,7% erau tineri 

de vârsta 15-24 ani iar 79,4% se încadrau în segmentul de vârstă 15-49 ani (Tabelul 2). 

TABELUL 2 DISTRIBUȚIA DUPĂ VÂRSTE A PERSOANELOR HIV+ ÎN VIAȚĂ, REPUBLICA MOLDOVA, 2021, % 

 Republica Moldova Dreapta Nistrului Stânga Nistrului 

< 15 ani 1,36 1,57 1,00 

15 - 24 ani 1,70 2,02 0,98 

15 - 49 ani 79,43 79,27 79,79 

50+ ani 17,51 17,14 18,23 

                                                             
3 Sursa: ANSP, Raportul “Privind realizarea Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS, compartimentul 
supravegherea epidemiologică (perioada de referință anul 2021)” 
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Persoanele HIV+ în evidență activă 
La 31 decembrie 2021 în evidența activă erau 8.677 persoane (inclusiv 2.523 în teritoriile din stânga 

Nistrului), cu 444 persoane mai mult decât la finele anului precedent (Tabelul 4); dintre acestea, 4.558 

(53%) sunt bărbați și 4,119 (47%) femei (Tabelul 3). 

TABELUL 3 PERSOANE HIV+ ÎN EVIDENȚA ACTIVĂ LA FINELE ANULUI, 2019-2021 

 2019 2020 2021 

RM DN SN RM DN SN RM DN SN 

Total, # 7870 5450 2420 8233 5776 2457 8677 6154 2523 

Creșterea comparativ cu anul 
precedent, % 

1,6 3,3 -1,9 4,6 6,0 1,5 5,4 6,5 2,7 

După sex, # Bărbați 4143 2911 1232 4333 3082 1251 4558 3273 1285 

Femei 3727 2539 1188 3900 2694 1206 4119 2881 1238 

După vârste, # < 15 ani 144 113 30 135 106 29 135 106 29 

15+ ani 7727 5337 2390 8098 2428 2428 8542 6048 2494 
 

Acoperirea cu TARV 
Conform Protocoalelor Clinice Naționale în domeniul HIV (Ordin nr. 163 din 07.02.2018 “Cu privire la 

aprobarea Protocolului clinic naţional „Infecţia cu HIV la adult şi adolescent”” și Ordinului nr. 165 din 

07.02.2018 „Cu privire Ia aprobarea Protocolului clinic naţional Infecţia cu HIV la copil 0-10 ani”) toți 

pacienții cu HIV sunt tratați indiferent de stadiul bolii și la orice nivel al CD4. 

Numărul persoanelor HIV+ incluse în TARV este în creștere constantă (Tabelul 4). 

TABELUL 4 ACOPERIREA CU TARV A PERSOANELOR HIV+, REPUBLICA MOLDOVA, 2015-2021 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Republica 
Moldova 

Persoane în TARV la sfârșit de 
an, # 

3,850 4,491 5,162 5,865 6,690 6,810 7267 

Creșterea comparativ cu anul 
precedent, % 

23,6 16,6 14,9 13,6 14,1 1,8 6,7 

Ponderea dintre persoanele 
HIV+ care-și cunosc statutul, % 

79,7 81,6 86,0 64,4 71,1 70,4 71,7 

Pe parcursul anului 2021 în TARV au fost incluse primar 804 persoane, 389 persoane au reinițiat 

tratamentul, au abandonat tratamentul 522 persoane și 178 persoane din cele în TARV au decedat. 

Astfel, la sfârșitul anului 2021 în TARV se aflau 7.267 persoane HIV+, cu 457 mai mult comparativ cu 

sfârșitul anului 2020 ( Tabelul 5).  

 TABELUL 5 PERSOANE ÎN TRATAMENT ARV, REPUBLICA MOLDOVA, 2021 

 Republica 
Moldova 

Dreapta 
Nistrului 

Stânga 
Nistrului 

Persoane HIV+ aflate în 
tratament ARV la finele 
anului 

Total 7267 5067 2200 

După sex Bărbați 3773 2662 1111 

Femei 3494 2405 1089 

După vârste < 15 ani 131 103 28 

15 ani + 7136 4964 2172 

În sectorul penitenciar 305 163 142 
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Aderența la tratamentul ARV 
La finele anului 2021 rata aderenței la TARV după 12 luni de la inițiere a constituit circa 81% (Figura 5) 

comparativ cu anul precedent (79%). Cea mai mare rată de aderența la TARV după 12 luni de la iniţierea 

tratamentului în perioada 2010-2021 a fost în anul 2010 și a constituit 88%. 

FIGURA 5 DINAMICA RATEI DE ADERENȚĂ LA TARV DUPĂ 12 LUNI DE LA INIȚIEREA TRATAMENTULUI, REPUBLICA 

MOLDOVA, 2010 - 2021 

 

Aderența la tratamentul ARV în anul 2021 a crescut comparativ cu anul precedent, atât după 12, cât și 

după 24 și 60 de luni comparativ cu anul precedent (Tabelul 6). 

TABELUL 6 ADERENȚA LA TARV DUPĂ 12/24/60 LUNI DE LA INIȚIEREA TRATAMENTULUI, 2019-2021, % 

Luni 2019 2020 2021 

Total Sex Vârsta, ani Total Sex Vârsta, ani Total Sex Vârsta, ani 

B F <15 15+ B F <15 15+ B F <15 15+ 

12 85,2 82,9 87,2 100 85,0 78,8 75,2 84,1 95,0 78,48 81,1 79,5 82,9 92,9 80,9 
24 81,0 81,0 80,9 100 80,7 76,9 74,1 80,4 76,9 77,0 75,3 72,0 80,0 100 74,8 

60 74,2 72,9 75,4 100 73,5 73,0 70,0 76,3 57,9 73,4 69,7 69,0 70,5 76,5 69,6 
 

La compararea aderenței la TARV pe regiuni s-au înregistrat diferențe pentru perioada de 12 luni după 

inițierea TARV, cu un procentaj de 80,4% pentru regiunile din Dreapta Nistrului și 83,4% pentru cele 

din Stânga Nistrului, scazând odată cu creșterea perioadei de aflare în tratament.  

Supresia virală 
Din numărul de persoane HIV+ în TARV, la 91,7% li s-au făcut investigații pentru măsurarea supresiei 

virale (90,2% în regiunile din Dreapta Nisrului și, respectiv, 95,9% - în cele din Stânga Nistrului). La finele 

anului 2021 s-a constatat ARN HIV nedetectabil la 89,1% dintre pacienții HIV+ în TARV care au fost 

testați la încărcătura virală (Tabelul 7). 

TABELUL 7 SUPRESIA VIRALĂ A PERSOANELOR HIV+ ÎN VIAȚĂ, REPUBLICA MOLDOVA, 2021 

 Republica 
Moldova 

Dreapta 
Nistrului 

Stânga 
Nistrului 

Persoane HIV+ investigate 
la ARN HIV, # 

Total 6663 4571 2092 

Bărbați 3415 2368 1047 

Femei 3248 2203 1045 

Copii <15 ani 124 97 27 

Maturi 15+ ani 6539 4474 2065 

Ponderea persoanelor HIV+ investigate la ARN HIV 
din număr persoane HIV+ în tratament ARV, % 

91,7 90,2 95,9 

Total 5940 4011 1929 

Bărbați 2982 2034 948 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rata aderenței 88 80 81 81 79 84 84 83 87 85 79 81
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Persoane cu supresie 
virală  la sfârșit de an din 
cele investigate, # 

Femei 2958 1977 981 

Copii <15 ani 108 81 13 

Maturi 15+ ani 5832 3930 1916 

Supresia virală la 
persoanele investigate la 
ARN HIV, % 

Total 89,1 87,7 92,2 

Bărbați 87,3 85,9 90,5 

Femei 91,1 89,7 93,9 

Copii <15 ani 87,1 83,5 48,1 

Maturi 15+ ani 89,2% 87,8 92,8 

Transmiterea materno-fetală a infecției HIV 
În anul 2021 graviditatea a fost stabilită la 217 femei HIV+, dintre acestea la 65 diagnosticul HIV+ a fost 

stabilit pentru prima dată pe parcursul gravidității.  

Pe parcursul anului 183 femei HIV+ au născut (58 prin operație cezariană) 184 copii (183 copii vii), din 

care 179 au primit tratament ARV profilactic. 

Din 183 femei HIV+ care au născut în 2021, 9 nu au primit tratament profilactic pentru prevenirea 

transmiterii infecției HIV de la mamă la făt, astfel acoperirea cu tratament profilactic constituie 95,1% 

și este mai mare cu 3,9% comparativ cu anul precedent (Tabelul 8). 

TABELUL 8 TRANSMITEREA MATERNO-FETALĂ, REPUBLICA MOLDOVA, 2021 

 Număr femei 
HIV+ care au 
născut  

Număr copii vii 
născuți de 
mame HIV+ 

Număr femei HIV+ care au 
născut și au primit 
tratament profilactic 

% femei HIV+ care au 
născut și au primit 
tratament profilactic 

RM 183 183 174 95,1 

DN 141 142 132 93,6 

SN 44 41 44 100 

Totodată acoperirea cu tratament profilactic complet pentru prevenirea transmiterii infecției HIV de la 

mamă la făt constituie 90,7%, cu diferențe neesențiale între regiunile din Dreapta și Stânga Nistrului: 

90,8% în teritoriile din dreapta Nistrului și 86,4% - în cele din stânga Nistrului (Tabelul 9). 

TABELUL 9 CATEGORIA TRATAMENTULUI PROFILACTIC OFERIT FEMEILOR HIV+ CARE AU NĂSCUT ÎN ANUL 2020, REPUBLICA 

MOLDOVA 

 Tratament profilactic 
complet, număr 
femei 

Tratament profilactic 
incomplet (mai puțin 
de 4 săptămâni) 

Tratament profilactic 
de urgență 

% femei HIV+ care au 
născut în 2020 și au 
primit tratament 
profilactic complet 

RM 166 6 2 90,7 

DN 128 2 2 90,8 

SN 38 4 0 86,4 

La finele a. 2021 statutul HIV+ era stabilit la 8 copii născuți în anul 2021, astfel rata transmiterii 

materno-fetale constituind 4,4%; dinamica indicatorului este reflectată în  Figura 6 și Tabelul 10. 
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FIGURA 6 DINAMICA RATEI DE TRANSMITERE MATERNO-FETALE A INFECȚIEI HIV, REPUBLICA MOLDOVA, 2008 - 2021 

 

TABELUL 10 FEMEI HIV+ CARE AU NĂSCUT ȘI NUMĂRUL COPIILOR DEPISTAȚI HIV+, REPUBLICA MOLDOVA, 2008 - 2021 

Anul nașterii 
copiilor depistați 
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Numărul 
femeilor HIV+ 
care au născut în 
anul respectiv 

141 140 145 147 189 163 176 198 207 223 193 211 174 183 

Numărul copiilor 
depistaţi HIV+ 
născuţi în anul 
respectiv 

15 11 8 9 13 15 9 14 7 5 7 11 7 8 

Numărul copiilor 
depistați HIV+ în 
2021 

2         1  1 3 8 

 

Co-infecții 

Tuberculoza 
Conform SIME TB, din numărul de cazuri noi de tuberculoză testate la HIV înregistrate în perioada 

anului 2020 circa 10,1% sunt cazuri de co-infecție cu HIV, cu un procentaj mai mare în regiunile din 

Stânga Nistrului (18%) comparativ cu cele din Dreapta Nistrului (8,6%). 

Per total cazurile noi de tuberculoză sunt investigate la HIV în proporție de 96,8%, cu un procentaj 

nesemnificativ mai mare în Dreapta Nistrului (96,8%), comparativ cu Stânga Nistrului (97,2%) (Tabelul 

11.    

TABELUL 11 CAZURI NOI TB CU COINFECȚIA HIV, RM, 2014 – 2020 (SURSA SIME TB)4 
 

2017 2018 2019 2020 2021 
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 Cazuri noi de TB Total, # 2685 2455 2283 1375 1616 

Investigate la HIV, % 95,1 96 97,3 96,5 96,8  

Cazuri noi de TB 
investigate la HIV 

Total, # 2554 2357 2222 1327 1565  

Din ele 
extrapulmonare, % 

11,7 10,9 10,7 8,9  11,3 

Total, # 216 198 220 160  163 

                                                             
4  Conform recomandărilor OMS din 2013 cazuri TB pulmonare sunt considerate cele cu localizarea ”pulmonară /parenchim” sau 
”traheobronșică /laringe” (pînă în 2013 se considera ca pulmonară doar prima poziție). 
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Cazuri coinfectate 
HIV (dintre cele 
investigate la HIV) 

% din cazuri noi 8,5 8,4 9,9 11,6  10,1 

Din ele 
extrapulmonare, % 

15,3 13,1 12,7 8,8  10,4 

D
re

ap
ta

 N
is

tr
u

lu
i Cazuri noi de TB Total, # 2173 2049 1903 1117 1366  

Investigate la HIV, % 96 96,6 97,9 96,8  96,8 

Cazuri noi de TB 
investigate la HIV 

Total, # 2085 1980 1863 1081  1322 

Din ele 
extrapulmonare, % 

12,4 11,5 11,8 9,3 11,6 

Cazuri coinfectate 
HIV (dintre cele 
investigate la HIV) 

Total, # 135 128 162 110  118 

% din cazuri noi 6,5 6,5 8,7 9,8 8,6  

Din ele 
extrapulmonare, % 

14,8 14,8 14,2 8,2  11 

St
ân

ga
 N

is
tr

u
lu

i Cazuri noi de TB Total, # 512 406 380 258  250 

Investigate la HIV, % 91,6 92,9 94,5 95,3  97,2 

Cazuri noi de TB 
investigate la HIV 

Total, # 469 377 359 246  243 

Din ele 
extrapulmonare, % 

8,5 6,9 5,0 6,9  9,9 

Cazuri coinfectate 
HIV 

Total, # 81 70 58 50  45 

% din cazuri noi 17,3 18,6 16,2 19,3  18 

Din ele 
extrapulmonare, % 

16 10 8,6 10 8,9 

 

Hepatitele virale 
Dintre persoanele HIV+ care au inițiat primar TARV în anul 2021 74,9% au fost investigate la prezența 

hepatitei virale B și circa 75,6% au fost investigaţi la prezenţa hepatitei virale C (Tabelul ). La nivel de 

țară la 4,0% dintre persoanele investigate s-a stabilit HVB și la 15,3% - HVC. În cazul HVB prevalența 

este mai mare printre persoanele HIV+ din regiunile din Dreapta Nistrului comparativ cu Stânga: HVB 

– 4,4% comparativ cu 2,9%, iar în cazul HVC prevalenţa este mai mare printre persoanele HIV+ din 

regiunile din Stânga Nistrului – 19,1% comparativ cu  13,6% (Tabelul 12). 

TABELUL 12 COINFECȚIA PERSOANELOR HIV+ CU HEPATITE VIRALE, REPUBLICA MOLDOVA, 2021 

 Republica 
Moldova 

Dreapta 
Nistrului 

Stânga 
Nistrului 

HVB Au fost investigați la 
HVB din persoanele 
care au inițiat TARV 
în anul de raportare, 
# 

Total 602 432 170 

Bărbați 358 267 358 

Femei 244 165 79 

Copii <15 ani 5 3 2 

Maturi 15+ ani 597 429 168 

Din ce-i investigați, 
au rezultat pozitiv, # 

Total 24 19 5 

Bărbați 17 13 4 

Femei 7 6 1 

Copii <15 ani 2 2 0 

Maturi 15+ ani 22 17 5 

Investigați la HVB dintre ce-i care au inițiat 
TARV, % 

74,9 71,6 85,6 

Ponderea persoanelor coinfectate HIV/HVB, 
% 

4,0 4,4 2,9 

HVC Au fost investigați la 
HVC din persoanele 

Total 608 440 168 

Bărbați 357 267 90 
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care au inițiat TARV 
în anul de raportare, 
# 

Femei 251 173 78 

Copii <15 ani 5 3 2 

Maturi 15+ ani 603 437 166 

Din ce-i investigați, 
au rezultat pozitiv, # 

Total 92 60 32 

Bărbați 73 47 26 

Femei 19 13 6 

Copii <15 ani 4 4 0 

Maturi 15+ ani 88 56 32 

Investigați la HVC dintre ce-i care au inițiat 
TARV, % 

75,6 73,0 83,6 

Ponderea persoanelor coinfectate HIV/HVC, 
% 

15,3 13,6 19,1 

Incidența și prevalența HIV5 

Incidența infecţiei cu HIV la 100 000 populaţie în a.2021 а constituit 19,88 cazuri (a.2020-16,83), 

inclusiv în teritoriile din dreapta Nistrului 17,95 cazuri (a.2020-15,95) şi în teritoriile de Est – 34,47 

cazuri (a.2020-30,0).  

În perioada de referință a sporit incidența infecției cu HIV la 100 000 populație în mun.Chișinău, de la 

13,45 cazuri în a.2020 la 17,77 cazuri în 2021, respectiv, mun. Balți- de la 21,74 cazuri la 30,96 cazuri, 

or. Tiraspol- de la 25,44 cazuri la 34,88 cazuri; raioanele: Cimișlia- de la 20,48 cazuri la 40,95 cazuri, 

Basarabeasca- de la 25,0 cazuri la 39,29 cazuri, Șoldanești- de la 21,98 cazuri la 29,31 cazuri, Florești- 

de la 11,68 cazuri la 26,86 cazuri, Ialoveni- de la 22,59 cazuri la 26,52 cazuri, Ștefa-Vodă- de la 14,41 

cazuri la 21,62 cazuri, Telenești- de la 8,45 cazuri la 21,13 cazuri, Călăraș- de la 18,29 cazuri la 20,90 

cazuri, Ocnița- de la 18,89 cazuri la 20,78 cazuri, Dubăsari(Coșnița)- de la 2,86 cazuri la 20,02 cazuri, 

Orhei- de la 16,93 cazuri la 19,35 cazuri în 2021, Cahul- de la 14,51 cazuri la 17,73 cazuri, Drochia- de 

la 11,69 cazuri la 17,53 cazuri, Briceni- de la 12,6 cazuri la 16,8 cazuri, Anenii Noi- de la 14,46 cazuri la 

15,66 cazuri, Falești- de 9,97 cazuri la 15,51 cazuri, Dondușeni- de la 9,59 cazuri la 14,38 cazuri, Glodeni- 

de la 8,52 cazuri la 13,63 cazuri, Comrat de la 7,02 cazuri la 12,63 cazuri, Edineț  de la 5,05 cazuri la 

10,11 cazuri, Vulcanești- de la 4,08 cazuri la 8,16 cazuri, Slobozia- de la 39,94 cazuri la 54,47 cazuri, 

Rîbnița- de la 33,85 cazuri la 41,21 cazuri  și Grigoriopol- de la 17,98 cazuri la 28,26 cazuri.   

Totodată, s-a redus incidența or. Bender de la 26,79 cazuri la 25,68 cazuri; raionul Dubăsari- de la 45,79 

cazuri la 16,35 cazuri, Cantemir- de la 22,83 cazuri la 17,94 cazuri, Sîngerei- de la 21,88 cazuri la 16,41 

cazuri, Hîncești- de la 15,17 cazuri la 13,49 cazuri, Rezina- de la 16,03 cazuri la 12,03 cazuri, Căușeni- 

de la 26,86 cazuri la 11,19 cazuri, Soroca- de la 11,06 cazuri la 9,05 cazuri, Rîșcani- de la 21,05 cazuri la 

6,02 cazuri, Taraclia- de la 9,26 cazuri la 4,63 cazuri, Ceadîr-Lunga- de la 6,07 cazuri la 3,03 cazuri și 

Dubăsari de la 45,79 cazuri la 16,35 cazuri.   

În anul 2021, cea mai înaltă morbiditate prin infecția cu HIV s-a înregistrat în Cimișlia- 40,95 la 100 000 

populatie, respectiv, Basarabeasca- 39,29, mun. Balți- 30,96, Șoldănești- 29,31, Florești- 26,86, 

Ialoveni- 26,52, Ștefa-Vodă- 21,62, Telenești- 21,13, Călărași- 20,90, Ocnița- 20,78, Dubăsari(Coșnița)- 

20,02, Orhei- 19,35, Chișinău- 17,77, Cahul- 17,73, Drochia- 17,53, Briceni- 16,8, Anenii Noi- 15,66, 

Fălești- 15,51, Dondușeni- 14,38, Glodeni- 13,63, Comrat- 12,63, Edineț- 10,11, Vulcănești- 8,16, 

Slobozia- 54,47, Rîbnița- 41,00, Tiraspol- 34,88 și Grigoriopol- 28,26.  

                                                             
5 Sursa: ANSP, Raportul “Privind realizarea Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS, compartimentul 
supravegherea epidemiologică (perioada de referință anul 2021)”  
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Situație stabilă a morbidității este înregistrată în Ungheni- 17,99 în anul 2020 și 17,99 în anul 2021, 

Criuleni- 16,36 în anul 2020 și 16,36 în anul 2021, Leova- 15,39 în anul 2020 și 15,39 în anul 2021, 

Strășeni- 9,78 în anul 2020 și 9,78 în anul 2021 și Nisporeni 3,09 în anul 2020 și 3,09 în anul 2021. 

Se manifestă o creștere a incidenței infecției cu HIV în localitățile rurale, de la 17,48 cazuri în 2020 la 

19,18 cazuri în 2021 și în localitățile urbane de la 16,07 cazuri la 20,7 cazuri, respectiv.  

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

active. Incidența infecției cu HIV la 100 000 populație, în segmentul de vârstă 0-39 ani, a constituit 

21,42 cazuri (a. 2020- 18,19), în segmentul de vârstă 15-24 ani – 12,24 cazuri (a. 2020-13,96) iar în 

segmentul de vârstă 40 ani şi mai mult 18,06 cazuri (a. 2020-15,25).   

Se manifestă o reducere infecției cu HIV în segmentul de vârstă 15-24 ani, de la 13,96 la 100000 

populație în 2020 la 12,24 în 2021 și o creștere a incidenței în segmentul de vârstă 0-39 ani, de la 18,19 

la 21,42 și în segmentul de vîrstă 40˂ de la 15,25 la 18,06, respectiv. 

Cota cazurilor noi de infecție HIV în anul 2021 la persoane de gen masculin a constituit 58,22% iar la 

persoane de gen feminin 41,78 % (a. 2020 - 58,20% și 41,80 %, respectiv).   

Incidența infecției cu HIV a crescut printre bărbați de la 20,47 la 100 000 populație în 2020 la 24,16 în 

2021 și printre femei de la 13,50 la 15,94, respectiv. 

Supravegherea epidemiologică de generația a 2-a 

Conform planului de monitorizare şi evaluare a Programului Naţional de Prevenire şi Control al 

infecțiilor HIV/SIDA/ITS pentru anii 2016-2020, studiul Integrat Bio-comportamental (IBBS) 2020 s-a 

desfășurat în 3 grupuri ţintă: PCID, LS, și BSB.  

În IBBS 2020, la fel ca şi în BSS 2009 şi IBBS 2012, 2016  pentru recrutarea grupurilor PCID, LS şi BSB a 

fost aplicată metoda EGR. Recrutarea a fost realizată independent în fiecare localitate de 

implementare a studiului, separat pentru fiecare grup-țintă (PCID: municipiile Chişinău, Bălţi, Tiraspol 

și orașul Râbnița; LS și BSB: municipiile Chişinău și Bălţi). 

Conform IBSS 2020 pentru grupul PCID cea mai mare valoare a prevalenţei HIV s-a înregistrat în rândul 

PCID Tiraspol, urmați de PCDI din mun. Bălți și or. Râbnița. Pentru CDI și LS în toate site-urile s-au 

înregistrat valori mai scăzute, comparativ cu studiul IBBS 2017, iar în grupul BSB s-au atestat valori mai 

mari față de cele înregistrate în 2017. (Tabelul 13). 

TABELUL 13 PREVALENŢA ANTICORPILOR LA HIV, HVC ȘI HVB ÎN GRUPURILE CU RISC SPORIT DE INFECTARE CONFORM IBSS, % 

Grup 
țintă 

Locație 

HIV HVC HVB 

2010 
2012

/ 
2013 

2016 2020 2010 
2012

/ 
2013 

2016 2020 2010 
2012

/ 
2013 

2016 
202

0 

PCID 
  

Chișinău 16,4 8,5 13,9 8.1 77,9 65,4 60,4 49.2 10,3 6,6 4,9 3.5 

Bălți 39,8 41,8 17,0 14,9 70,2 38,5 41,8 49,1 14,2 12,4 5,4 1,2 

Tiraspol 12,2 23,9 29,1 23.5 20,8 35,6 62,1 42.1 7,6 4,1 4,0 1.7 

Râbnița   22,2 14.5   32,7 63.1   1,0 10.8 

LS 
  

Chișinău 6,1 11,6 3,9 2.1 16,0 17,2 28,7 5.1 8,5 4,2 10,2 2.9 

Bălți 23,4 21,5 22,3 4.4 22,7 15,0 36,4 17.2 9,4 3,6 11,9 4.7 

BSB Chișinău 1,7 5,4 9,0 11.6 3,6 4,8 4,0 4.3 5,8 4,8 2,4 3.1 
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  Bălți 0,2 8,2 4,1 8.4 1,2 6,8 6,1 14.6 3,2 1,6 7,2 4.1 

Deți
nuți 

Dreapta 
Nistrului 

3,4 1,9 3,8 
- 

15,5 8,6 16,2 
- 

16,3 13,1 5,1 
- 

Estimări și prognoze 

Estimarea numărului persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare HIV 
Estimarea numărului persoanelor din GRSI, atât la nivel național, cât și local, reprezintă o sursă 

strategică importantă pentru luarea deciziilor ulterioare în ceea ce privește răspunsul la epidemia 

HIV/SIDA. 

In a.2020 s-a desfășurat repetat exercițiul de estimare a mărimii grupurilor de Consumatori de droguri 

injectabile, lucrătoare ale sexului și bărbați care practică sex cu bărbații, având la bază ultimele 

recomandări din Ghidul OMS pentru supravegherea biocomportamentală în populațiile cu risc sporit 

de infectare cu HIV6. Acest exercițiu a fost parte a misiunii expertului angajat de către UNAIDS/OMS, 

misiunea având ca scop capacitarea și instruirea echipei naționale,  atât în metode și abordări noi în 

estimarea  mărimii GRSI cu HIV, cât și fortificarea capacităților, privind metodologia de desfășurare a 

studiilor biocomportamentale în rândul GRSI, aplicarea unui nou pachet statistic de analiză a datelor, 

analiza și interpretarea datelor obținute din IBBS, metodele analitice de interpretare a tendințelor, 

ghidarea in identificarea și interpretarea cauzelor potențiale ale variației semnificative între runde 

pentru anumite site-uri/grup/uri.  

Estimările s-au făcut separat pentru municipiile Chişinău şi Bălţi de pe malul drept al râului Nistru şi 

pentru municipiul Tiraspol, or. Râbnița de pe malul sting al râului Nistru.  

Pentru site-urile unde s-a desfășurat IBBS  au fost aplicate metodele anterioare de estimare plus 

metoda eșantionării succesive, toate menționate in ultimul Ghid al OMS pe supravegherea 

biocomportamentală in GRSI (https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/biobehavioral-hiv-

survey/en/). Restul locațiilor au fost clasificate de către grupul tehnic de lucru pentru exercițiul de 

estimare în 3 grupuri: raioane cu prevalență înaltă, medie și scăzută a CDI/LS/BSB. Ulterior pentru 

fiecare grup de localități s-a aplicat in calitate de valoare de referință, valoarea obținută prin metoda 

Eșantionării succesive in locațiile IBBS.  

Mărimea estimată a grupului de PCID în Republica Moldova în anul 2020 este de 27,5 mii, cu 22,78 mii 

pentru malul drept și 4,72 mii pentru malul sting al râului Nistru. Mărimea populației de LS a fost 

estimată la 15,8 mii, cu 13,45 mii pentru malul drept și 2,35 mii pentru malul sting. Mărimea estimată 

a grupului BSB în Republica Moldova este de 14,6 mii, cu 12,965 mii pe malul drept și 1,635 mii pe 

malul sting al râului Nistru.  

Detalii privind istoricul exerciţiilor de estimare în Republica Moldova, cu specificarea metodelor 

aplicate pot fi vizualizate în raportul precedent Monitorizarea infecţiei HIV în Republica Moldova, anul 

2017 pe    https://sdmc.md/wp-content/uploads/2018/07/2017_HIV_MD_Raport_anual_RO.pdf 

TABELUL 14 NUMĂR ESTIMAT A PERSOANELOR DIN GRUPURILE CU RISC SPORIT DE INFECTARE, MOLDOVA, 2020 

 Teritoriu 
Număr estimat 

Ponderea femeilor, 
% 

Prevalența HIV, % 

PCID Chișinău 7.160 21,4 8,1 

 Bălți 5.400 11 14,9 

                                                             
6 (https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/biobehavioral-hiv-survey/en/) 

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/biobehavioral-hiv-survey/en/
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 Celelalte teritorii din Dreapta 
Nistrului 

10.220 - - 

 Dreapta Nistrului (total) 22.780 187 10,38 

 Tiraspol 2.200 26 23,5 

 Râbnița 1.020 34,1 14,5 

 Celelalte teritorii din Stânga 
Nistrului 

1.500 29,19 - 

 Stânga Nistrului (total) 4.720 - 2010 

 Republica Moldova 27.500 - - 

LS Chișinău 4.420 - 2,1 

 Bălți 2.000 - 4,4 

 Celelalte teritorii din Dreapta 
Nistrului 

7.030 - - 

 Dreapta Nistrului (total) 13.450 - 2,711 

 Stânga Nistrului (total) 2.350 - - 

 Republica Moldova 15.800 - - 

BSB Chișinău 6.930 - 11,6 

 Bălți 1.050 - 8,4 

 Celelalte teritorii din Dreapta 
Nistrului 

4.985 - - 

 Dreapta Nistrului (total) 12.965 - 11,412 

 Malul Stâng 1.635 - - 

 Republica Moldova 14.600 - - 
 

Utilizarea opiaceelor injectabile printre PCID 
Conform datelor studiilor IBBS 2020 și IBBS 2017, numărul estimat de utilizatori de opiacee injectabile 

a fost de circa 47% din numărul total estimat de consumatori de droguri injectabile, adică circa 12 920 

PCID opiacei.   

Trebuie menționat că estimarea numărului de consumatori de opiacee injectabile doar în baza 

indicatorilor studiului IBBS 2020 ar fi produs date subestimate datorită influenței factorilor: perioada 

colectării de date pentru IBBS și specificul sezonier al opiului și derivatelor din opiu: 

1. Colectarea de date în studiul IBBS 2020, care a avut loc in primul semestru al anului, indicatorul 

«principalul drog injectat» având ca perioada de referință ultima lună/ultimele 6 luni, adică 

perioada rece a anului. 

2. Derivatele opiului sunt cele mai accesibile în perioada caldă a anului. 

Pentru municipiile Chișinău, Bălți, Tiraspol procentul utilizatorilor care au relatat drept principal drog  

opiacee/derivatele din opiu în ultima 1 lună/6 luni în studiul IBBS 2020  a fost considerat subestimat. 

Din acest motiv, au fost luate în calcul și valorile respective obținute în studiul IBBS 2016-2017, 

acceptându-se o valoare medie (din ambele studii IBBS) pentru acest indicator.  

                                                             
7 Procentul ponderat agregat pentru Chişinău şi Bălţi din IBBS 2020. 

8 Pevalenţa agregată ponderată la mărimea estimată a populaţiei CDI, în baza datelor studiului IBBS 2020 pentru CDI Chişinău şi Bălţi.. 

9 Procentul ponderat agregat pentru Tiraspol şi Rîbnița din IBBS 2020 

10 Pevalenţa agregată ponderată la mărimea estimată a populaţiei CDI, în baza datelor studiului IBBS 2020 pentru CDI Tiraspol şi Rîbnița. 

11 Pevalenţa agregată ponderată la mărimea estimată a populaţiei LS, în baza datelor studiului IBBS 2020 pentru LS Chişinău şi Bălţi 

12 Pevalenţa agregată ponderată la mărimea estimată a populaţiei BSB, în baza datelor studiului IBBS 2020 pentru BSB Chişinău şi Bălţi. 
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Pentru restul locațiilor de pe Malul drept al râului Nistru, unde nu s-a desfășurat studiul IBBS, procentul 

de utilizatori de opiacee a fost considerată media procentului ponderat agregat pentru municipiile 

Chișinău și Bălți și a procentului raportat de către serviciul narcologic.  

Pentru restul raioanelor de pe Malul stâng, cu excepția mun. Tiraspol, a fost acceptat procentul de 

utilzatori opiacei pentru mun. Tiraspol din studiul IBBS 2020. 

Numărul estimat de consumatori injectabili de opiacee este de circa 47% din numărul estimat de 

consumatori de droguri injectabile, ceea ce constituie aproximativ 12 920 persoane (Tabelul 16). Merită 

de menționat că injectarea opiaceelor printre PCID diferă esențial de la un teritoriu la altul, cea mai 

răspândită fiind pe malul stâng  (circa 54,8%13). 

TABELUL 15 UTILIZAREA OPIACEELOR INJECTABILE PRINTRE PCID, ESTIMĂRI GRSI, 2020 

Teritoriu 
Ponderea din numărul 

PCID, % (2020) 
Ponderea din numărul 

PCID, % (2016) 
Număr estimat 

Chișinău 24,1 53,6 2780 

Bălți 31,1 41,2 1950 

Celelalte teritorii din Dreapta 
Nistrului 

 47,4 5440 

Dreapta Nistrului (total)  48,3 10170 

Tiraspol 54,8 61,9 1370 

Celelalte teritorii din Stânga 
Nistrului 

Nu există date, s-a 
considerat analogic cu 

Tiraspol (54,8%) 
 1380 

Stânga Nistrului (total)   2750 

Republica Moldova 47  12920 
 

Prognozarea dezvoltării epidemiei HIV (SpectrumEPP) 
Întru elaborarea politicilor de răspuns la epidemia HIV cost-eficiente şi bazate pe dovezi, sistemul de 

monitorizare şi evaluare este solicitat să efectueze prognoze şi modelări ale tendinţelor epidemiei. 

Aceste estimări şi prognoze sînt esenţiale în determinarea obiectivelor şi strategiilor de realizare a 

Programului Naţional de prevenire şi control al HIV/SIDA şi ITS, pentru calcularea valorilor unor 

indicatori din Planul Naţional de Monitorizare şi Evaluare, cât şi pentru unele raportări internaţionale.  

Rezultatele care urmează sînt în baza analizelor efectuate cu ajutorul aplicaţiei „Spectrum”, o aplicaţie 

epidemiologică ce utilizează modele de politici pentru asigurarea factorilor de decizie cu un instrument 

analitic în sprijinirea procesului decizional. Estimările şi prognozele referitoare la perioada 2021-2025 

au fost efectuate martie-aprilie 2022 pentru malul Drept și Stâng al Nistrului, iar apoi au fost agregate 

pentru întreg teritoriul țării.  

Sumar 
În perioada anilor 2021-2025, conform estimărilor Sectrum, prevalența HIV va fi în creștere - de la 

0,51% la 0,56% (Tabelul 16). Incidența cazurilor HIV+ noi se estimează că va descrește în timp de la 

0,03% la 0,02%. 

Mortalitatea cauzată de SIDA, calculată la o sută mii populație, de asemenea se prognozează a fi în 

scădere constantă, de la 16,01 în 2021 până la 4,55 în anul 2025.  

                                                             
13 Procentul ponderat pentru Tiraspol 
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TABELUL 16 ESTIMĂRI ȘI PROGNOZE ALE EPIDEMIEI HIV ÎN REPUBLICA MOLDOVA PÂNĂ ÎN ANUL 2025, DATE SUMARE 

      2021 2022 2023 2024 2025 

R
ep

u
b

lic
a 

M
o

ld
o

va
 

Populația HIV Total 15249 15455 15574 15714 15842 

Bărbați 9715 9813 9869 9951 10032 

Femei 5534 5642 5705 5762 5810 

Prevalența, %  0.51% 0.52% 0.53% 0.55% 0.56% 

Infecții noi HIV Total 911 852 653 615 561 

Bărbați 629 589 452 426 388 

Femei 281 262 201 190 173 

Incidența, % 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 

Decese printre persoanele HIV+ 600 442 347 306 279 

Decese cauzate 
de SIDA 

# 483 318 214 165 129 

% din total decese 80,5 71,9 61,7 53,9 46,2 

Mortalitatea la 100 mii pop. 16,01 10,71 7,33 5,72 4,55 
 

Numărul estimativ al persoanelor care trăiesc cu HIV per grupuri de vârstă 
Conform estimărilor, ponderea persoanelor HIV+ tinere (15-24 ani) în totalul persoanelor care trăiesc 

cu HIV scade în timp de la 2,9% în anul 2021 la 2,2% în anul 2025. Prevalența și incidența estimată a 

infecției cu HIV în acest grup de vârstă sunt, la fel, în scădere în perioada de referință: de la 0,15% în 

2021 la 0,12% și, respectiv, de la 0,04% la 0,03. 

TABELUL 17 CAZURI ESTIMATE HIV+ ÎN VIAȚĂ ÎN RÂNDUL COPIILOR, REPUBLICA MOLDOVA, 2021 - 2025 

  2021 2022 2023 2024 2025 

R
ep

u
b

lic
a 

M
o

ld
o

va
 Populația HIV+ 0-14 ani 170 164 159 153 148 

Infecții noi 0-14 ani 20 10 11 10 9 

Decese cauzate de SIDA 0-14 ani 14 10 7 5 5 

Copii care au trecut în categoria > 15 ani 7 7 9 7 8 

 

TABELUL 18 CAZURI ESTIMATE HIV+ ÎN VIAȚĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR, REPUBLICA MOLDOVA, 2021 – 2025 

  2021 2022 2023 2024 2025 

R
ep

u
b

lic
a 

M
o

ld
o

va
 

Populația HIV+ 15-24 
ani 

# 446 421 388 369 356 

Prevalența HIV, % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 

Cazuri noi HIV+ #      

Incidența HIV, % 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

Decese cauzate de 
SIDA 

Total 3 2 2 2 1 

 

Estimări: profilaxia transmiterii HIV de la mamă la făt 
Se estimează că numărul femeilor gravide care vor necesita măsuri de profilaxie a transmiterii HIV la 

făt în perioada 2021 – 2025 va fi în scădere permanentă, atât pe malul drept, cât și pentru teritoriile 

din Stânga Nistrului.  

TABELUL 19 NUMĂRUL ESTIMAT DE FEMEI CARE NECESITĂ PROFILAXIA TRANSMITERII HIV DE LA MAMĂ LA FĂT, R. 
MOLDOVA, 2021 - 2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 
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Republica Moldova 182 124 118 110 102 

Dreapta Nistrului 140 91 88 83 77 

Stînga Nistrului 42 33 30 27 25 

 

Estimarea deceselor cauzate de SIDA 
Conform estimărilor, în perioada 2021 – 2025 numărul total de decese cauzate de SIDA va avea o 

tendință generală de scădere, de la 483 la 129 de persoane, i.e. cu cca. 73% (Tabelul 20).  

TABELUL 20 DECESE ESTIMATE DE SIDA, REPUBLICA MOLDOVA, 2021 - 2025 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Republica 
Moldova 

Total 483 318 214 165 129 

Copii 0 - 14 ani 14 10 7 5 5 

 

Impactul măsurilor de profilaxie 
Conform estimărilor SPECTRUM 2022, măsurile de profilaxie a transmiterii infecției HIV de la mamă la 

făt în perioada 2021-2025 vor preveni 112 de cazuri noi de infectare în teritoriile din drapta Nistrululi 

și 38 de cazuri noi –  în cele din stânga Nistrului, iar terapia antiretrovirală va preveni, în aceeași 

perioadă, 3.066 de decese în teritoriile din drapta Nistrului și, respectiv, 1.023 – în cele din stânga 

Nistrului (TabelulTabelul  21). 

TABELUL 21 IMPACTUL MĂSURILOR DE PROFILAXIE, DATE ESTIMATE, REPUBLICA MOLDOVA, 2021 – 2025 

  2021 2022 2023 2024 2025 Total (2021-2025) 

Dreapta 
Nistrului 

Decese prevenite prin TARV 442 579 659 686 700 3066 

Infecții prevenite prin PTMF 30 22 21 20 19 112 

Stînga 
Nistrului 

Decese prevenite prin TARV 176 196 211 218 222 1023 

Infecții prevenite prin PTMF 9 8 7 7 7 38 

Finanțarea controlului HIV în Republica Moldova14 

Cheltuielile pentru răspunsul național la epidemia HIV raportate la UNAIDS în baza matricei NASA 

Cheltuielile pentru răspunsul naţional la epidemia HIV în anul 2021 sunt în creștere cu 30 229,6 mii 

MDL (+21,3%) comparativ cu cele din anul 2020 şi au atins valoarea de circa 172.255,8 mii MDL sau 

9.742.091 dolari SUA (FIGURA 6)15 

 

 

 

                                                             
14 Sursa: Global AIDS Monitoring, https://aidsreportingtool.unaids.org/ 

15 Rata medie de schimb a Băncii Naţionale: 1 dolar SUA =  19,92 lei în anul 2016, 1 dolar SUA = 18,49 lei în anul 2017, 1 dolar SUA = 16,80 
lei în anul 2018, 1 dolar SUA = 17,58 lei în anul 2019, 1 dolar SUA = 17,32 lei în anul 2020 și 17,68 lei = 1 dolar SUA în anul 2021. 

https://aidsreportingtool.unaids.org/
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FIGURA 7 CHELTUIELILE ÎN DOMENIUL HIV/SIDA PE SURSE DE FINANȚARE CONFORM MATRICEI NASA (MII MDL), 2015-
2021  

 

Resursele financiare publice au constituit 93.396,6 mii MDL sau 5.282.133 dolari SUA (54,2%), iar 

resursele internaţionale pentru această periodă au atins valoarea de 78.859,2 mii MDL sau 4.459.958 

dolari SUA (45,8%).  

Totodata, este necesar de menționat că creșterea cheltuielilor pentru răspunsul naţional la epidemia 

HIV în anul 2021 se atestă atât din contul resurselor financiare publice cât și din contul resurselor 

financiare internaționale. 

Resursele financiare publice sunt în creștere cu 7.833,0 mii MDL sau +9,2%, de la 85.563,6 mii MDL în 

anul 2020 la 93.396,6 mii MDL în anul 2021.  

Resursele financiare internaționale sunt în creștere cu 22 396,6 mii MDL sau +39,7%, de la 56.462,6 mii 

MDL în anul 2020 la 78.859,2 mii MDL în anul 2021. 

În structura cheltuielilor totale pentru răspunsul naţional la epidemia HIV în anul 2021 ponderea 

majoră revine resurselor financiare publice 54,2%, care comparativ cu anul 2020 (60,2%) au înregistrat 

o micșorare cu 6,0 puncte procentuale. 

În acelaşi timp, resursele financiare internaționale ca pondere în totalul cheltuielilor în anul 2021 au 

constituit 45,8%, care au  înregistrat corespunzător o majorare cu 6,0 puncte procentuale comparativ 

cu anul 2020 (39,8%). 

La dezagregare după categoriile de cheltuieli pentru răspunsul naţional la epidemia HIV, în anul 2021, 

cota preponderentă de 36% i-a revenit categoriei Tratament, îngrijire și suport. Categoriei de cheltuieli 

Prevenire i-a revenit 31%, categoriei Gestionare și durabilitate - 15%, categoriei Factori critici - 5%, 

categoriei TB/co-infecţia cu HIV diagnostic şi tratament - 4%, categoriei Protecție socială - 3%, 

categoriilor Mobilizarea comunității și Prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt - a cîte 2% pentru 

fiecare, şi categoriilor Programe gender și Programe pentru copii și adoliscenți - a câte 1% pentru 

fiecare. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total cheltuieli 141185.1 149951.6 156791 138130.8 153121.3 142026.2 172255.8

bugetul public național 44933.3 56997.6 60947.1 70032.6 90170.8 85563.6 93396.6

cheltuieli private 390.2 372.3

surse externe 96161.6 92581.7 95843.9 68098.2 62950.5 56462.6 78859.2
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Surse: 
[1] Programul Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2022-2025, 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130469&lang=ro;  

[2] Raportul studiului integrat de supraveghere biologică și comportamentală în rândul 

lucrătoarelor sexului, consumatorilor de droguri injectabile, bărbaților care fac sex cu bărbații 

în Republica Moldova, Chișinău, 2020, https://sdmc.md/wp-

content/uploads/2020/12/IBBS_REPORT_MD_2020_FINAL_eng.pdf;  

[3] Raportul studiului ”Estimarea mărimii grupurilor consumatorilor de droguri injectabile, 

lucrătoarelor sexului, bărbaților care fac sex cu bărbații, Republica Moldova, 2020”, Chișinău, 

2020, https://sdmc.md/wp-

content/uploads/2021/01/National_size_estimation_RM_report_22_01_2021.pdf;  

[4] Raportul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Privind realizarea Programului Național 

de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS, compartimentul supravegherea 

epidemiologica (perioada de referință anul 2021); 

[5] Rapoartele Centrelor TARV cu privire la indicatorii de monitorizare a rezultatelor intermediare 

de realizare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS, 

perioada de referință anul 2021, cu privire la supravegherea medicală și tratamentul ARV al 

persoanelor care trăiesc cu HIV, prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt, profilaxia pre- 

și post-expunere, monitorizarea eficienței tratamentului ARV; 

[6] Registrul PTH; 

[7] Instrumentul de raportare online https://aidsreportingtool.unaids.org/. 

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130469&lang=ro
https://sdmc.md/wp-content/uploads/2020/12/IBBS_REPORT_MD_2020_FINAL_eng.pdf
https://sdmc.md/wp-content/uploads/2020/12/IBBS_REPORT_MD_2020_FINAL_eng.pdf
https://sdmc.md/wp-content/uploads/2021/01/National_size_estimation_RM_report_22_01_2021.pdf
https://sdmc.md/wp-content/uploads/2021/01/National_size_estimation_RM_report_22_01_2021.pdf
https://aidsreportingtool.unaids.org/
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