
1 
 

MINUTES № 14 / 2021 

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB extins + TB Platforma 

Data:  08.12.2021          Durata: 8.30-10:00 

Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting by PAS  

https://us02web.zoom.us/j/82138780111?pwd=T2cvMWJ6dzJrb1FGVXdDVDM3YVJqUT09 
 
Ședința deschisă 8.30 

Președintele GTL-TB 1. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

Secretar GTL-TB 2. Oxana Rucșineanu (SMIT) 

Participanți: 3. Valentina Vilc (PNRT) 

4. Svetlana Doltu (AFI, Platforma TB) 

5. Andrei Corlăteanu, IFP 

6. Angela Alexeiciuc, UCIMP 

7. Feodora Rodiucova, Speranța Terrei 

8. Viorica Lenco, Speranța Terrei 

9. Pavel Rucsineanu, SMIT 

10. Alexandru, SMIT 

11. Vanu Jereghi, IDOM 

12. Lucia Pîrțînă (PAS) 

13. Tatiana Cotelnic, PAS 

14. Cristina Celan, PAS 

15. Victoria Petrică, UCIMP 

16. Vera Ciuchitu, Asociația Psihologilor din Tighina 

17. Galina Răilean, Casa Speranțelor, Soroca 

18. Vitalie Moroșan, PMS, Programe Medico- Sociale 

19. Irina Zatușevschi, PAS, comunicare mass-media 

20. Natalia Oztruk, Gender-doc 

21. Sergiu Cugut, AFI 

22. Vitalie Slobozian, Soros-Moldova 

23. Victor Volovei, UCIMP 

24. Viorica Bogulean, TV Nord 

25. Lilia Hirciiala, Date Inteligente 

26. Peter Mok, expert STOP TB 

27. Nona Turuzbekova, expert STOP TB 

Agenda 1) EVALUAREA MEDIULUI DE DREPT ȘI POLITICI ÎN CADRUL 

CERCETĂRII CRG ȘI STIGMA ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
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Cuvânt de salut 

Cuvânt de salut și prezentarea ordinei de zi, Sofia Alexandru, IMSP IFP Chril Draganiuc. 

De asemenea, Doamna Alexandru, a solicitat de la membrii GTL-TB, să remită în atenția 

secretatiatului GTL-TB, temele care necesită abordare în anul 2022, pentru a fi incluse în 

Planul de Lucru al GTL-TB pentru anul viitor.  

 

 

Ø Oxana Rucșineanu, a informat participanții la ședință cu privire la 

exercițiul de evaluare a mediului de drept și politici în cadrul cercetării 

crg și stigma în Republica Moldova – parte componentă a evaluării 

nivelului de stigmă, care va fi realizat cu utilizarea instrumentelor Stop 

TB Partenrship.  

Ø Vanu Jereghi, IDOM, a prezentat, cele mai importante drepturi care 

necesită a fi evaluate și discutate în cadrul exercițiului, în acelaș timp 

prezentînd exemple concrete de încălcare a acestor drepturi (anexat).  

Ø Particpanții au fost împărțiți aleatoriu în 2 grupuri de lucru, cu scopul 

completării a 2 matrice, de drept şi de politici, după care au prezentat 

rezultatetele discuțiilor. 

Ø Pavel Rucșineanu, SMIT a prezentat rezultatele grupului care au discutat 

politicile TB 

Ø Vanu Jereghi, a prezentat rezultatele grupului pe cadrul legislativ. Odată 

ce discuțiile în acest grup nu s-au finalizat în cadrul grupului propriu-zis, 

discuțiile au continuat în grupul comun 

 

Concluzii generale. După cele prezentate, în cadrul discuției s-au identificat următoarele aspecte: 

Ø Scor obținut pentru Matricea de drept/legislație – 66 din 84; 

Ø Scor obținut pentru Matricea de politici – 71 din 84; 

Ø Se constată o situație mai bună la capitolul politici, dat fiind faptul că politicile se ajustează cu o 

regularitate relativ previzibilă; 

Ø Se conturează necesitatea revizuirii actelor legislative (legea TB) pentru uniformizarea 

abordărilor în conformitate cu recomandările OMS; 

Ø Protocoalele de tratament si suport din parțile stîngă și dreapta sunt diferite la unele aspecte; 

Ø La nivel de realizare a drepturilor, se contată acoperire la nivel subnațional, fiind neuniformă în 

rîndul unor prestatori de servicii, teritorii (partea stîngă) și MJ (ANP), 

08.12.2021.agenda_e
valuare_politici_drepturi_TB.docx

Cele mai relevante 
drepturi TB_jereghi.pdf

Matrice de evaluare a 
mediului de drept i politici.xlsx
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Ø La nivel de mediatizare a aplicării cadrului legislativ, dar și de politici, se constată lacune pentru 

ambele componente și cooperare slabă cu mass-media, mai degrabă ad-hoc, decît în baza unei 

regularități/comunicări organizate; 

Ø Se constată cunoștințe confuze privind diferențele dintre procesul de disemninare a informației 

prin actori guvernamentali (AMSA, AMP), neguvernamentali (ONG) și mass-media veridică 

(ziare, televiziuni, posturi radio etc); 

Ø Se constată lacune privind accesul și diseminarea informațiilor specifice/țintite per fiecare drept 

(Drepturi la libertatea de a nu fi discriminat, la confidențialitate, consimțămînt informat, dreptul 

la un loc de muncă sigur, dreptul de a nu fi supus izolării involuntare) atît pentru populațiile 

țintă, cît și pentru acces public. 

Limitări: Nu a fost evaluat dreptul la suport social. 

Activități propuse pentru Planul de acțiuni.  

Ø Revizuirea Legislației privind TB, cu un accent pe drepturi ale pacieților, obligații pentru 

prestatorii de servicii și guvern și garanții clare sociale pentru pacienți, 

Ø Chiar dacă a fost identificat un expert internațional pentru a revizui Legislația TB, se nesesită 

realizarea unui Dialog Național cu toți actorii relevanți guvernamentali și neguvernamentali 

(MS, MPS; MJ; ONG, Mass-media) pentru a asigura completarea cadrului legislativ cu 

aspectele parvenite din partea tuturor, inclusiv cele obținute în urma evaluării CRG și stigma; 

Ø Se necesită mai multă implicare și liderism din partea actorilor de pe ambele maluri pentru a 

ajusta și a uniformiza cadrul de politici și legislativ; 

Ø Realizarea campaniilor mediatice în grupuri țintite cu infomație țintită privind DO ((Drepturi la 

libertatea de a nu fi discriminat, la confidențialitate, consimțămînt informat, dreptul la un loc de 

muncă sigur, dreptul de a nu fi supus izolării involuntare, garanții sociale etc) si TB; 

Ø Colaborarea cu mass-media, dezvoltarea unei stategii de conlucrare specifică cu acest actor, 

pentru a crește mediatizarea subiectelor de drepturi ale pacienților cu TB. 

 

 

Presedintele GTL                                Sofia Alexandru, director IMSP IFP    

Secretar GTL-TB                             Oxana Rucșineanu, SMIT  


