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                                            Capitolul I 

Dispoziții generale 

1. Regulamentul cu privire la modalitatea de implementare a Planului municipal de 

acțiuni de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere 

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

continuare - Plan), este elaborat în conformitate cu prevederile Programului 

Național de control și profilaxie a infecției HIV și SIDA 2016-2020,  Programului 

naţional privind sănătatea şi drepturile sexuale şi reproductive pentru anii 2018-2022 și 

analiza situației epidemiologice, care susține actualitatea problemei infecțiilor 

cu transmitere sexuală, inclusiv HIV, care ar putea să se aprofundeze în contextul 

crizei pandemice cu COVID-19. 

2. Scopul prezentului  Regulament  prevede  asigurarea  accesului populației la 

informații și servicii de prevenire a ITS, inclusiv HIV în municipiu Chișinău, în 

special pentru tineri și grupurile vulnerabile, în contextul crizei pandemice cu 

COVID-19. 

3. Regulamentul stabilește modul de implementare a acțiunilor prevăzute de Plan, 

instituțiile și serviciile implicate, tipul beneficiarilor, coordonarea, 

monitorizarea și raportarea rezultatelor, precum și modul de finanțare a acestora. 

4. Pentru a atinge scopul scontat, Planul are 2 obiective specifice: 1) Prevenirea 

infecției HIV și ITS, în rândul populației generale; 2) Consultări pentru 

elaborarea Programului municipal de prevenire și control al infecției HIV și ITS 

pentru anii 2021-2025. 

5. Beneficiarii intervențiilor prevăzute de Plan este populația generală a 

municipiului, în mod special adolescenții, tinerii și persoanele din grupurile 

vulnerabile. 

6. Planul se va focusa pe activități de Informare, Educare și Comunicare (IEC) 

pentru a promova cunoștințele corecte și comportamentele sigure de prevenire a 

HIV și ITS în scopul promovării comportamentelor sigure, în special în rîndul 

tinerilor; promovarea accesului la servicii de testare benevolă și consiliere 

confidențială la HIV și alte ITS și acoperirea cu serviciilor de 

dermatovenerologie și de testare la HIV/ITS cu echipamente de protecție 

personală (EPP) împotriva infecției COVID-19. 

7. Direcția generală asistență socială și sănătate (DGASS) a Consiliului municipal 

Chișinău, Instituțiile Medico-Sanitare Publice Asociațiile Medicale Teritoriale 

(IMSP AMT), Instituția Medico-Sanitară Publică Dispensarul Municipal 

Dermato-Venerologic (IMSP DMDV) și partenerii din societatea civilă vor 

asigura implementarea acțiunilor prevăzute de Planul dat. 

 

Capitolul II 

Modul de implementare 

8. Implementarea Planului prevede o abordare multidisciplinară  și intersectorială 

cu implicarea activă a Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT) din 

cadrul IMSP AMT-urilor municipale, a IMSP DMDV, a ONG-lor relevante din 

domeniu, a instituțiilor de învățământ din municipiu. 
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9. Obiectivul specific al Planului prevede un șir de acțiuni și servicii oferite de unul 

sau mai mulți implementatori. Responsabil de implementarea Planului este 

Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate a Consiliului municipal 

Chișinău. 

10.  Pentru atingerea obiectivului „Prevenirea infecției HIV și ITS în rândul 

populației generale” se propun următoarele acțiuni: 

1) Organizarea și desfășurarea Campaniei sociale municipale de Informare, 

Educare, Comunicare și Advocacy pentru prevenirea HIV și ITS în scopul 

promovării comportamentelor sigure, în special în rândul tinerilor; 

2) Promovarea accesului la servicii de testare benevolă și consiliere 

confidențială la HIV și alte ITS; 

3) Acoperirea cu servicii în contextul infecției cu noul coronavirus COVID-

19; 

4) 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. 

11.  Pentru atingerea obiectivului „Consultări pentru elaborarea Programului 

municipal de prevenire și control al infecției HIV și ITS pentru anii 2021-2025” 

se propune acțiunea de definitivare a priorităților Programului în cadrul 

ședințelor tehnice de lucru cu experți naționali, societatea civilă și partenerii de 

dezvoltare (UNAIDS etc.). 

12.  Activitățile prevăzute de planul dat sunt menite să asigure drepturile populației 

la informație corectă adaptată vârstei referitor la prevenirea ITS, inclusiv HIV, 

accesul la servicii de Consiliere și Testare Voluntară (CTV), în corespundere cu 

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile 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 infecţiei HIV/SIDA, Nr. 23 din 16.02.2007 și Legea 

privind sănătatea reproducerii Nr. 138 din 15.06.2012, totodată în scopul 

asigurării protecției antiepidemice COVID-19 a prestatorilor de servicii în 

corespundere cu cadrul normativ în vigoare de control al infecției cu noul 

coronavirus. 

 

 

Capitolul III 

Modul de coordonare, monitorizare, raportare și finanțare 

 

13.  DGASS a Consiliului municipal Chișinău va fi responsabilă de implementarea 

Planului și, la necesitate, va achiziționa în condițiile legislației în vigoare servicii 

necesare de Informare, Educare și Comunicare și/sau alte servicii, după caz, în 

vederea realizării acțiunilor stabilite în Planul de acțiuni. 

14.  Realizarea Planului și implementarea acțiunilor, la fel și subiectele complexe 

parvenite pe parcurs vor fi supuse discuțiilor, inclusiv în cadrul Grupului de 

lucru municipal pentru prevenirea și controlul infecției HIV și infecțiilor 

transmisibile sub coordonarea viceprimarului de ramură.   
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15. Partenerii de implementare a Planului municipal de acțiuni de prevenire și 

control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală sunt: Direcţia 

Generală Educaţie, Tineret şi Sport; Direcția Municipală pentru Protecție 

Drepturilor Copilului, Direcția Generală Transport și Căi de Comunicații, Centrul 

de Sănătate Publică Chișinău; Preturile de sector, organizaţiile neguvernamentale 

naţionale şi internaţionale în domeniul HIV/ITS. 

16. Estimarea costurilor pentru realizarea Planului s-a efectuat în baza determinării 

costului per serviciu, per capita sau buget global, după caz. 

17. Raportarea se va face de către instituțiile responsabile de implementare către 

DGASS, în prima decadă după finisarea termenului de implementare a planului, în 

conformitate cu indicatorii prevăzuți în cadrul acestuia. 

 

Capitolul IV 

Dispoziţii finale 

18. Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării de Consiliul municipal 

Chișinău.  

19. Situaţiile de conflict vor fi soluţionate în comun cu prestatorii de servicii şi 

implementatorii, cu implicarea DGASS, instutuțiilor medicale municipale vizate și 

Consiliului municipal Chişinău, după caz. 

 

 

 

                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI                             Adrian TALMACI 

 

                                                                                 


