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HIV/SIDA ȘI AGENDA DE DEZVOLTARE DURABILĂ



Un principiu fundamental al celor 17 obiective de dezvoltare 
durabilă (ODD) și al răspunsului la SIDA este acela că nimeni nu 
ar trebui lăsat în urmă.

10 dintre Obiectivele de dezvoltare durabilă                           
conectate cu HIV/SIDA, inclusiv:

Obiectivul 3: Sănătate și stare de bine

Obiectivul 5: Egalitate de gen

HIV/SIDA ȘI AGENDA DE DEZVOLTARE DURABILĂ



Strategia UNAIDS Fast Track 2020/2030



Analiza de gen a PN HIV/SIDA:

Exercițiul analizei de gen a proiectului PN HIV/SIDA a fost realizat
în luna septembrie, 2020, în vederea determinării nivelului de
includere a dimensiunii de gen în document. În baza analizei de
gen a documentului au fost formulate recomandări în vederea
ajustării acestuia cerințelor față de politicile publice.

Exercițiul analizei de gen a proiectului PN HIV/SIDA a fost realizat
cu suportul UN Women Moldova din cadrul Programului
Comun ONU pentru HIV/SIDA, în colaborare cu UNAIDS
Moldova



CONCLUZII:

• PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI 
CONTROL AL INFECȚIEI HIV/SIDA ȘI 
INFECȚIILOR CU TRANSMITERE SEXUALĂ 
(2021-2025) abordează aspectele sensibile  
dimensiunea egalității de gen.

• Se recomandă abordarea necesităților de gen 
ale beneficiarilor și ale prestatorilor de servicii 
în contextul activităților stipulate în Programul 
Național, inclusiv prin reflectarea acestora  în 
indicatorii dezagregați pe sexe.



Recomandări (1):
Includerea dimensiunii de gen în activitățile PN HIV/SIDA, cu
specificarea indicatorilor dezagregați pe sexe:

3.7.1.1 Campanii informaționale și educaționale sensibile la dimensiunea 
egalității de gen și incluzive pentru anumite populații-cheie. 

3.7.2.2 Colectarea și prelucrarea sistematică a datelor (dezagregate pe 
sexe, vârstă, mediul de reședință, dizabilitate) privind cazurile de 
discriminare și încălcarea drepturilor populației cheie vulnerabile 

3.7.3.3 Dezvoltarea și pilotarea unui program modular pentru furnizarea 
serviciilor pentru a depăși autostigmatizarea ca parte a serviciului 
HIV, fiind abordate necesitățile de gen ale beneficiarilor și ale 
prestatorilor de servicii

3.7.4.2 Angajarea societății civile, inclusiv a grupurilor de femei și bărbați 
din grupuri subreprezentate, în grupuri de lucru, comitete, 
structuri naționale și internaționale pentru a contribui la 
documentele de politică strategică



Aplicarea abordării intersectoriale în cadrul Programului Național 
HIV/SIDA în așa mod ca diferențele de necesități ale tuturor 
genurilor să fie luate în considerare în mod egal;

Specificarea necesităților de gen ale grupurilor țintă ale PN 
HIV/SIDA conectate cu vulnerabilitatea acestora:

- gradul de adresabilitate la servicii, 

- stigma și percepția socială asociată fiecărui grup, 

- condițiile specifice de viață (detenția), 

- practici sexuale și comportamentale specifice, 

- violența în bază de gen, 

- aspecte ale sănătății sexuale și reproductive,

- altele.

Alte recomandări (2):



• Considerarea aspectelor identificate de panelul tehnic al 
Fondului Global privind abordarea adresabilității la servicii HIV a 
bărbaților:

 Barbații reprezintă majoritatea cazurilor noi și recidive cu TB (74%)

 Prevalența dublă HIV în grupul bărbaților decât cel al femeilor

 Diagnosticul tardiv HIV în grupul bărbaților (33%) în raport cu cel al 
femeilor (25%)

 Stigmatizarea sporită a grupului de bărbați (2018)

 Situația deținuților de sex masculin

 Lipsa de intervenții specifice necesităților bărbaților.

• Costificarea și bugetarea intervențiilor necesită a fi efectuate 
conform necesităților bărbaților și femeilor

Alte recomandări (3):



Сonsiderarea necesităților specifice ale 
prestatorilor de servicii în baza diferențelor 
de gen ale beneficiarilor acestora – de 
instruire, activitate, asigurare cu echipamente 
de prevenire și materiale informaționale, 
asistență tehnică, etc.

Creșterea informării cu privire la aspecte legate 
de HIV/SIDA și drepturile omului în aceste 
contexte - maternitatea, infierea, angajarea, 
educația.

Alte recomandări (4):



Care sunt vulnerabilitățile specifice de gen ale femeilor în 
contextul HIV/SIDA?

В чем состоит гендерная уязвимость ЖЕНЩИН в контексте 
ВИЧ?

Reflecții în grup:



Care sunt vulnerabilitățile specifice de gen ale bărbaților în 
contextul HIV/SIDA?

В чем состоит гендерная уязвимость МУЖЧИН в контексте 
ВИЧ?

Reflecții în grup:



STANDARDUL DE ORGANIZARE 

min ist er u l  săn ăt ăț i i , 

mun c i i  și  pr o t ec ț i ei  so c ial e

al  r epu bl ic i i  mo l d o va

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



Serviciile de prevenire a infecției HIV sunt

sensibile la dimensiunea de gen și asigură,

deopotrivă, abordarea holistică a necesităților

specifice ale bărbaților, femeilor, persoanelor

transgen (TG).

Standardul 8



Termen umbrelă pentru toate persoanele ale căror sens 

lăuntric al identității de gen este diferit de genul care le-a 

fost atribuit la naștere. 

O persoană  născută de gen feminin, care se identifică ca 

bărbat, este bărbat/băiat TG. 

O persoană TG femeie/fată, este o persoană născută de gen 

masculin, care se identifică ca femeie/fată.  

Persoanele TG pot alege următorii termeni pentru a se 

descrie - "trans", "trans persoană", "femeie trans" sau pur și 

simplu "bărbat" sau "femeie". 

PERSOANE TRANSGEN: 



Pachetul de servicii de prevenire a infecției HIV include 
consumabile și mijloace, materiale informative, și
activități specifice atât pentru bărbați cât și pentru femei
în vederea abordării eficiente a diferențelor de gen în
contextul riscurilor de infectare cu infecția HIV și alte
maladii transmisile pe cale sangvină și cale sexuală.

Personalul organizaţiei este instruit în prestarea serviciilor de
prevenire a infecției HIV, sensibile la dimensiunea de gen. 

Criterii de resurse:



Criterii de proces:

Personalul organizaţiei oferă
servicii de prevenire a infecției
HIV, cu considerarea diferențelor
de gen și a necesităților diferite
ale femeilor, bărbaților și
persoanelor TG (fizice, 
psihologice şi sociale) etc.



Criterii de rezultat:

Atât bărbații, cât și femeile cu risc
sporit de infectare cu HIV, 
beneficiază de servicii de
prevenire, sensibile la
dimensiunea de gen, în funcție de
necesitățile lor specifice. 



• Schimbul de seringi și distribuirea șervețelelor cu alcool; 

• Distribuirea prezervativelor şi a lubrifianţilor; 

• Consilierea şi testarea la HIV;

• Testare la Sifilis, HVC și HVB;

• Screening-ul Tuberculozei;

• Comunicarea, informarea şi educarea cu scopul prevenirii HIV,

• HVB, HVC, TB și ITS 

Pachetul de servicii de bază:

Harm Reduction



• Consilierea pentru inițierea și
aderența la tratamentul
farmacologic al dependenței
de opiacee;

• Prevenirea și tratamentul
supradozelor, inclusiv prin
oferirea accesului la
Naloxonum.

Servicii suplimentare specifice:



• Acces la medicamente, soluții dezinfectante și produse de sănătate; 

• Profilaxia pre-expunere la HIV; 

• Profilaxia post expunere la HIV; 

• Materiale informative și educative;

• Referire/ acompaniere (medicală/ psihologică/socială);

• Grupuri de autoajutor;

• Asistență psihologică, socială și juridică și reprezentarea intereselor GRSI;

• Servicii de sănătate sexuală și reproductivă;

• Servicii de prevenire a violenței, traficului de persoane și asigurarea securității
beneficiarilor PRR;

• Servicii sensibile la dimensiunea de gen;

• Servicii de motivare și sporire a atractivității serviciilor; 

Servicii suplimentare comune:



Servicii persoane transgen:

• Referire/ acompaniere (medicală/ 

psihologică/socială);

• Grupuri de autoajutor; 

• Asistență psihologică, socială și juridică

și reprezentarea intereselor

beneficiarilor din cadrul GRSI;

• Servicii de sănătate sexuală și

reproductivă și materiale informationale

sensibile la dimensiunea de gen;

• Servicii de prevenire a violenței, 

traficului de persoane și asigurarea

securității beneficiarilor PRR;

• Servicii de motivare și sporire a 
atractivității



Servicii PTH:

- Informare
- Consiliere psihologică
- Consiliere juridică
- Asistență medicală
- Recuperare fizică
- Reintegrare în 

familie/comunitate
- Agrement pentru copii
- Asistență socială
- Consultanță de la egal la egal
- materiale informaționale
- materiale p/u ședinte în grup 

(școala pacientului, sporirea 
aderenței TARV...)



Дальнейшие шаги:

10 și 17 decembrie 2020 NE REVEDEM

10 и 17 декабря увидимся

https://us02web.zoom.us/j/87817131739?pwd=ejBFR2tzdWpoVml
5azFRa0x3NWROZz09

--------------------------------------------------------

8 și 15 decembrie 2020

instruire pentru membrii comunității

8 и 15 декабря обучение для членов сообщества

https://us02web.zoom.us/j/85746460738?pwd=b1oyNjJvMHhST3
VqSHFFRElKVjNIUT09

https://us02web.zoom.us/j/87817131739?pwd=ejBFR2tzdWpoVml5azFRa0x3NWROZz09
https://us02web.zoom.us/j/85746460738?pwd=b1oyNjJvMHhST3VqSHFFRElKVjNIUT09



