
Minuta  

Ședinței GTL Prevenire HIV  

Data, ora ședinței: 13.10.2016, ora 16:00 
 

Locul ședinței: Laboratorul de diagnostic al maladiilor virale al CNSP (str. Cosmescu 3A) 
 

Participanții la ședință:  

1. Stratulat Silvia – CNSP 

2. Poverga Ruslan - Inițiativa Pozitivă 

3. Lisnic Svetlana – UNAIDS 

4. Paladi Veaceslav – UNODC 

5. Cotelnic Tatiana - Centrul PAS 

6. Mulear Veaceslav - GenderDoc 

7. Covalschi Vasilisa – DRN 

8. Famina Tatiana – Viața Nouă 

9. Pumnea Olga - LPTH 

10. Sochircă Adelina - Secretariat CNC 

Agenda Ședinței: 

1. Organizarea marcării Zilei mondiale de combatere SIDA,  Raportori: CNSP, UNAIDS, AO 

Inițiativa Pozitivă     

2. Evaluarea programului de tratament de substituție, Raportor: Centrul PAS 

3. Studiul Biocomportamental în populațiile cu risc sporit de infectare, Raportor: Centrul PAS 

4. Cercetarea calitativă în populațiile cu risc sporit de infectare, Raportori: Centrul PAS 

5. Diverse 

Moderatorul ședinței: Silvia Stratulat, șef GTL Prevenire HIV, CNPS 

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

 

Organizarea marcării 

Zilei mondiale de 

combatere SIDA 

 

Dna Silvia Stratulat, CNSP, a menționat faptul ca în fiecare an către Ziua 

mondială de combatere SIDA - 1 Decembrie, organizațiile active în domeniu 

desfășoară diverse activități de comemorare și promovare a evenimentului 

respectiv. CNPS, în calitate de instituție responsabilă de desfășurarea 

activităților de prevenire în rândul populației generale, dar și în rândul 

populațiilor cheie, anual, către zilele mondiale în domeniul infecției HIV, 

desfășoară activități planificate prin dispoziții ale MS și informează Centrele 

de Sănătate Publica teritoriale despre aceste evenimente. Tradițional, se 

elaborează un plan general de acțiuni privind evenimentele programate atât în 

instituțiile de stat, cât și în organizațiile neguvernamentale, iar colectarea 

informațiilor se realizează prin completarea unui chestionar în format 

electronic.  
 

Dna Stratulat a menționat că în cadrul ședinței urmează să fie luată o decizie 

de consens privind mesajele și subiectele ce urmează a fi promovate la nivel 

național către această zi. Totodată, a fost subliniată necesitatea de a promova 

activități nu doar în localitățile cheie (Chișinău și Bălți), ci de a implica toate 

organizațiile/instituțiile cu tangență în domeniul HIV de pe întreg teritoriu al 

Republicii Moldova, inclusiv din mediu rural.  

Reprezentantul UNAIDS, Svetlana Lisnic, a informat membrii GTL Prevenire 

HIV că la nivel global UNADIS a lansat tema generală dedicată Zilei 



mondiale de combatere SIDA 2016 – “Hands up for HIV Prevention”, în 

traducere – „Pledez pentru prevenirea HIV”. Campania de informare a fost 

deja lansată, iar fiecare săptămână este dedicată unui subiect anume. Prin 

această campanie, UNAIDS încurajează oamenii din întreaga lume să se 

alăture campaniei și să transmită/publice poze pe pagina de facebook, în care 

apare palma pe care este scris un cuvânt sau un mesaj care sugerează 

consolidarea eforturilor în prevenirea HIV. Subiectele propuse pentru 

abordare nu sunt impuse și pot fi adaptate în dependență de necesitățile țării.  

În acest context, Dna Stratulat a întrebat dacă mesajele naționale vor fi sau 

trebuie adaptate la această campanie? Reprezentantul UNAIDS a menționat 

că aceste mesaje sunt recomandate pentru promovare la nivel internațional. 

Dna Stratulat a solicitat opinia participanților.  

Ruslan Poverga, Inițiativa Pozitivă, a menționat că această campanie se 

desfășoară la nivel mondial și trebuie susținută și la nivel național, iar 

mesajele să fie promovate în dependență de fiecare organizație în parte.  

În continuare, Ruslan Poverga a menționat că AO Inițiativa Pozitivă, la nivel 

național, va continua promovarea campaniei “Te privește! Privește pe 

fiecare!”. Totodată, a fost lansat concursul de selectare a proiectelor propuse 

de către ONG-urile și Centrele Sociale Regionale pentru PTH, active în 

domeniu pentru a marca Ziua Mondială de Combatere SIDA, iar în rezultat 

vor fi selectate 6 proiecte. În această perioadă. vor fi organizate activități 

tradiționale de informare și promovare a combaterii HIV/SIDA, distribuirea 

materialelor informative și promoționale ș.a. În scop de a menține campania 

în vizorul mediatic un timp mai îndelungat și cu impact mare de mediatizare, 

Inițiativa Pozitivă a propus participarea în cadrul unui proiect de dans 

desfășurat în Republica Moldova - ”Сила Танца”. Acest proiect se derulează 

timp de 3 ani, difuzat pe canal N4, iar în cadrul acestuia concurează 15 

participanți: cântăreți, prezentatori TV, actori, precum și alte persoane 

publice. Ruslan Poverga a explicat în continuare mai multe avantaje în urma 

acestei colaborări, printre care: mesajele și subiectele campaniei vor fi 

promovate timp de 6 luni (cât durează proiectul) prin intermediul canalului 

TV N4 și Revista InStyle, dar și prin intermediul celor 15 concurenți parte a 

proiectului; mesajele campaniei vor fi promovate și prin rețelele de socializare 

ale proiectului respectiv; conform contractului propus de producători, fiecare 

concurent/vedetă va trebui apară de 2 ori în mass-media, alături de 

organizatorii campaniei, cu scopul de a susține profilaxia HIV și de a promova 

celelalte mesaje ale campaniei. Totodată, cei 15 concurenți au acceptat să 

participe probono la evenimentul dedicat Zilei mondiale de combatere SIDA 

și să apară gratis pe bannerele care vor promova campania “Te privește! 

Privește pe fiecare!”. 

Participarea în cadrul acestui proiect presupune un cost financiar de 5000 $ și 

o decizie de consens din partea membrilor GTL Prevenire HIV. 

Dna Silvia Stratulat a precizat care va fi sloganul promovat oficial la nivel 

național: cel propus de UNAIDS în cadrul campaniei globale sau sloganul 

campaniei “Te privește! Privește pe fiecare!” 



În cadrul discuțiilor, membrii grupului au propus ca să fie promovat la nivel 

național sloganul “Te privește! Privește pe fiecare!”, în cadrul campaniei 

internaționale “Pledez pentru prevenirea HIV”. 

Totodată, Dna Stratulat a solicitat reprezentantului AO Inițiativa Pozitivă 

suport informațional în cadrul campaniei pentru regiunile teritoriale. 

 

Decizii, recomandări  Membrii GTL Prevenire HIV au luat act de informațiile prezentate 

privind campania internațională promovată de UNAIDS – Pledez 

pentru prevenirea HIV, iar reprezentantul UNAIDS va expedia prin 

email tuturor membrilor GTL mai multe informații la acest subiect. 

 În contextul Zilei Mondiale de Combatere SIDA, la nivel național, va 

fi promovat sloganul “Te privește! Privește pe fiecare!”, în cadrul 

campaniei internaționale “Pledez pentru prevenirea HIV”. 

 Membrii GTL Prevenire HIV au agreat conceptul de promovare a 

campaniei naționale „Te Privește! Privește pe fiecare!”, propus de 

Inițiativa Pozitivă. 

 

Subiectul # 2 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 

Evaluarea programului 

de tratament de 

substituție 

Reprezentantul Centrului PAS, Tatiana Cotelnic-Harea, a trecut succint în 

revistă etapele de evaluare a programului TSO, care a avut loc în luna iulie 

curent. Raportul pe marginea evaluării a fost prezentat inițial în limba engleză, 

iar recent a fost tradus în limba romană și expediat membrilor GTL Prevenire 

HIV pentru consultare. În colaborare cu Dispensarul Republican de 

Narcologie și cu AO Viața Nouă va fi organizat un atelier de lucru cu toți 

actorii din domeniu pentru a discuta recomandările, în baza cărora va fi 

elabora un plan de acțiuni pentru îmbunătățirea eficienței, calității și acoperirii 

cu TSO. Dna Cotelnic-Harea a specificat că mai multă informație pe marginea 

acestui raport va fi prezentată după ce va avea loc atelierul și va fi elaborat 

planul de acțiuni menționat. 
 

Veaceslav Paladi, reprezentantul UNODC, a precizat de ce recomandările 

propuse de UNODC nu s-au regăsit în raport, în special, propunerea de a 

majora numărul de persoane în program. La această întrebare, Dna Cotelnic-

Harea a menționat că toate comentariile/propunerile pe marginea raportului 

au fost expediate expertului, însă acesta a păstrat în variantă finală doar 

propunerile bazate pe fapte constatate de el. Referitor la acele propunerile 

înaintate de Dna Ina Tcaci, care nu s-au regăsit în raport, expertul susține că 

nu le-a studiat și nu poate să le includă în raport fără constatarea Dlui.   

 

Decizii, recomandări Membrii GTL Prevenire HIV au luat act de informațiile prezentate privind 

evaluarea programului de tratament de substituție. 

 

 

 

 

 

 

 



Subiectul # 3 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 

 

Studiul Bio -

comportamental în 

populațiile cu risc sporit 

de infectare 

 

Ce referire la acest subiect, Dna Tatiana Cotelnic-Harea (Centrul PAS), a 

informat membrii GTL că în sectorul civil studiul a demarat în toate trei 

grupuri și în toate locațiile planificate: în rândul PCDI în Chișinău, Bălți, 

Tiraspol și Râbnița, în rândul LSC în Chișinău și Bălți, în rândul BSB în 

Chișinău și Bălți. Toate site-urile s-au pornit, viteza de recrutare este diferită 

în dependență de locație și pentru fiecare grup în parte. Dna Cotelnic-Harea a 

menționat că finalizarea procesului de colectare a datelor este planificată către 

sfârșitul lunii decembrie. În prezent, au fost încheiate discuțiile cu 

reprezentanții sectorului penitenciar, iar la sfârșitul lunii octombrie va avea 

loc instruirea personalului care va fi implicat în colectarea datelor în 

penitenciare. Colectarea datelor în sectorul penitenciar este planificată pentru 

luna noiembrie.  
 

 

Decizii, recomandări Membrii GTL Prevenire HIV au luat act de informațiile actualizate cu referire 

la Studiul Bio-comportamental în populațiile cu risc sporit de infectare. 

 

Subiectul # 4 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 

 

Cercetarea calitativă în 

populațiile cu risc sporit 

de infectare  

 

Reprezentantul PAS, a menționat că deoarece în urma evaluărilor externe 

există o discrepanță între datele cantitative și cele calitative, în cadrul GTL 

Prevenire HIV și GL responsabil de realizarea studiului IBBS, s-a hotărât 

realizarea unei cercetări calitative în rândul grupurilor cu risc sporit, care să 

aducă informație adițională la cercetarea cantitativă. În acest context, 

UNAIDS Moldova a oferit suport tehnic pentru elaborarea documentelor 

metodologie pentru studiul calitativ, care au fost consultate în cadrul 

grupurilor de lucru, iar în prezent documentele se ajustează în baza 

comentariilor primite. Imediat ce vor fi definitivate documentele 

metodologice vor fi stabiliți pașii următori în realizarea studiului. Finalizarea 

studiului calitativ este planificat pentru aceeași perioadă ca și studiul 

cantitativ.  
 

Decizii, recomandări 
Membrii GTL Prevenire HIV au luat act de informațiile prezentate cu referire 

șa cercetarea calitativă în populațiile cu risc sporit de infectare. 

 

Secretariatul CNC TB/SIDA 

Octombrie 2016 


