
Minuta  

ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS și GTL Controlul TB 
 
Data: 12 octombrie 2020, ora 13:00 
Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 
Participanți:  
Participanți: 
 

1. Iurie Climașevschi – SDMC / PNHIV  
2. Valentina Vilc, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie, PNCT 
3. Nicolae Jelamschi – IP UCIMP DS 
4. Victor Volovei – IP UCIMP DS 
5. Irina Barbiroș – DIP 
6. Igor Chilcevschi – Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV  
7. Ludmila Untura – AO Credința 
8. Liliana Gherman – Fundația Soros-Moldova 
9. Vitalie Slobozian – Fundația Soros-Moldova 
10. Ala Iațco – UORN 
11. Svetlana Doltu – AO AFI 
12. Oxana Rucsineanu – AO SMIT 
13. Silvia Stratulat  – Secretariatul CNC 
14. Iurii Bucinschii – IMSP DRN 
15. Vasiliev Tudor - IMSP DRN 
16. Victoria Petrica, RP IP UCIMP DS 
17. Violeta Teutu, IP UCIMP DS 
18. Svetlana Plămădeală, Programul Naţiunilor Unite HIV/SIDA (UNAIDS) 
19. Veaceslav Mulear, AO GENDER Doc-M 
20. Alexandru Goncear, Centrul SIDA, Tiraspol / Program teritorial HIV, regiunea de Est 
 

Agenda ședinței:  
 

1. Prezentarea,  discutarea și aprobarea  trecerii unor activități din PAAR în bugetul activ al 
grantului FG pentru 2021-2023. 
 

Desfășurarea ședinței  
 

Dna S. Stratulat a deschis ședința  menționând  că  aceasta  este organizată la solicitarea RP,  în regim 
de urgență, pentru a pune in discuție  trecerea unor activități din PAAR în bugetul grantului FG pentru 
2021-2023, urmarea a identificării unei sume de rezervă de 611,983.06 euro in propunerea de grant  si 
a rugat RP sa prezinte  informații la subiectul discutat si coordonatorii de programe sa vina cu 
propuneri in acest sens. 

Dul N. Jelamschi  a informat despre  faptul că, în urma optimizării costurilor inițiale, planificate în 
grantul FG 2021-2023, s-a creat, la etapa curentă, o rezervă de 611,983.06 euro. Această sumă poate fi 
utilizată pentru a acoperi o parte din activitățile incluse în PAAR iar activitățile care urmează a fi 
selectate se vor încadra în sumele: 410,944 Euro – pentru PN HIV, și 201,039.06 Euro – pentru PNTB. 



Adițional dna  V. Pertică a expus la  general liniile de buget din care sa creat rezerva, menționând că 
acestea sunt create în urma modificării țintelor si indicatorilor  pentru activitățile de prevenire HIV, 
reducereii costurilor pentru metenanța SIMETA,  excluderea cheltuielilor de urnă pentru deplasările in 
scop de monitoring  și cheltuielilor  planificate pentru achiziția BAC sec,  echipament care deja au fost 
achiziționat din grantul curent. 

Dna V. Vilc, la componenta TB a informat că, urmare a  discuțiilor  în cadrul  unei ședințe  cu 
partenerii in domeniul TB, inclusiv reprezentanții societății civile și agreării de comun  este important  
a trece din PAAR în bugetul grantului FG pentru 2021-2023 următoarele activități: 1) Consolidarea 
capacității organizaționale a OSC-urilor TB.  Activitatea este propusă pentru a  sprijini  consolidarea 
profesională a capacităților organizaționale ale  OSC-urilor. Acest lucru va crește nivelul de planificare 
strategică si  va permite o mai bună gestionare a sistemului comunitar în TB; 2) Activitățile de suport  
a platformei TB. Intervenția include suport pentru mobilizare socială, construirea de legături 
comunitare și coordonare. Propunerile expuse au fost agreate de comun de către toți  participanții la 
ședință. 

Dl I. Climasevschi, la componenta HIV, a menționat, că  nu a avut o discuție  prealabila cu partenerii 
pe acest subiect și a solicitat, ca acestea sa vină cu propuneri in cadrul ședinței. Participanții la ședință, 
au propuse a fi incluse un sir de activități, inclusiv: consultantă externă pentru prevenirea transmiterii 
materno fetală,  achiziția de un automobil pentru asigurarea TSM la domiciliu in condițiile COVID, 
serviciile atractive pentru atragerea beneficiarii noi si  diagnosticul ITS, servicii suplimentare pentru  
PTH.  

Dl I. Chilcevschi  a expus opunea sa referitor la pachet suplimentar  de servicii pentru PTH, 
menționând ca  acesta este planificat pentru un număr redus de PTH și rezerva identificata necesita a fi 
atribuita integral 100% pentru activitățile date.  

Urmare a expunerilor mai multor participanți la ședința au fost propuse pentru agreare două propineri 
1)  suma rezervata a fi atribuită integral 100%  pentru servicii suplimentare  PTH  si 2) suma rezervata 
a fi atribuită atât  pentru  servicii destinate atragerii beneficiarilor noi în diagnosticul ITS cit si  
atribuita  serviciilor suplimentare pentru  PTH.  Cu vot majoritar au fost agreată varianta  a doua. 

Urmare a expunerilor mai multor participanți la ședința au fost propuse pentru agreare două propineri 
1)  suma rezervata a fi atribuită integral 100%  pentru servicii suplimentare  PTH  si 2) suma rezervata 
a fi atribuită atât  pentru  servicii destinate atragerii beneficiarilor noi în diagnosticul ITS cit si  
atribuita  serviciilor suplimentare pentru  PTH.  au fost  puse votului. Cu vot majoritar au fost agreat de 
a include:  50%  din  sumele rezervate  pentru servicii  destinate pachetul atractiv  de  diagnostic a ITS 
și servicii pentru creșterea aderenței la tratament ARV oferit pentru 62.5 % PTH, care sunt în TARV 
mai mult de 12 luni, și necesită suport psiho-social.  

Decizii luate  

Din  activitățile PAAR a include  în bugetul grantului FG pentru 2021-2023:   

La componenta TB 1) Consolidarea capacității organizaționale a OSC-urilor TB și  2) Activitățile de 
suport  pentru  platforma TB.   



La componenta HIV  1) Serviciile pentru atragerea beneficiarii noi în diagnosticul ITS, 50%  din  suma 
rezervată pentru HIV și 2) Servicii suplimentare pentru  PTH, oferite pentru 62.5 % PTH care sunt în 
TARV mai mult de 12 luni și necesită suport psiho-social.  

 

Secretariatul CNC 


