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Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 825 din 3 
august 2005 „Cu privire la instituirea Consiliului naţional de coordonare a programelor 
naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi 
de control al tuberculozei”, cu modificările ulterioare, conform anexei. 
 
    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT 
 
    Contrasemnează: 
    Ministrul sănătăţii                                               Vladimir Hotineanu 
    Ministrul educaţiei                                              Leonid Bujor 
 
    Nr. 375. Chişinău, 6 mai 2010. 

Aprobate 
prin Hotărîrea Guvernului nr.375 

din 6 mai 2010 
 

Modificările şi completările ce se operează în  
Hotărîrea Guvernului nr. 825 din 3 august 2005 

 
Hotărîrea  Guvernului nr. 825 din 3 august 2005 „Cu privire la instituirea Consiliului 
naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei 
HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.107-109, art.893), cu modificările ulterioare, se 



modifică şi se completează după cum urmează:   
1) anexa nr.1 va avea următorul cuprins: 

 
„Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr.825 
din 3 august 2005 

COMPONENŢA NOMINALĂ 
a Consiliului naţional de coordonare a programelor 

naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, 
infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei 

 
   Vladimir HOTINEANU       -    ministru al sănătăţii, preşedinte al Consiliului 
    Iurii BUCINSCHI                -    şef al Direcţiei dezvoltare socială, Cancelaria 
                                                     de Stat, vicepreşedinte al Consiliului 
    Tatiana POTÎNG                 -    viceministru al educaţiei, vicepreşedinte al  
                                                     Consiliului 
    Igor CHILCEVSCHI          -    preşedinte al Ligii persoanelor care trăiesc cu  
                                                     HIV/SIDA, vicepreşedinte al Consiliului 
    Raisa FLOCEA                   -    consultant principal, Cancelaria de Stat, secretar  
                                                     al Consiliului 
    Victor BARBĂNEAGRĂ    -    viceministru al finanţelor 
    Sergiu SAINCIUC              -    viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei 
    Oleg EFRIM                       -    viceministru al justiţiei 
    Mihai MAGDEI                  -    viceministru al sănătăţii 
    Dumitru URSACHI             -    viceministru al afacerilor interne 
    Oleg TULEA                      -    viceministru al tineretului şi sportului 
    Victor VOLOVEI               -    director executiv, UCIMP 
    Ştefan GHEORGHIŢA       -    vicedirector al Centrului Naţional Ştiinţifico- 
                                                    Practic de Medicină Preventivă 
    Leonid CERESCU              -    preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatelor 
    Gabriela IONAŞCU           -    coordonator, UNAIDS 
    Pavel URSU                       -    director al Oficiului OMS în Moldova 
    Boris GÎLCĂ                      -    coordonator, UNFPA 
    Melanie MARLETT            -    director al Oficiului Băncii Mondiale în Republica 
                                                     Moldova 
    Alexandra YUSTER           -    coordonator, UNICEF 
    Kaarina IMMONEN          -    coordonator rezident, PNUD 
    Diana CAZACU                 -    coordonator de program, USAID 
    Viorel SOLTAN                 -    director executiv al Centrului PAS 
    Antoniţa FONARI              -    preşedinte, Reţeaua SIDA 
    Victor URSU                      -    director executiv al Fundaţiei „Soros-Moldova” 
    Ala IAŢCO                        -    director al Uniunii organizaţiilor nonguvernamentale  
                                                    active în reducerea noxelor 
    Lilia BULAT                      -    director executiv, ONG „Ajutorul Creştin din  
                                                    Moldova” 



    Petru DERMENJÎ              -    coordonator TB, Bender 
    Alexandru GONCEAR       -    coordonator HIV, Tiraspol 
    Alexandru CURAŞOV       -    reprezentant al Ligii persoanelor care trăiesc cu  
                                                    HIV/SIDA 
    Boris BALANEŢCHI         -    director executiv,  AO „Gender-DocM” 
    Larisa BÎRCĂ                     -    preşedinte al Societăţii Crucea Roşie din Moldova 
    Ion VIERU                         -    şef al Direcţiei generale sănătate şi protecţie socială  
                                                    din unitatea teritorial autonomă Găgăuzia”; 
 
2) anexa nr.2 punctul 14 se completează în final cu două litere: 
    „f) consiliere şi testare voluntară în HIV/SIDA/hepatite; 
    g) asistenţă şi protecţie socială pentru persoanele afectate de TB/HIV”. 

	

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334525	


