
Minuta  

ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS 
 
Data: 15 ianuarie 2020, ora 13:00 
Locul ședinței: ANSP, sala de ședințe pe str. Cozmescu 3, et.2 
Participanți:  

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

 
Invitați: 

1. Svetlana Popovici, SDMC 
2. Eugenia Berzan, UNFPA 
3. Victor Volovei, UCIMP 
4. Veronica Zorilă, UCIMP 
5. Maia Rîbacova – SDMC 
6. Ina Tcaci, UNODC 
7. Igor Chilcevschii, Liga  PTH 
8. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP 
9. Adelina Sochirca, secretariat CNC 
10.  

Agenda ședinței:  
 

1. Desfășurarea	IBBS,	aprobarea	finala	a	chestionarelor	pentru	UDI,	LSC	si	BSB.	Varianta	
finala	a	bugetului	IBBS. 

2. Elaborarea	unui	plan	de	pregătire	a	raportului		GAM	pentru	anul	2020. 
3. Aprobarea	Planului	de	elaborare	a	PN	HIV/SIDA	si	ITS	pentru	anii	2021-2025. 
4. Diverse 

	
Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Desfășurarea	IBBS,	
aprobarea	finala	a	
chestionarelor	

Dna Costin a prezentat structura chestionarelor pentru IBBS în rândul CDI, LS, 
BSB și planul de realizarea a studiului. Apoi a fost prezentat bugetul estimat pentru 
realizarea studiului. 



 

Secretarul GTL:  

Șeful GTL: 

pentru	UDI,	LSC	si	
BSB.	Varianta	finala	a	
bugetului	IBBS. 

 

A fost pus în discuție valoarea remunerării respondenților și modalitatea de 
remunerare. Dl Volovei a propus valoarea pentru remunerare să fi transferata 
organizațiilor care colectează datele și fiecare organizație să decidă cum sa 
remunereze respondenții. Reprezentanții ONG-urilor au spus ca pentru ei este 
imposibil sa scoată bani cash pentru remunerarea dar pentru a fi atractivă 
remunerarea ea trebuie să fie în bani sau bunuri care pot fi valorificate. Dl Mulear a 
propus sa se faca contract cu rețeaua de magazine Fidesco și să fie eliberate cupoate 
care pot fi valorificate la aceste magazine. Dl Volovei și Dl Cimașevschii au fost 
împotrivă. 

Dl Climașevschi a propus remunerarea să fie   
1. Remunerare primara pentru CDI – 130 MDL, BSB si LSC – 200 MDL 
2. Remunerare secundara – 70 MDL pentru toate grupurile. 
 

Dna Iațco a propus pentru CDI să fie 150 MDL remunerarea primara, iar secundară 
de 50 sau 60 MDL. 
 

Decizii/recomandări: 
 
 

• Se aprobă structura chestionarelor și planul de realizare a studiului 
IBBS. 

• În bugetul se aprobă cu ajustarea valorii remunerărilor pentru fiecare 
grup cheie. 

Subiectul # 2 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Elaborarea	unui	plan	
de	pregătire	a	
raportului		GAM	
pentru	anul2020	

 

Dna Plămădeală a prezentat  conținutul realizării raportului GAM 2020, 
diferențele care sunt în anul curent față de anul 2019 și calendarul de 
completare și prezentare a raportului. Toți partenerii și organizațiille 
implicate în răspunsul la epidemia HIV au fost rugați să contribuie la 
necesitate în limitele competenților la elaborea raportului de țară. 

Decizii/recomandări: 
 

• Se aprobă calendarul de realizare a raportului de țară GAM 2020. 
Procesul va fii coordonat de unitatea de coordonare a PNHIV/SIDA/ITS 

Subiectul # 3 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Aprobarea	Planului	de	
elaborare	a	PN	
HIV/SIDA	si	ITS	pentru	
anii	2021-2025 

Dl Climasevschi a prezentat necesitatea elaborării Programului Național de 
control HIV/SIDA și ITS pentru anii 2021- 2025. Termenii pentru realizarea 
noului program sunt restrânși și din considerentul că odată cu PN trebuie 
elaborată și aplicația de țară pentru finanțare din sursele Fondului Global, 
aplicație care trebuie să fie bazată pe noul Program național și trebuie să fie 
depusă până la 25 martie.  

Decizii/recomandări: 1. A fost aprobat planul de elaborarea a PN HIV/SIDA și ITS pentru 
anii 2021-2025 . 

2. Unitatea de coordonare a  PN HIV/SIDA și ITS  va prezenta la 
MSMPS proiectul dispoziției pentru instituirea grupului de lucru 
pentru elaborarea  PN HIV/SIDA și ITS pentru anii 2021-2025 
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