
 

Minuta  

ședinței comune a GTL Control TB și GTL Control HIV/SIDA/ITS 
pe marginea aplicației FG 2021-2023 

 
Data: 18 iunie 2020, ora 14:00 

Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 

Participanți:  
Membri GTL cu drept de vot 

1. Iurie Climașevschi – SDMC, PNHIV 
2. Valentina Vilc – IFP, PNCT 
3. Sofia Alexandru – IFP, PNCT 
4. Svetlana Plămădeală – UNAIDS 
5. Stela Gheorghiță – OMS 
6. Violeta Teutu – IP UCIMP DS 
7. Victoria Petrică – IP UCIMP DS 
8. Tatiana Cotelnic – Centrul PAS 
9. Lucia Pîrțînă - Centrul PAS 
10. Ala Iațco – UORN 
11. Svetlana Doltu – AFI 
12. Veaceslav Mulear – Gender DOC 
13. Oxana Rucșineanu – AO SMIT 

Invitați: 
1. Marina Golovaci – MSMPS 
2. Constantin Rîmis - MSMPS 
3. Corina Maxim – Fondul Global 
4. David Kokiashvili– Fondul Global 
5. Vira Profazi – Fondul Global 
6. Mihaiela Gurbulea - LFA 
7. Victor Volovei - IP UCIMP DS 
8. Stela Bivol – Centrul PAS 
9. Ruslan Poverga – AO Inițiativa Pozitivă 
10. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP 
11. Ludmila Untură – AO Credința 
12. Silvia Stratulat - Secretariatul CNC 
13. Adelina Sochirca, Secretariat CNC 

 
Agenda ședinței:  

1. Prezentarea și consultarea proiectului de aplicație a Rep. Moldova TB/HIV 2021-2023 către 
Fondul Global. Raportor – Victoria Petrica, IP UCIMP DS 

2. Diverse 
 

Moderator: Silvia Stratulat, Secretarul CNC TB/SIDA 

În deschiderea ședinței, Silvia Stratulat a salutat participanții, a anunțat scopul ședinței și a făcut o 
trecere în revistă a procesului de elaborare a aplicației FG, care a fost paralel cu procesul de elaborare a 



 

Programelor naționale TB și HIV. Respectiv, membrii GL au lucrat în mai multe platforme CNC – 
ședințe lărgite și restrânse ale GTL, întâlniri între echipele PN & RP, ședințe ale Comitetului KAP, 
ședințe comune ale membrilor GTL HIV și GTL TB. 

În continuare, Dna Stratulat a oferit cuvântul raportorilor pentru a prezenta proiectul actualizat al 
aplicației FG 2021-2023. 

 
Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 

 
 
Prezentarea și 
agrearea proiectului 
de aplicație a Rep. 
Moldova în susținerea 
răspunsului național 
la HIV și TB 
 

 

La începutul ședinței, reprezentantul UCIMP, Victoria Petrică, a prezentat 
varianta actualizată a aplicației de țară către FG pentru 2021-2023. Raportorul 
a prezentat componentele de bază ale aplicației FG. Aplicația este una 
consolidată – TB și HIV și conține următoarele module separate pe 
componenta HIV (profilaxia, servicii diferențiate privind testarea, îngrijire și 
suport), pe componenta TB – (MLU TB, îngrijire și profilaxia TB) și comune 
(RSSH: sisteme de laboratoare, sisteme informaționale, consolidarea 
societății civile, programe de management etc). În continuare, Dna Petrica a 
prezentat intervențiile pe fiecare component & modul în parte & bugetul 
planificat.  
 
 

Discuții pe marginea aplicației FG 2021-2023: 
 

Ruslan Poverga, Inițiativa Pozitivă, a precizat dacă activitățile cu privire la 
consolidarea societății civile pe componenta TB sunt planificate doar pe un 
an.  
Reprezentantul UCIMP, Victoria Petrică, a confirmat acest lucru și a 
menționat că aceasta intervenție presupune doar elaborarea mecanismului 
multisectorial de responsabilizare. Valentina Vilc, coordonatorul PNCT a mai 
adăugat că, în primul an, are loc doar instruirea, contractarea, elaborarea 
mecanismului, ulterior, în următorii ani acestea vor fi implementate în 
practică. 
Iurie Climașevschi, coordonatorul Programului național HIV, a menționat că 
aplicația a fost consultată cu toate părțile interesate și este de apreciat 
consensul la care s-a ajuns. Cu toate că mai sunt unele păreri diferire, este 
important faptul ca s-a reușit încadrarea în anvelopa FG.  
Svetlana Plămădeală, UNAIDS, a mulțumit tuturor pentru discuții 
constructive și a solicitat pachetul aplicației FG pentru a fi consultat cu 
partenerii tehnici OMS.  
Constantin Rîmis, secretarul de stat al MSMPS, a mulțumit tuturor pentru 
efortul și munca depusă la realizarea aplicației FG 
Silvia Stratulat, Secretarul CNC a întrebat membrii GTL daca este necesar ca 
să fie prezentate intervențiile planificate în Above Allocations (Tabelul 
necesitaților de finanțare prioritizate suplimentar la alocarea stabilita pentru 



 

 

Elaborat: 

Secretariatul CNC TB/SIDA 
20/06/2020 

tara – PAAR).  
Iurie Climașevschi, PNHIV, a menționat că, liniile care nu au fost acoperite 
în grantul prezentat, au fost incluse în tabelul necesităților de finanțare 
suplimentară. Aceste activități au fost prioritizate împreună cu membrii GTL 
TB și HIV în ședințe separate.  
În continuare, coordonatorii PN TB și PNHIV au prezentat succint 
intervențiile propuse pentru finanțarea suplimentară. La final, raportorii au 
menționat că s-a ținut cont de toate recomandările parvenite de la parteneri.  
În conformitate cu procedurile CNC, Secretarul CNC a propus membrilor 
GTL validarea aplicației FG și remiterea pachetului de documente în adresa 
membrilor CNC pentru consultare.  
Marina Golovaci, secretarul de stat al MSMPS, a mulțumit tuturor pentru 
munca depusă și pentru că s-a reușit realizarea unui dialog constructiv și 
participativ în pofida tuturor provocărilor impuse de pandemia COVID19.  
 

 
Decizii/recomandări: 
 
 

 
În cadrul ședinței comune a GTL Control TB și GTL Control HIV/SIDA/ITS, 
din 18 iunie 2020, membrii GTL au validat proiectul aplicației FG 2021-2023 
și a recomandat remiterea în adresa membrilor CNC.  
 


