
Minuta  

ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS 
 
Data: 10 iunie 2020, ora 10:00 
Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 
Participanți:  

Membri GTL cu drept de vot 
1. Iurie Climașevschi – SDMC 
2. Tatiana Cotelnic – Centrul PAS 
3. Daniela Demișcan – MSMPS 
4. Silvia Stratulat – Secretariat CNC/ANSP 
5. Irina Barbâroș, ANP, MJ 
6. Violeta Teutu, IP UCIMP DS  
7. Svetlana Plămădeală – UNAIDS 
8. Ala Iațco – UORN 
9. Ruslan Poverga– AO „Inițiativa Pozitivă” 
10. Veaceslav Mulear – Genderdoc-M 
11. Ludmila Untură – Liga PTH 
12. Alexandru Goncear – Centrul SIDA Tiraspol 
13. Valentina Vîlc - IFP 

Invitați: 
1. Constantin Rîmiș, MSMPS, Secretar de Stat 
2. Giedrius Lukatavicius, consultant internațional 
3. Volodimir Kurpita, consultant internațional 
4. Svetlana Popovici, SDMC 
5. Victor Volovei, UCIMP 
6. Veronica Zorilă, UCIMP 
7. Maia Rîbacova – SDMC 
8. Ecaterina Noroc, SDMC 
9. Ina Tcaci, UNODC 
10. Svetlana Nicolaescu, Centrul PAS 
11. Lucia Pîrțînă, Centrul PAS 
12. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP 
13. Andrei Lungu, AO „Inițiativa Pozitivă” 
14. Natalia Ozturk, CI Genderdoc-M 
15. Victoria Petrică, UCIMP 
16. Igor Kilcevschii, Liga PTH 
17. Oleg Antipin 
18. Ludmila 
19. Natalia Nicula – UNDP 
20. Svetlana Ciobanu, Pas cu Pas Sud 
21. Vitalie Rabinciuc, PULS 
22. Vladimir Cazacov, MAI 



23. Adelina Sochircă, Secretariat CNC 
Agenda ședinței:  
 

1. Prezentarea	versiunii	definitivate	a	bugetului	Programului	Național	de	prevenire	și	
Control	HIV/SIDA	și	ITS	pentru	anii	2021-2025	

2. Diverse	
	

Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
1. Prezentarea	
versiunii	
definitivate	a	
bugetului	
Programului	
Național	de	
prevenire	și	
Control	HIV/SIDA	
și	ITS	pentru	anii	
2021-2025	

	

Dna Stratulat a menționat la deschiderea ședinței că trebuie discutat toate întrebările 
de compromis și aprobarea definitivă a bugetului PN HIV  deoarece timpul este 
limitat pentru dezvoltarea și cererii de finanțare la Fondul Global.  
Dl Climasevschi a prezentat structura generală a bugetului Programului. Dl Mulear 
și Dna Iațco au propus pe lângă suplimentul pentru fiecare caz de depistare HIV în 
cazul ONG-urilor să fie incluse și pentru depistarea TB bazând-se pe principii 
integrate. PNTB nu plătesc ONG din HIV pentru depistarea TB de  aceea se mai 
adaugă încă câte 100 pacienți depistați cu TB să fie remunerați. Dl Kurpita propune 
să fie linie separată. Dna Untură propune de inclus aceste suplimente plătite 
medicilor în bugetul de la CNAM și să nu consume bugetul FG. DL Climasevschi a 
explicat că reprezentanții CNAM nu înțeleg necesitate acestor plăți și trebuie de 
demonstrat că acest lucru funcționează. De asemenea a menționat că pachetul 
suplimentar este inclus la deficit pentru a da posibilitatea de a fi accesate bugetele 
APL și implicarea lor în programele de prevenire. Iar pachetul atractiv, deoarece 
constă în consultarea medicului și este legat de testele la ITS și tot pachetul va fi 
inclus în PAAR. Inovativ va fi deschiderea a două cabinete de injectare sigură în 
Chișinău și Bălți. 
Includerea în aplicația FG activități pentru personalul poliției în lucrul cu grupurile 
de risc, au fost incluse instruiri pentru reprezentanții MAI și procurarea pachetelor 
individuale de protecție pentru percheziție deoarece la moment este inclus în 
instrucțiuni necesitatea lor dar nu se procură. Dl Kurpita a propus să fie descris ca 
pilot pentru a utiliza datele și practicile pe urmă pentru advocacy pentru structurile 
de stat. Dna Tcaci a propus să și inclus la instruirea pentru polițiști și un modul 
privind profilaxia postcontact. 
O activitate provocatoare este implementarea OST în regiunea transnistreană. 
Dl Rabinciuc a menționat că nu vede granturi pentru dezvoltarea comunităților. Dl 
Kurpita a menționat că aceste activități se regăsesc în activitățile 3.6.1 și 3.6.2.iar 
formatul de realizare va fi determinat ulterior. 
Dl Rîmiș a cerut explicații la activitățile legate de laboratorul de referință. Dl 
Climașevschi a explicat că laboratorul SDMC face controlul calității dar nu are stat 
de lborator de referință și din acest motiv este inclusă această activitate. Dl Rîmiș a 
menționat că referință are alt sens și activitățile descris s-ar numi controlul calității 
și a indicat ca componenta de laborator să fie discutate la nivelul MSMPS. Dna Vîlc 
a menționat că LAM este inclus în PN TB ca cercetare operațională și propune să fie 
incluse in unul din programe sau să fie inclus ca o activitate comună.  
Dl Kilcevschii a menționat că nu este de acord că suportul psiho-social pentru PTH 
este inclus doar pentru o parte dintre pacienți, PN nu reflectă grija pentru PTH. Dl 
Giedrius a menționat că aceasta componentă este importantă petru atingerea al trilea 
90și propune pentru restul PTH de inclus activitatea in deficit. Dl Climasevschi a 
menționat că trebuie de folosit eficient resursele.  
Pentru componentele 3.6.1 și 3.6.2 nu este clar ce activități se vor realiza și cine le 
va implementa. Dna Untură a menționat că pentru realizarea Planurilor strategice și 
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Secretarul GTL: Tatiana Cotelnic 

Șeful GTL: 

acreditarea ONG nu este necesar de cerut banii de la FG, care este necesitatea de a 
instrui mai mulți parajuriști. Dna Iațco a explictat că este este flux de personal și ei 
tot pleacă și este nevoie de instriți noi persoane și este nevoie de instruire continuă 
privind modificările în legislație care au loc.  
Dl Giedrius a menționat că după părerea FG sunt posibile îmbunătățire este spațiu 
de ajustare a activităților. 
Dl Volovei a menționat că vor fi multe negocieri cu FG și modificări vor mai fi 
foarte multe. 
Dna Plămădeală a propus ca pentri above allocation să se facă prioritizarea în trei 
nivele și de mers înainte cu aprobarea 
Dna Demișcan a solicitat o discuție tehnică la nivelul MSMPS și a menționat că 
cererea de finanțare este poziția țării și nu a unui spital sau norganizații. 

Decizii/recomandări: 
 
 

• Pentru poliție la instruire se adaugă modulul pentru profilaxia post-
contact și în above allocation se vor include pachetele de protecție 
individuală pentru izolatoare 

• Componentul TB/HIV rămîne la PN HIV și LAM se include ca cercetare 
operațională 

• La linia 2.3.1.1. de adaugă buget pentru 30% din PTH pentru servicii 
psiho-sociale 

• Activitățile 3.6.1 și 3.6.2 necesită o descriere mai detaliată și concretă 
• Componenta de laborator să fie dicutată la nivelul MSMPS. 
• Bugetul PN HIV la nivelul dat se aprobă de membrii grupurlui în calitate 

de versiune preliminară. 


