Termeni de referință
Consultanță în evaluarea Centrelor regionale de suport psiho-social în scopul măririi
spectrului de servicii medicale și nemedicale pentru persoanele din GRSI și PTH.

INFORMAȚIE GENERALĂ

Programul
Național
de
prevenire
și
control
al
infecției
HIV/SIDA
și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025 (PN HIV/SIDA și ITS) este o continuare a
Programului Național precedent. Obiectivul general al PN HIV/SIDA și ITS pentru anii 2021-2025
este de a reduce la minimum consecințele epidemiei de HIV și ITS prin reducerea transmiterii
infecției, în special în GRSI: bărbații care practică sex cu bărbații (BSB) – prevalența să nu depășească
12%, persoanele consumătorii de droguri injectabile (PCID) - 10 %, lucrătorii sexului (LS) - 2,5% și
de a minimiza mortalitatea prin HIV. În acest context, obiectivul general include trei domenii
strategice ale PN:
1.
2.
3.

Reducerea cazurilor noi de infectare cu HIV.
Creșterea accesului la îngrijiri medicale 90/90/90 și îmbunătățirea indicatorilor de
sănătate a persoanelor care trăiesc cu HIV
Asigurarea gestionării eficiente a Programului, prin consolidarea sistemului de
sănătate, inclusiv furnizarea de informații strategice în timp util și de calitatea înaltă.

În 2019 au fost raportate 922 cazuri de HIV, ceea ce reprezintă cu 31% mai mult decât în 2010. Dintre
toate grupurile de vârstă, cel mai afectat este și cel mai apt de muncă, 25-39 de ani, care constituie
50% din 922 de cazuri raportate în 2019.
Prevalența HIV la 100.000 populație este de 297,2, cu o diferență semnificativă în funcție de regiunile
țării (pe malul drept al Nistrului - 238,6, pe malul stâng al Nistrului - 621,3). Din numărul total de
cazuri raportate, 58% sunt bărbați și 42% femei. Proporția tinerilor (15-24 ani la data determinării
HIV+) este de 20,7%.
Conform datelor de supraveghere epidemiologică, la sfârșitul anului 2019, Moldova a raportat 13.706
de cazuri de HIV și 4.112 de cazuri de SIDA. În perioada dată, a fost raportat un număr de 3.886
decese. Incidența SIDA la 100.000 populație în ultimii 5 ani s-a modificat ușor și a variat între 6,8 și
9,1 la 100 000 populație, fără o tendință clară, ceea ce indică faptul că acoperirea cu tratament și
îngrijire a PTH este, probabil, insuficientă.
Începând cu anul 2003 în Republica Moldova a fost inițiat tratamentul antiretroviral (TARV). În
perioada anilor 2013-2020 numărul persoanelor HIV+ incluse în TARV este în creștere constantă
(Tabelul 2).
Tabelul 2 Acoperirea cu TARV a persoanelor HIV+, Republica Moldova, 2014-2020
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Pe parcursul anului 2020 în TARV au fost incluse primar 721 persoane, 267 persoane au reinițiat
tratamentul, au abandonat tratamentul 631 persoane și 189 persoane din cele în TARV au decedat.
Astfel, la sfârșitul anului 2020 în TARV se aflau 6810 persoane HIV+, cu 120 mai mult comparativ
cu sfârșitul anului 2019.
Rata aderenței la TARV la finele anului 2020 după 12 luni de la inițierea tratamentului a constituit
circa 78.8% (Figura 1) și este semnificativ în scădere din cauză pandemiei COVID. Cea mai mare rată
de aderența la TARV în perioada 2010-2018 a fost în anul 2010 și a constituit 88%.
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Figura 1 Dinamica ratei de aderență la TARV după 12 luni de la inițierea tratamentului, R. Moldova, 2010 – 2020

Pentru asigurarea înrolării și menținerii în supraveghere medicală, inclusiv aderența la tratamentul
ARV și în vederea asigurării suportului psihosocial pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor
care trăiesc cu HIV, 4 Centre Sociale Regionale au continuat activitatea sub egida Ministerului
Muncii, Protecției sociale și Familiei împreună cu autoritățile publice locale și în colaborare cu 10
ONG-uri care oferă sprijin suplimentar și implementează activități cu lucrătorii în teren în special în
localitățile neacoperite de centrele sociale.
În perioada de raportare în anul 2020 au fost acoperite cu servici de suport psiho-social 5 340 persoane
care trăiesc cu HIV.
A. OBIECTIVELE ȘI REZULTATUL FINAL
Obiectivul de bază
Consultanța este parte a intervențiilor planificate in grantul Fondului Global de Luptă Împotriva
SIDA, TB și Malariei (MDA-C-PCIMU) 2021-2023, focusate pe pilotarea integrării serviciilor
medicale in serviciile de suport psihosocial, oferite în prezent de patru (4) Centre regionale active în
Moldova. Obiectivul de bază al consultanței este efectuarea evaluării spectrului de servicii acordate în
centrele psiho-sociale regionale (în continuare-CSR) și identificarea necesităților persoanelor din GRSI si PTH
în servicii de bază suplimentare, care pot fi integrate în CSR existente.

Obiective specifice
1. Elaborarea metodologiei de evaluare a CSR existente.
2. Evaluarea spectrului de servicii acordate în CSR existente.
3. Elaborarea metodologiei de evaluare a necesităților persoanelor din GRSI si PTH de servicii
suplimentare, care pot fi oferite în CSR.

4. Evaluarea necesităților, inclusiv identificarea unora adiționale/medicale, expuse de persoanele
din GRSI si PTH, si care ar putea fi implementate în CSR existente.
5. Prezentarea, in format agreat de donator, a concluziilor și a unui set de recomandări privind
selectarea unui CSR, în care să fie pilotată implementarea serviciilor suplimentare/medicale
identificate în cadrul evaluării.
6.
Rezultatul final
1. Metodologia de evaluare a CSR existente elaborată;
2. Raport privind spectrul de servicii acordate în CSR existente, prezentat.
3. Metodologia pentru evaluarea necesităților persoanelor din GRSI si PTH în servicii
suplimentare, care pot fi oferite în CS, elaborată.
4. Necesitățile persoanelor din GRSI si PTH, care pot fi implementate în CSR existente, evaluate.
5. Recomandările cu privire la selectarea optimă a unui CSR, pentru pilotarea implementării
serviciilor suplimentare identificate în cadrul evaluării, elaborate.
B. CONDIȚII PENTRU CONSULTANȚĂ
Durata estimativă: 20 zile lucrătoare în decursul a 3 luni.
Management consultanței: Consultantul selectat va lucra sub ghidarea Unității de Coordonare a
Programului Național HIV/SIDA și ITS.

C. PROFILUL CONSULTANTULUI
Cerințele de calificare și baza de evaluare
1. Calificare de bază
1.1. Experiență în evaluarea serviciilor prestate în domeniul serviciilor
medicale/nemedicale;
1.2. Studii superioare în domeniul relevant (sociologie, psihologie medicină, etc.)
1.3. Experiență de activitate/colaborare în domeniul HIV;
1.4. Studii de masterat în domeniul medicinei;
1.5. Limba română – obligator.
2. Calificări suplimentare
2.1. Experiență în elaborarea metodologiilor de evaluări.
2.2. Limba Engleza și Limba Rusă constituie un avantaj.
2.3. Grad științific-didactic este un avantaj.

