
 

Secţia de coordonare a Programului Naţional de prevenire și control al infecției 

HIV/SIDa și ITS, este o unitate operațională cu responsabilitatea principală de 

gestionare, coordonare şi implementare a răspunsului naţional la HIV și ITS. 

Aceasta activează cu scopul de a:  

- Realiza scopul și strategiile Programului Național de control și prevenire 

HIV/SIDA si ITS;  

- Elabora politici şi strategii, acte normative pentru reglementarea și buna 

implementare a răspunsului național HIVîn bază de cele mai bune practici, 

recomandări itnernaționale și evidenţe;   

- Asigura managementul eficient de program, inclusiv oferirea de suport 

teritorial, coordonare cu alţi parteneri din sănătate și alte sectoare, inclusiv 

cu alte ministere, autorităţi publice locale, parteneri de dezvoltare şi 

societate civilă;  

- asigura monitorizarea și evaluarea permanentă programatică, economică și 

de impact a răspunsului național;  

- a programa, a estima, monitoriza realizarea bugetului Programului național  

- a asigura funcția de control a implementării tuturor activităților programului 

realizate de instituții publice, organizații nonguvernamentale conform 

responsabilităților descrise în Porgramul Național  

 

 

Regulament Secții 

 

 

COORDONATORUL PROGRAMULUI NAȚIONAL, Vice – director  

management și strategii al IMSP SDMC,  cu următoarele atribuții: 

 

 Asigură gestionarea la nivel macro, programatică şi instituţională a Programului 

Naţional. 

 Reprezintă Programul Naţional în toate interacţiunile oficiale din cadrul 

Ministerului Sănătăţii, cu alte ministere, cu donatorii, agenţiile şi asociaţiile 

naţionale şi internaţionale, societate civilă. 

 Elaborează, prin intermediul GTL corespunzătoare, politicile generale, 

scopurile şi planurile strategice ale Programului Naţional. 

 Coordoneaza la nivel macro toate activitatile ce tin de supravegherea 

epidemiologica a infectiei HIV/ITS, prevenire, ingrijire si suport. 

  Coordonează fiecare implementator instituţional/parte interesată a Programului 

Naţional în elaborarea planurilor strategice şi de acţiune pentru a atinge aceste 

obiective.  

 Coordonează toate părţile interesate în elaborarea şi obţinerea unui consens 

naţional asupra politicilor corespunzătoare diferitelor domenii privind epidemia 

de HIV/SIDA şi pentru ITS. 

 Asigură ca toate componentele programului să fie implementate conform 



ghidurilor tehnice aprobate şi să respecte standardele de calitate corespunzătoare. 

 Ţine legătura şi coordonează cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii, alte 

ministere şi departamente guvernamentale, ONG-ri locale şi internaţionale, 

donatori şi alte agenţii, care activează în domeniul infecției HIV și ITS, pentru a 

asigura colaborare, coordonare şi integrare eficiente. 

 Stabileşte mecanisme regulate (întruniri, analize, evaluări, grupuri de lucru, etc) 

pentru a asigura coordonarea tuturor partenerilor. 

 Elaborează planuri de mobilizare a resurselor pe termen lung şi lucrează asupra 

lor cu agenţiile donatoare şi alţii.  

 Asigură prezentarea la timp a planurilor de lucru, bugetelor şi rapoartelor cu 

privire la activităţile Programului Naţional. 

 

COORDONATOR CONSILIERE ȘI TESTARE   

 

 Elaborează cadre şi ghiduri practice pentru implementarea serviciilor consiliere 

și testare. 

 Planifică, coordonează şi supraveghează extinderea serviciilor corespunzătoare. 

 Identifică necesităţile şi asigură disponibilitatea echipamentelor, reactivilor şi 

consumabilelor pentru serviciile de consiliere și testare pentru laboratoare și 

organizații neguvernamentale. 

 Monitorizează, evaluează şi raportează privind calitatea serviciilor de consiliere 

și testare în sistemul medical și cel neguvernemantal. 

 Acordă asistenţă tehnică altor instituţii/agenţii la implementarea serviciilor de 

consiliere și testare. 

 Coordonează, prin mecanisme corespunzătoare, cu alte 

instituţii/agenţii/organizații nonguvernamentale implementarea serviciilor de 

consiliere și testare.   

 Facilitează şi asigură consolidarea capacităţilor personalului medical la 

acordarea serviciilor de consiliere și testare. 

 

MANAGEMENTUL DE DATE  

 

 Răspunde de colectarea, gestionarea și stocarea în bazele de date 

corespunzătoare a tuturor datelor privind clienții/pacienții și a datelor de la 

instituţiile medicale și serviciile ONG-lor, privind furnizarea serviciilor de 

rutină.  

 Colaborează cu părțile interesate pentru a revizui, proiecta sau actualiza 

instrumentele de colectare a datelor și formatele de înregistrare.  

 Lucrul cu părțile interesate și autoritățile locale pentru a consolida sistemele de 

colectare și de transfer a datelor.  

 Răspunde de furnizarea în timp util a răspunsului cu privire la toate datele 

privind livrarea de servicii și de caz.  

 Acordă suport tuturor membrilor echipei unității de coordonare a Programului 

Naţional la identificarea necesităţilor privind datele și acordă sprijin în 



utilizarea acestora, analiza lor, consolidează proiectarea, planificarea, 

managementul și implementarea programului.   

 Oferă instruire personalului responsabil privind managementul de date. 

 Contactează cu alte programe (Tuberculoza, hepatitele virale, etc) pentru 

schimbul de date.  

 

COORDONATOR TRATAMENT şi ÎNGRIJIRE  

 

 Elaborează şi diseminează politici, strategii, cadre și ghiduri practice pentru 

implementarea tratamentului în Moldova. 

 Planifică, coordonează și supraveghează extinderea corespunzătoare a 

serviciilor de tratament și îngrijire. 

 Identifică necesităţilor de medicamente, consumabile și echipament. 

 Monitorizează, evaluează și raportează cu privire la diferitele componente de 

tratament și îngrijire pentru a imbunătăţi calitatea ingrijirii şi a serviciilor. 

 Oferă asistență tehnică altor instituții/agenții la implementare și extinderea 

serviciilor de tratament și îngrijire. 

 Coordonează, prin mecanisme corespunzătoare, cu alte 

instituții/agenții/organizații nonguvernamentale implementarea serviciilor de 

tratament și îngrijire. 

 Facilitează și asigură consolidarea capacităților personalului medical în 

tratamentul și îngrijirea HIV/SIDA. 

 

 

 


