
Minuta  

ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS 
 
Data: 22 septembrie 2021, ora 13:00 
Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 
Participanți:  

 
Membri GTL cu drept de vot 

1. Iurie Climașevschi – SDMC 
2. Tatiana Cotelnic – Centrul PAS 
3. Ala Iațco – UORN 
4. Silvia Stratulat – ANSP 
5. Alina Cojocariu – AO Inițiativa Pozitivă 
6. Veaceslav Mulear, CI Genderdoc M 
7. Ludmila Untură, AO Credința 
8. Valentina Vilc, Coordonator PNTB 
9. Lucia Tataru, DM ANP 
10. Svetlana Plămădeală UNAIDS Moldova 
11. CNAM 

 
 

 
Invitați: 

1. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP 
2. Violeta Teutu, UCIMP 
3. Evghenii Goloșceapov, Inițiativa Pozitivă 
4. Adrian Ciorici 
5. Natalia Ozturk, CI Genderdoc M 
6. Vitalie Rabinciuc, PULS Centru Comunitar 
7. Svetlana Popovici, SDMC 
8. Ecaterina Noroc, SDMC 
9. Andrei Corloteanu, IFP 
10. Svetlana Andrieș, UNAIDS Moldova 
11. Vladimir Cozacov, MAI 
12. Lucia Pîrțînă, Centrul PAS 
13. Gabriela Ținica 
14. Daniela Bolun, SDMC  
15. Veronica Zorilă, UCIMP 
16. Igor Kilcevschii, Liga PTH 

 
Agenda ședinței: 

1. Implementarea	cercetării	operative	pentru	determinarea	cazurilor	de	infectare	recentă	cu	
HIV	

2. Implementarea	metodei	de	Autotestare	la	HIV	populația	generală 
3. Exercițiul	de	colectare	a	seringilor	si	analiză	a	conținutului	acestora	în	cadrul	programului	

de	reducere	a	riscurilor	(cercetare	ce	se	va	realiza	in	RM/Bălți	și	Ucraina),	planificat	
pentru	octombrie-noiembrie	2021	

4. Implementarea	Stigma	Index	(2021-2022)	in	rindul	persoanelor	care	trăiesc	cu	HIV,	
inclusive	PTH	in	populațiile	cheie	

5. Rezultatele	cercetării	operative	PrEP	(Evghenii	Alexandrovici	Goloșceapov	AOInițiativa	
Pozitiva")	

6. Inițierea	campaniei	PrEP	(Evghenii	Alexandrovici	Goloșceapov	AOInițiativa	Pozitiva")	
7. Diverse	

 
Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Implementarea	
cercetării	operative	
pentru	determinarea	

Dl Climașevschii a informat despre planificarea cercetării operative pentru 
determinarea cazurilor de infectare recentă HIV, activitate planificată în 
cadrul Programului Național și și susținută din grantul FG. O cercetare 



cazurilor	de	infectare	
recentă	cu	HIV	

 

similară a fost pilotat anterior cu suport UNAIDS în 2020 și la moment se 
propune repetarea cercetării date. Dna Plămădeală a menționat că erau 
propuneri pentru instituționalizarea acestui proces cu scopul de fi realizat 
permanent. Dl Climasevschi a spus că nu va fi o problemă dacă ancheta din 
cercetare va fi similară cu cea epidemiologică. Dar o problema mare este 
procurarea testelor, cantitatea fiind una mică pentru țara noastră. Dar pentru 
moment au fost propuși Silvia Stratulat – medic epidemiolog, Ecaterina 
Noroc – medic microbiolog, Buga Alexandru – medic epidemiolog, Tanasiev 
Victoria – medic microbiolog, Valeriu Pleșca – specialist IT și programare. 
Toți membrii grupului au acceptat unanim. 

Decizii/recomandări: 
 
 

Pentru realizarea cercetării pentru determinarea cazurilor de infectare recentă 
cu HIV au fost desemnați specialiștii: 
1.Silvia Stratulat – medic epidemiolog 
2.Ecaterina Noroc – medic microbiolog 
3.Buga Alexandru – medic epidemiolog 
4.Tanasiev Victoria – medic microbiolog 
5.Valeriu Pleșca – specialist IT și programare 

Subiectul # 2 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Implementarea	
metodei	de	
Autotestare	la	HIV	
populația	generală 
 

Dl Climasevschii a comunicat că pentru implementarea activității de 
Autotestare la HIV este selectată rețeaua de farmacii „Farmacia Familiei”. 
Împreună cu testele pentru autotestare, persoanele care solicită serviciul vor 
primi un leaflet cu informația necesară despre realizarea testului, și acțiunile 
ulterioare în dependență de rezultatul lui. 

Decizii/recomandări: Pentru implementarea activității de Autotestare în populația generală va fi 
implicată rețeaua de farmacii „Farmacia Familiei” 

Subiectul # 3 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Implementarea	
Stigma	Index	(2021-
2022)	in	rindul	
persoanelor	care	
trăiesc	cu	HIV,	
inclusive	PTH	in	
populațiile	cheie	

 

Dna Untură a prezentat aspectele generale despre realizarea studiului Stigam 
Idex în rândul PTH , inclusiv în populațiile cheie și aspectele noi incluse în 
runda actuală a studiului. Dna Costin a prezentat metodologia studiului, 
recrutarea respondenților dintre are 25% vor fi recrutați prin referire și 
aspectele generale ale chestionarului de colectare a datelor. Dna Andrieș a 
prezentat sistemul electronic în care va avea loc colectarea directă a datelor. 
Dna Plămădeală a menționat că deși etapa de pregătire a studiului demarată 
de mai mult timp, sunt încă multe momente logistice și tehnice  încă urmează 
să fie coordonate la nivel de țară și a solicitat suportul tuturor partenerilor 
pentru realizarea studiului StigmaIdex. Discuțiile de coordonare vor trece pe 
platforma KAP. 

Decizii/recomandări: Se va asigura suportul tuturor partenerilor pentru implementarea studiului 
StigmaIdex în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV, inclusiv celor din 
grupurile cheie. 

Subiectul # 4 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Exercițiul	de	
colectare	a	seringilor	
si	analiză	a	
conținutului	acestora	

Dna Iațco a informat participanții la ședință despre începerea exercițiului de 
colectare seringilor și analiza conținutului acestora pentru determinarea 
drogurilor utilizate în municipiul Bălți  planificat pentru octombrie-noiembrie 
2021.Dl Cozacov a menționat că este necesar buget pentru această expertiză 
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Secretarul GTL:  

Șeful GTL: 

în	cadrul	
programului	de	
reducere	a	riscurilor 

și că conform legislației expertiza este însoțită de procedură penală, lucru 
care trebuie clarificat până la începerea exercițiului. Dl Climașevscii a 
menționat că ar fi foarte bine asemenea cercetare să fi realizată și în 
Chișinău. 

Decizii/recomandări: Membrii GTL HIV au luat act de exercițiul planificat și susține realizarea lui. 
Subiectul # 5 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Rezultatele	cercetării	
operative	PrEP		

 

Dl Goloșceapov a prezentat rezultatele cercetării operaționale privind 
implementarea programului PrEP. În cadrul cercetării au completate 101 
chestionare, 1 focus grup și 13 interviuri aprofundate. Au fost prezentate 
rezultatele cercetării care au fost grupate în 9 domenii și recomandări de 
îmbunătățire pentru fiecare dintre ele. 

Decizii/recomandări: Membrii GTL HIV a luat cunoștință de rezultatele cercetării operative 
privind implementarea PrEP. 

Subiectul # 6 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Inițierea	campaniei	

PrEP  

Dl Goloșceapov a informat despre planificarea campaniei de informare 
privind promovarea PrEP. La moment sunt planificate instalarea unor banere 
în locurile selectate, videouri informative care vor fi derulate și promovarea 
pe web site-ul www.getprep.md . În acest context a fost solicitarea de a 
contribui cu idei și de a participa aactiv la această campanie. 

Decizii/recomandări: Organizațiile implementatoare se vor implica conform competenților și 
disponibilității în cadrul campaniei de promovare PrEP. 

2021.09.22-PrEP-Mo
ldova-Oper-Research.pptx

2021.09.22-PrEP-Ca
mpaign-Moldova.pptx


