
 
NOTA  INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea  
Programului raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA  

şi infecţiilor cu transmitere sexuală  
pentru anii 2017-2020” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

 Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Programului raional de prevenire şi 
control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-
2020” a fost elaborat În temeiul prevederilor 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” 
 Scopul proiectului este de prevenire a transmiterii HIV printre populaţia cu 
risc sporit de infectare, asigurarea că HIV nu se răspîndeşte din aceste populaţii în 
populaţia generală a raionului şi asigurarea cu tratament, îngrijiri şi suport 
psihosocial a persoanelor infectate cu HIV. 
 
I. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţa elementelor noi 
  

Programul raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor 
cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020, este documentul de politici privind 
intervenţiile raionale 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. 
 Programul este conceput ca un cadru complex,  intersectorial, care să ghideze 
activităţile instituţiilor pentru reducerea transmiterii HIV şi pentru reducerea 
impactului negativ al epidemiei HIV.  
 Programul este format din 18 puncte, structurate în 7 capitole şi are ca bază 3 
obiective majore: 

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

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

Obiectivul 3. Asigurarea unui management eficient al Programului raional 
 
III. Fundamentarea economico-financiară 
 
  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.  

 
 
 
 



IV. Impactul proiectului 
 
 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.  
 Identificarea şi diagnosticarea a 90% din numărul estimat de persoane 
infectate cu HIV. 
 Înrolarea în tratament antiretroviral a 90% din cei diagnosticaţi.  

Suprimarea încărcăturii virale la 90% din cei ce urmează tratamentul. 
 
V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 
şi actelor administrative a autorităţii 

 
Acest proiect de decizie nu implică alte modificări ale cadrului normativ ale 

Consiliului raional.  
 

VI. Consultarea publică a proiectului 
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 
Consiliului raional www.crstraseni.md, la directoriul „Transparenţa decizională”, 
secţiunea „Consultări publice ale proiectelor”. 

 
Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi  propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
 
 
 

 
Vicepreşedinte al raionului                                        Elena HARCENCO 
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