Minuta
ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS
Data: 5 iunie 2020, ora 11:00
Locul ședinței: on-line (zoom meeting)
Participanți:
Membri GTL cu drept de vot

1. Iurie Climașevschi – SDMC
2. Tatiana Cotelnic – Centrul PAS
3. Silvia Stratulat – Secretariat CNC/ANSP
4. Irina Barbâroș, ANP, MJ
5. Violeta Teutu, IP UCIMP DS
6. Svetlana Plămădeală – UNAIDS
7. Ala Iațco – UORN
8. Ruslan Poverga– AO „Inițiativa Pozitivă”
9. Veaceslav Mulear – Genderdoc-M
10. Ludmila Untură – Liga PTH
Invitați:
1. Giedrius Lukatavicius, consultant internațional
2. Volodimir Kurpita, consultant internațional
3. Svetlana Popovici, SDMC
4. Victor Volovei, UCIMP
5. Veronica Zorilă, UCIMP
6. Maia Rîbacova – SDMC
7. Ecaterina Noroc, SDMC
8. Ina Tcaci, UNODC
9. Igor Chilcevschii, Liga PTH
10. Svetlana Nicolaescu, Centrul PAS
11. Lucia Pîrțînă, Centrul PAS
12. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP
13. Eugenia Berzan, UNFPA
14. Ecaterina Rusu, CSR Nord
15. Andrei Lungu, AO „Inițiativa Pozitivă”
16. Ina Vutcarev. AO „Inițiativa Pozitivă”
17. Natalia Ozturk, CI Genderdoc-M
18. Victoria Petrică, UCIMP
19. Victoria Cojocaru, AO Tinerele Femei Cernoleuca
20. Igor Kilcevschii, Liga PTH
21. Oleg Atipov
22. Nina Tudoreanu, AO PPV
23. Evghenii Golosceapov, AO „Inițiativa Pozitivă”
24. CSR Respirația a doua
25. Oxana Rucșineanu, ANB de TB din RM "SMIT"

Agenda ședinței:
1. Discutarea versiunii preliminare a Programului Național de prevenire și Control
HIV/SIDA și ITS pentru anii 2021-2025
2. Diverse
Subiectul # 1

Discutarea versiunii
preliminare a
Programului
Național de
prevenire și Control
HIV/SIDA și ITS
pentru anii 20212025

Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)
Dl Climașevschii a prezentat programul nou în general cu accent pe activitățile
inovatoare. Giedrius a menționat necesitatea de a face accent notificarea partenerilor
sexuali (index testing)și de inclus în priorități dezvoltarea serviciilor de prevenire
prin farmacii. Dna Vutcariov a menționat că la instruirile pentru lucrătorii din
instituțiile penitenciare ar fi bine să fie incluși și reprezentanții ONG-urilor care
prestează servicii deținuților și instruirea lucrătorilor outreach din rîndul deținuților (
posibil la locul de detenție). Dna Barbâroș a concretizat dacă tratamentul sifilisului
și gonoreea pentru deținuți trebuie sa fie bugetat din sursele ANP și s-a menționat
este inclus în bugetul programului național și va fi procurat inclusiv pentru
penitenciare. Dl Mulear a concretizat dacă reprezentanții CNAM au participat la
elaborarea bugetului PN HIV și sunt la curent cu necesitățile care sunt planificate a
fi finanțate din sursele CNAM.
Dl Kilcevschii a solicitat să fie prezentate clarificări pentru fiecare activitate întrucît
a remis o serie de întrebări, concretizări privind bugetul și activitățile anterior dar nu
a primit nici un răspuns. A fost înțelegerea să discute luni, 8 iunie cu Dl
Climașevschi și să primeasca clarificări.
Dl Kurpita a accentuat următoarele momene: (1) este important că prețurile indicate
pentru activități sunt aceleași din resursele interne ale statului cît și cele care se
solicită de la FG; (2) este important de pus accent pe creșterea contribuției statului;
(3) este important de arătat deficitul pentru discuțiile ulterioare cu structurile de stat
și alți donatori în vederea identificării resurselor adiționale. Totodată propune să fie
clar și detaliat descrisă strategia de decentralizare a tratamentului ARV în partea
narativă a Programului deoarece sunt unele activități care se contrazic ( de ex.:
decentralizarea tratamentului la nivel de raion și solicitarea de bani pentru transport
pacienților de deplasare; care este rolul CSR dacă va fi asistent social în fiecare
echipă raională. Dna Popovici a explicat că asistent social din raion va rezolva doar
neceistățile urgente ale pacienților, iar CSR vor presta mai multe servicii sociale.
Dna Untură a menționat că este împotrivă ca la CSR să fie prestat tot spectrul de
servicii medicale (OST, ARV, prevenire pentru toate grupurile) și sociale pentru
toate grupurile cheie, caci se vor pierde din vizor PTH pentru care au fost create
aceste Centre și vor refuza să vina cei care nu fac parte din restul grupurilor chei.
Dna Rusu a menționat că finanțarea CSR Nord este deja planificată pentru următorii
doi ani din bugetul local și este mai mare decît este indicată în bugetul PN și a cerut
ajustarea bugetului în PN pentru a pute accesa toate resursele care au fost solicitate.
S-a propus ca următorul studiu IBBS să fie planificat pentru anul 2024, iar restul
studiilor incluse in program sunt planificate pentru anul 2023 și incluse la deficit.
Dna Nicolaescu a solicitat să fie prioritizate activitățile pentru cererea de finanțare a
la FG cu alegerea criteriilor de prioritizare trecerea activităților prin ele. Acest
proces este cerut a fi descris foarte clar în cererea de finanțare.
Dna Untură a întrebat despre necesitatea tuturor activităților pentru fortificare
laboratorului SDMC. Dna Noroc a informat că în urma reformei ANSP laboratorul
de referință care era la CNSP nu se mai regăsește și s-a luat decizia de a face
laborator de referință la SDMC.

Decizii/recomandări:

•
•
•
•

Dl Climașevschi va face clarificări cu Dl Kilcevschii pe seama
întrebărilor de clarificare formulate de KAP și remise anterio r unității de
coordonare a PN HIV luni, 8 iunie
Bugetul PN HIV urmează să fie ajustat în corespundere cu discuțiile din
cadrul ședinței și să fie remis membrilor grupului.
La solicitarea membrilor GTL HIV Cererea de finanțare către FG va fi
discutată într-o ședință separată înainte de a fi remisă spre aprobare la
CNC
Urmează să mai fie organizată o ședință de aprobare a draftului PN și să
fie discutate prioritizarea activităților care se vor fi în solicitarea la FG și
în PAAR.

Secretarul GTL: Tatiana Cotelnic
Șeful GTL:

