
Minuta nr. 1 
a ședinței GTL Control HIV/SIDA/ITS 

 
 
Data: 29 martie  2022, ora 13:00 
Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 
Participanți:  
 
Membri GTL cu drept de vot 
1. Iurie Climașevschi, SDMC 
2. Irina Barbîroș, ANP 
3. Iurie Bucinschi, IMSP DRN 
4. Svetlana Plămădeală, UNAIDS 
5. Ludmila Untură, Liga PTH 
6. Veaceslav Mulear, CI Genderdoc M 
7. Alina Cojocari, Inițiativa Pozitivă 
8. Silvia Stratulat, ANSP 
9. Tatiana Cotelnic, Centrul PAS 
 
 
 
 
 

Invitați: 
1. Tatiana Costin-Codreanu, SDMC 
2. Ludmila Marandici, Inițiativa Pozitivă 
3. Ruslan Poverga – AO Inițiativa Pozitivă 
4. Natalia Ozturk, CI Genderdoc M 
5. Serghei Tolstolicenco PULS Centru 
6. Vladimir Cozacov, IGP 
7. Chilcevschi Igor, Liga PTH 
8. Valerian Mămăligă, IDOM 
9. Ina Tcaci, UNODC 
10. Adrian  
11. Serghei, Inițiativa Pozitivă 
12. Vitalie Rabinciuc, PULS Centru 
13. Adelina Sochircă, Secretariat CNC 

Agenda ședinței: 
1. Planificarea activităților de pledoarie bugetară pentru finanțarea ONG 
2. Planificarea activităților în cadrul componentei REACT 
3. Accesul la registrul C1 a serviciilor de prevenire HIV în GRSI pentru beneficiarii TSO din sectorul civil 

și sistemul penitenciar 
4. Prezentarea stocurilor de Metadonă din partea IMSP DRN  
5. Costificarea serviciilor de reducere a riscurilor din sectorul civil și penitenciar: planificarea acțiunilor 

ulterioare 
6. Formarea unui grup de lucru pentru aprobarea Ghidurilor pentru profesioniști în domeniul acordării de 

sprijin psiho-social pentru reducerea nivelului de autostigmatizare a persoanelor care trăiesc cu HIV, Joc 
terapeutic de reducere a autostigmatizării. 

7. Diverse. 

Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
 
Planificarea activităților 
de pledoarie bugetară 
pentru finanțarea ONG 

 

 
Dl Poverga a prezentata pe scurt istoricul activității date din timpul când a fost finanțar 
din alt proiect decât FG și preluarea activităților date de către FG dat fiind rezultatele 
bune ale activității. În acest context  a fost format un grup de experți care cunosc 
activitatea și este propus pentru prelungirea activității date. S-a menționat că lista 
experților trebuie să fie flexibilă în corespundere cu necesitatea la moment. 
 
La fel, s-a menționat că periodic va fi necesar implicarea persoanelor din cadrul 
unității de coordonare a PNCHIV și se propune a fi acceptată delegarea persoanei de 
la PN HIV pentru contractare. 
De asemenea se propune lista din 4 experți pentru monitorizarea în teritoriu și care 
vor fi implicați doar la necesitate 
 

Prezentare GTL, 
exper_i HAB_29.03.2022.pptx



Dl Poverga a menționat că totalitatea contractelor se va include bugetul contractat și 
nu vor fi solicitate sume suplimentare 
 
Ina Tcaci a menționat că  sunt multe ONG-uri in care lucrătorii unei organizații 
lucrează și ca experți tot în proiectele FG. 
 
Dl Poverga a subliniat că participă la aceste activități persoane din diferite organizații 
și lista lor a fost formată in discuții comune. Se vine cu această propunere deoarece 
nu este real să se facă termeni de referință pentru fiecare sarcină mică în plus care 
apare și concursuri, mai ales că numărul specialiștilor în domeniu nu este așa de mare. 
 
Dna Plămădeală a reiterat că deși se știe că  arie de expertiză din țară este îngustă și 
că nu sunt persoane suficiente pentru a face aceste concursuri și suplini pozițiile ce 
țin de expertiză, aceste persoane sunt plătite din sursele FG, atît pentru prestare de 
servicii de bază, și acum și adițional pentru expertiză.   Fiecare organizație trebuie să 
formeze o politică care reglementează si urmărește că fiecare persoană să se 
isprăvească cu sarcinile propuse si să aibă răspunsuri la întrebările auditului care 
urmărește aceste aspecte foarte detaliat. 
 
Dl Poverga va discuta și oferi asistență tehnică celorlalte organizații privind  ajustarea 
politicelor organizaționale  de  salarizare a lucrătorilor ONG la sedinta KAP. 
 

Decizii/recomandări: 
 
 

S-a aprobat lista consultanților propusă: Ala Iațco, Veaceslav Mulear, Svetlana Doltu, 
Ludmila Marandici, Alina Cojocaru, Ina Vutcariov, Jana Vilhovaia, Constantin 
Cearanovschii, Tatiana Fomina. În calitate de experți pentru monitorizarea 
direcționată se aprobă lista: Igor Chilcevschi, Vitalie Rabinciuc, Oxana Rucșineanu, 
Alexandru Corotaev. 
 

Subiectul # 2 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
 

Planificarea activităților 
în cadrul componentei 
REACT

 

 
Dl Poverga a prezentat progresele în implementarea componentei de documentare a 
cazurilor de încălcare a legislației REAct finanțat anterior din proiectul regional.  
 
În baza lecțiilor învățate pentru anul 2022 ( din sursele Fondului Global) se propune 
mărirea eficacității, formarea sustenabilității activității și se propune un nou algoritm 
de acțiuni. Pentru realizarea acestor acțiuni a fost propus pentru contractare o listă de 
consultanți ca persoane fizice (15 persoane) și o lista de organizații ca persoane 
juridice (4 organizații cu 7 persoane). Totodată se propune spre aprobare echipa de 
coordonare a activității date compusă din coordonator și asistentul coordonatorului. 
 

Decizii/recomandări:  Listele propuse (sunt în prezentarea atașată) au fost aprobate de membrii GTL. 
 

Subiectul # 3 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
 
Accesul la registrul C1 a 
serviciilor de prevenire 
HIV în GRSI pentru 
beneficiarii TSO din 
sectorul civil și sistemul 
penitenciar 

 
Dl Climașevschi  a comunicat că a scris scrisoare la MS cu referire la extinderea 
registrului 1C a serviciilor de prevenire HIV în GRSI pentru beneficiarii  TSO în toate 
punctele din sectorul civil și pentru sectorul penitenciar printr-o dispoziție. Verbal a 
primi răspunsul că la moment nu este posibil de introdus căci se face ordine in toate 
sistemele informaționale din sistemul medical și după aceasta va fi o decizie comună 
pentru toate sistemele informaționale. 
 

  
REACT_ 2022  GTL_29.03.2022.pptx



Totodată s-a propus divizarea acțiunii de procurare a tehnicii de calculatoare pentru 
sisteme penitenciar și alte puncte OST pentru utilizarea registrului 1C ( în special 
pentru cele unde tehnica este mai învechită). 
 
Dl Bucinschii a comunicat că pentru site-urile noi de TSO (Orhei și Anenii Noi) 
UCIMP a procurat deja tehnica și urmează să le fie distribuită. 
 
Dna Tcaci a propus ca odată cu oferirea programului și a tehnicii personalul să fie 
instruit în utilizarea lui. 
 
Dna Barbâroșa comunicat că toate unitățile medicale ale instituțiilor penitenciare sunt 
asigurate cu internet în afară de Taraclia. Tehnică de calcul nu este in sălile de 
proceduri de aceea si este necesare pentru a putea introduce utilizarea registrului în 
punctele de distribuire a metadonei. 
 

DRN va estima necesitatea de computere si va solicita pentru centrele care au nevoie. 
  
Dl Poverga a propus să fie utilizat registrul 1C de către punctele de TSO fără 
dispoziția MS căci Inițiativa Pozitivă le va acorda tot suportul necesar. 
 

Decizii/recomandări: 1. Dna Barbâroș va face scrisoare de solicitare a computerelor pentru unitățile 
medicale ale instituțiilor penitenciare la adresa UCIMP. 

2. Dl Bucinschii va estima necesitatea de calculatoare pentru punctele de TSO din 
sectorul civil și vor veni din partea IMSP DRN cu o solicitare în adresa UCIMP. 
 

Subiectul # 4 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
 
Prezentarea stocurilor de 
Metadonă din partea 
IMSP DRN

 

 
Dl Bucinschi a comunicat că se primește  Metadonă 1500 flacoane care trebuie să 
ajungă pe vreo 5-6 luni. Dl Climașevschi a comunicat că Metadona este din Italia și 
a prezentat Dispoziția MS de distribuire a ei (pe 30.03.2022), aceasta fiind prima 
tranșă. Pentru tranșa 2 trebuia să fie Metadonă din Ukraina, dar în condițiile războiului 
din țara vecină va fi lansat alt concurs.  
 
Dl Rabinciuc a comunicat că sunt mai multe companii farmaceutice care ar dori să 
intre pe piața Moldovei cu Metadonă. Dl Climașevschi a comunicat că pentru aceasta 
trebuie să participe la concurs  preventiv înregistrându-se în țară.  
 
Dna Tcaci a propus să se discute criteriile pentru metadonă, dat fiind faptul că sunt 
persoane cu DZ dar utilizează metadonă cu zahăr (inclusiv intravenos). Dl Poverga a 
propus să fie organizată o sedinta separată la acest subiect. 
 

Decizii/recomandări: 1. UNODC va organiza o ședință separată pe subiectul criteriilor pentru Metadonă. 
 

Subiectul # 5 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
 
Costificarea serviciilor 
de reducere a riscurilor 
din sectorul civil și 
penitenciar: planificarea 
acțiunilor ulterioare 

 
Dl Poverga a menționat că noile costificări ale serviciilor de prevenire și serviciilor 
de suport pentru PTH și în cadrul TSO au fost realizate, dar urmează să se discute 
care este procedura de aprobare și aplicare a lor.  
 
Dl Climașevschi a spus că pentru Sistemul  penitenciar: se va forma un grup de lucru 
si se vor aproba tarifele la Ministerul Justiției. 
 

Dispozi ie 267-d 
din 30.03.2022 „Cu  privire la distribuirea medicamentului Sol. Metadon .PDF



Dl Poverga s-a arătat îngrijorat pentru sectorul civil deoarece inflația și așa deja a 
depășit mult limitele acceptabile pentru a mai putea activa cu tarifele actuale. E clar 
că în cadrul grantului FG actual nu pot fi modificate tarifele aprobate. 
 

Dl Climasevschi a răspuns că trebuie încet ajustată. Dna Gantea nu știe unde să o 
includă aceste servicii deoarece MS se ocupă doar de serviciile medicale. Dna 
Vutcariov a menționat că este bloc separat pentru serviciul narcologic unde sunt tarife 
inclusiv pentru servicii psiho-sociale  și după acest model propune să fie incluse și 
cele din programul HIV.   
 

Decizii/recomandări: Urmează Dl Climașevschi să mai discute o data cu Doamna Gantea să găsească o 
soluție pentru aprobare. 
 

Subiectul # 6 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
 
Formarea unui grup de 
lucru pentru aprobarea 
Ghidurilor pentru 
profesioniști în 
domeniul acordării de 
sprijin psiho-social 
pentru reducerea 
nivelului de 
autostigmatizare a 
persoanelor care trăiesc 
cu HIV, Joc terapeutic 
de reducere a 
autostigmatizării. 
 

 
Dna Cojocari a informat că au fost elaborate Ghidurile pentru profesioniști în 
domeniul acordării de sprijin psiho-social pentru reducerea nivelului de 
autostigmatizare a persoanelor care trăiesc cu HIV care urmează să fie analizat de o 
grupă de experți pentru recenzii după care să fie prezentat în grup larg.  

Decizii/recomandări:  
Subiectul # 7 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Diverse 1. Dl Climașevschi a informat despre elaborarea STANDARDUL DE ORGANIZARE 

ȘI FUNCȚIONARE  AL SERVICIILOR PSIHO-SOCIALE PENTRU  
PERSOANELE CARE TRĂIESC CU HIV  dar pentru a fi aprobate este nevoie de 
două recenții. În acest scop propune candidaturile Doamnelor Ina Bistrițchi și Ala 
Iațco.  
 

2. Dl Climașevschi a rugat fiecare organizație să vină cu propunerea de 2 subiecte 
pentru Planul de lucru al GTL HIV 
 

Decizii/recomandări: 1. Sunt aprobate pentru recenzia Standardelor Dna Bistrițchi și Dna Iațco 
 

2. Până pe 1 aprilie se va completa Planul de lucru cu subiectele care vor fi 
propuse de organizații. 
 

 

Secretarul GTL:  

Șeful GTL: 

Recenzia pentru standardul  Ina Bistritcii și Ala Iațco  


