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Biroul Naţional de Statistică (BNS) 

  
Definiţie Numărul de cazuri noi de îmbolnăvire cu virusul imunodeficienţei 

umane (HIV) raportat la 100 mii locuitori.  

ODM naţional revizuit ODM 6. Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi altor boli.  

Unitatea de măsură cazuri 

Formula de calcul 
100000*

tot

HIV
HIV P

N
I   

unde: 

HIVI  - numărul de cazuri noi de îmbolnăvire cu virusul imunodeficienţei 

umane (HIV) raportat la 100 mii locuitori în perioada de referinţă; 

HIVN  - numărul total de cazuri HIV notificate în perioada de referinţă; 

totP  - numărul total mediu anual al populaţiei stabile în anul de referinţă. 

Nivelul de dezagregare Datele sunt disponibile pentru: 
- total ţară; 
- sexe; 
- grupe de vîrstă 

 

Periodicitatea diseminării Anuală  

Termenele limită de 
prezentare (diseminare) 

1 martie după anul de referinţă 

Revizuirea Datele sunt finale la prima diseminare. 

Sursa de date 1. Cercetarea statistică „Privind bolile infecţioase şi parazitare”, 
Ministerul Sănătăţii.  

2. Statistica demografiei, numărul populaţiei stabile, BNS 
 

Comparabilitatea la nivel 
internaţional  

Metodologia de calcul este în corespundere cu recomandările 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

Pentru detalii vezi metadate Sănătate:  

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/Sanatate.pdf 

Comparabilitatea în timp  Datele sunt disponibile începînd cu anul 1987. 

Începînd cu anul 1995 instrumentarul de colectare a datelor a fost 
revizuit în vederea colectării informaţiei privind contingentul de 
persoane infectate cu HIV/SIDA în aspect gender şi grupe de vîrstă  

Coerenţa cu alte statistici 
(indicatori corelaţi) 

Numărul de cazuri noi de îmbolnăvire cu virusul imunodeficienţei 
umane (HIV) în rîndul persoanelor în vîrstă de 15-24 ani, raportat la 100 
mii locuitori de vîrsta respectivă.  

Numărul persoanelor supuse testului HIV, în special în perioada 
gravidităţii 



Informaţie de contact Direcţia statistica serviciilor sociale şi condițiilor de trai 

Ala Negruţa, şef Direcţie 
tel.:  022 40 30 78 
e-mail: ala.negruta@statistica.md 
 
Liubovi Stoianov, Şef adjunct 
tel.:  022 73 15 68 
e-mail: liuba.stoianov@statistica.md 

Ultima actualizare a 
metadatelor 

30.03.2015 

Nota Serii de date cu informaţie privind Ţinta ODM sunt disponibile la 
adresa: 
http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=421&id=3199 

 

 
 


