
 

 

 

Anexa nr. 2 

 

 
Planul Municipal de acțiuni de prevenire și  

control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere 

 sexuală pentru anul 2020, în contextul pandemiei cu COVID-19 
 

Obiective 

specifice 

Acțiuni Subacțiuni Termeni de 

implementare 

Buget (costuri 

estimative) 

Indicatori de 

monitorizare 

Autorități responsabile 

Prevenirea 

infecției HIV 

și ITS, în 

rândul 

populației 

generale 

Organizarea și 

desfășurarea 

Campaniei sociale 

municipale de 

Informare, Educare, 

Comunicare (IEC) și 

Advocacy pentru 

prevenirea HIV și 

ITS în scopul 

promovării 

comportamentelor 

sigure, în special în 

rândul tinerilor 

- Elaborarea și aprobarea mesajelor de 

informare, promovarea cunoștințelor și 

comportamentelor sigure; 

- Elaborarea materialelor informative și 

promoționale (video-spoturi, banere, 

stichere etc.) 

- Plasarea și distribuirea materialelor 

informative și promoționale în 

instituțiile publice, în transportul public, 

farmacii, instituții medicale municipale, 

rețele de socializare etc.) 

- Activități de informare și educație în 

locurile publice, în aer liber etc. 

- Instruiri (webinare) on-line pentru 

grupurile țintă din municipiu, inclusiv 

din suburbii.  

octombrie -

decembrie 2020 

190000 lei - Nr. materialelor 

informative și 

promoționale elaborate 

și distribuite  

- Nr. participanților la 

activități 

- Nr. de activități IEC 

efectuate, 

- Nr. instruirilor 

desfășurate on-line 

pentru grupurile țintă 

din municipiu, inclusiv 

din suburbii.  

 

Direcția Generală 

Asistență  Socială și 

Sănătate (DGASS); 

IMSP Asociațiile 

Medicale Teritoriale 

(AMT), inclusiv Centrele 

de Sănătate Prietenoase 

Tinerilor (CSPT); 

Dispensarul muncipal de 

dermatovenerologie 

(DMDV); 

Alte organe ale APL de 

competență 

Parteneri din societatea 

civilă.  

 Promovarea accesului 

la servicii de testare 

benevolă și consiliere 

confidențială la HIV 

și alte ITS 

 

 

 

 

 

- Extinderea accesului la testare 

HIV/sifilis/HVB/HVC pentru grupurile 

țintă din municipiu, inclusiv din 

suburbii;   

- Efectuarea consilierii confidențiale și 

testărilor benevole la 

HIV/sifilis/HVB/HVC; 

- Elaborarea, aprobarea mesajelor și 

materialelor informative și promoționale 

privind serviciile de testarea benevolă și 

consiliere confidențială în municipiul 

Chișinău;  

- Plasarea și distribuirea materialelor 

informative în rețele de socializare, 

instituții publice, transportul public, 

farmacii, instituții medicale municipale 

etc.). 

octombrie -

decembrie 2020 

160000 lei - Nr. de activități de 

promovare a 

consilierii și testării 

voluntare (CTV) 

efectuate 

- Nr. beneficiarilor 

activităților de 

promovare CTV 

efectuate 

- Nr. CVT efectuate 

- Nr. persoanelor testate 

la HIV/sifilis/HVB/ 

HVC  

- Nr. materialelor 

informative și 

promoționale 

elaborate și distribuite 

 

DGASS; 

IMSP AMT, inclusiv 

CSPT; 

DMDV; 

Alte organe ale APL de 

competență 

Parteneri din societatea 

civilă. 

 



 Acoperirea cu servicii 

în contextul infecției 

cu noul coronavirus 

COVID-19  

- Elaborarea, imprimarea și distribuirea 

materialelor IEC cu privire la prevenirea 

infecției COVID-19; 

- Asigurarea accesului la servicii de 

consiliere și prevenire a infecției 

COVID-19; 

- Asigurarea specialiștilor din serviciul 

municipal de dermatovenerologie, de 

testare la HIV/ITS, a personalului 

medical din cabinetele de 

dermatovenerologie din AMT-uri și 

CSPT cu echipamente de protecție 

împotriva infecției COVID-19; 

- Asigurarea grupurilor de risc cu 
echipamente de protecție personală 

împotriva infecției COVID-19. 

octombrie -

decembrie 2020 

150000 lei - Nr. materialelor 

informative și 

promoționale elaborate 

și distribuite  

- Nr. activităților de 

consiliere și prevenire 

desfășurate 

- Nr. echipamentelor de 

protecție personală 

procurate, dezinfectante 

- % specialiștilor din 

serviciile dermato-

venerologic, de testare la 

HIV, din cabinetele de 

dermatovenerologie și 

CSPT  care au beneficiat 

de EPP 

- - Nr. persoanelor din 

grupurile de risc care au 

beneficiat de echipament 

de protecție împotriva 

infecției COVID-19. 

DGASS; 

IMSP AMT, inclusiv 

CSPT; 

DMDV; 

Parteneri din societatea 

civilă. 

 Evaluarea și 

raportarea 

implementării 

Planului municipal de 

acțiuni de prevenire și  

control al infecției 

HIV/SIDA și ITS 

pentru anul 2020, în 

contextul pandemiei 

cu COVID-19 

- Ședințe tehnice de lucru privind 

evaluarea și definitivarea raportului 

final; 

- Utilizarea instrumentelor de 

monitorizare și evaluare computerizate; 

- Elaborarea și publicarea raportului final. 

 - nu necesită buget 

suplimentar 

- Nr. ședințelor tehnice 

de lucru  

- Raport publicat. 

Entitățile responsabile de 

implementare;  

Grupul de lucru pentru 

prevenirea și controlul 

infecției HIV și ITS; 

Partenerii din societatea 

civilă. 

Consultări 

pentru 

elaborarea 

Programului 

municipal de 

prevenire și 

control al 

infecției HIV 

și ITS pentru 

anii 2021-2025 

Definitivarea 

priorităților 

Programului 

- Ședințe de lucru pentru definitivarea 

priorităților și stabilirea calendarului de 

lucru a grupului de experți; 

- Acțiuni de advocacy și parteneriate la 

nivel municipal. 

 - nu necesită buget 

suplimentar 

- Nr. ședințelor de lucru 

- priorități definitivate 

- calendar de lucru 

elaborat; 

- nr. acțiunilor de advocacy 

și parteneriate la nivel 

municipal. 

Conciliul municipal 

Chișinău; 

Primăria mun. Chișinău;  

DGASS;  

Grupul de lucru pentru 

prevenirea și controlul 

infecției HIV și ITS; 

Alte organe ale APL de 

competență; 

UNAIDS și alte Agenții 

ONU; 

Partenerii din societatea 

civilă. 

 


