
Minuta  

ședinței comune a GTL pe componenta HIV  

 

Data: 22.09.2017, ora 15.00 

Locul ședinței: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Participanți: 
 

1. Vladimir Carp – Ministerul Sănătății, Muncii Și Protecției Sociale 

2. Svetlana Popovici - Unitatea de Coordonare a PNHIV 

3. Igor Condrat - Unitatea de Coordonare a PNHIV 

4. Vasilisa Covalschi - DNR 

5. Victor Volovei – UCIMP 

6. Lucia Pîrțînă – Centrul PAS 

7. Svetlana Plămădeală – UNAIDS 

8. Ina Tcaci - UNODC 

9. Vitalie Slobozian – Fundația SOROS Moldova  

10. Ruslan Poverga – AO Inițiativa Pozitivă 

11. Marina – AO Inițiativa Pozitivă 

12. Ludmila Untura – LPTH, Comitetul KAP 

13. Rotaru Valeriu – CSR Renașterea 

14. Galina Leșco – Neovita 

15. Adelina Sochircă – CNC TB/SIDA 

Agenda ședinței:  

1. Organizarea Conferinței naționale privind HIV/SIDA și a campaniei destinate Zilei Mondiale 

de Combatere SIDA 2017. Raportor: Ruslan Poverga, Inițiativa Pozitivă 

2. Diverse 

 

Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 

 

Organizarea 

Conferinței naționale 

privind HIV/SIDA și a 

campaniei destinate 

Zilei Mondiale de 

Combatere SIDA 

2017 

 

Ruslan Poverga, Inițiativa Pozitivă, a pus în discuție subiectul privind 

organizarea Conferinței HIV/SIDA 2017. Din mai multe motive acest 

subiect a fost amânat de câteva ori, de aceea, raportorul a menționat că în 

cadrul ședinței trebuie de convenit dacă va fi organizat evenimentul, 

formatul grupului de lucru (Comitetul Organizatoric) care va coordona 

procesul de organizare, inclusiv prioritățile conferinței și campaniei la 

nivel național. 
 

Membrii GTL au susținut propunerea de a organiza în acest an Conferința 

Națională HIV/SIDA și au convenit asupra următoarelor aspecte: 

 Perioada conferinței - reprezentanții Inițiativei Pozitive au propus 

desfășurarea evenimentului către ziua de 1 decembrie 2017, în 

cadrul Campaniei destinate Zilei Mondiale de Combatere SIDA; 

 Totodată, Dl Poverga a propus membrilor GTL selectarea 

companiei AQA Logistic & Consulting pentru pregătirea și 



organizarea conferinței, deoarece compania are deja experiență în 

organizarea unui asemenea eveniment și cunoaște domeniul HIV. 

Reprezentantul Centrului PAS, Lucia Pîrțînă, a menționat că 

“chestia asta e procurare și nu ține de grupul de lucru, asta ține de 

procedurile interne ale organizației.” Ruslan Poverga a explicat că 

conform procedurilor, dacă membrii GTL agreează compania 

propusă, atunci pot fi efectuate procurări dintr-o singură sursă. Ina 

Tcaci, UNODC, a întrebat dacă e complicată organizarea unei 

proceduri noi de selectare a companiei logistice. Dl Poverga a 

menționat că acest lucru ar presupune o perioadă mai îndelungată 

de timp. Vitalie Slobozian, Fundația Soros Moldova, a menționat 

că nu are nimic împotriva companiei AQA însă nu știe dacă e 

corectă luarea unei asemenea decizii în cadrul GTL. În acest 

context, Dl Poverga a menționat că acest aspect va fi verificat în 

cadrul organizației, dacă această modalitatea este permisă și nu 

contravine procedurilor de procurări, atunci va fi considerată 

decizia GTL cu privire la selectarea companiei AQA. În caz 

contrar, va fi organizată o nouă procedură; 

 Formarea Comitetului Organizatoric al Conferinței – participații la 

ședință au propus crearea Comitetului în baza componenței celui 

din anul 2013. Respectiv, lista instituțiilor-membre va fi expediată 

prin email tuturor membrilor GTL, iar aceștia vor propune 

actualizări și vor nominaliza persoanele care vor face parte din 

Comitetul actual; 

 Reprezentantul Fundației Soros Moldova a menționat că va  trebui 

de decis sub egida cui va avea loc Conferința – Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau CNC TB/SIDA. 
 

În continuare, reprezentantul LPTH a menționat că în fiecare an susțin 

campania națională dedicată Zilei Mondiale de Combatere SIDA, dar, în 

același timp posibil vor avea un șir de activități în cadrul campaniilor 

regionale, care ar putea să promoveze un alt slogan, chiar dacă scopul și 

tematica sunt aceleași. 
 

La capitolul Diverse, Dna Galina Leșco, Neovita, a solicitat suportul GTL 

în obținerea testelor rapide de sânge pentru centrele prietenoase tinerilor. 

Dna Leșco susține că s-au depus mai multe eforturi/solicitări către 

instituțiile de sănătate însă până în prezent fără rezultat. 
 

În acest context, Dl Condrat a menționat că în Programul național 

HIV/SIDA testele rapide au fost prevăzute pentru grupurile cu risc sporit 

de infectare, în care, din păcate, nu se regăseau adolescenții. Până în 

prezent se utilizau testele pe salivă și erau distribuite în ONG-urile care 

ofereau servicii de reducerea riscurilor și în maternități. Însă, începând cu 

anul 2018 se va schimba algoritmul de testare și ulterior va apărea 

posibilitatea de a beneficia de teste rapide. 

 



 

Secretariatul CNC TB/SIDA 

Septembrie 2017 

 

În urma consultărilor pe email, membrii GTL au propus și agreat 

componența Comitetului Organizatoric al Conferinței HIV/SIDA după 

cum urmează: 
 

1. Președintele comitetului 

2. Cristina Drăguțan - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

3. Iurie Climașevschi, Maia Ribacova - Programul național HIV/SIDA 

4. Silvia Stratulat - Centrul Național de Sănătate Publică 

5. Violeta Teutu - IP UCIMP DS 

6. Alexandru Goncear - Centrul SIDA (Tiraspol) 

7. Tatiana Cotelnic-Harea - Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate  

8. Svetlana Plămădeală - UNAIDS 

9. Silviu Ciobanu - Organizația Mondială a Sănătății 

10. Natalia Nicula - UNODC 

11. Vitalie Slobozian - Fundația Soros Moldova 

12. Ruslan Poverga - AO Inițiativa Pozitivă 

13. Ludmila Untură - Liga Persoanelor care trăiesc cu HIV 

14. Corina Popa - UORN 

15. Veaceslav Mulear - GENDERDOC-M 

16. Roman Sandu - Reprezentant comunitate din regiunea de est 

17. Adelina Sochircă - Secretariatul CNC TB/SIDA 

 
  

Decizii și recomandări 
În cadrul ședinței GTL Monitorizare și Evaluare TB/SIDA din 22.09.2017 

s-a decis: 

1) de a desfășura Conferința Națională privind HIV/SIDA 2017 în 

cadrul Campaniei destinate Zilei Mondiale de Combatere SIDA; 

2) de a crea Comitetul Organizatoric al Conferinței Naționale 

HIV/SIDA 2017 în baza componenței Comitetului instituit pentru 

Conferința HIV/SIDA din 2013. Responsabili pentru actualizarea 

membrilor – Inițiativa Pozitivă și Secretariatul CNC; 

3) de a întruni prima ședință a membrilor CNC după agrearea 

Comitetului Organizatoric al Conferinței HIV/SIDA.  

 


