
Minuta nr. 2 

ședinței GTL Control HIV/SIDA/ITS 
 
Data: 27 mai 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. Tudor Vasilev – IMSP DRN 
6. Ruslan Poverga – AO Inițiativa Pozitivă 
7. Alexandru Goncear, Centru SIDA Tiraspol 
8. Veaceslav Mulear, CI Genderdoc M 
9. Irina Barbîroș, ANP 

 
 

Invitați: 
1. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP 
2. Serghei Tolstolicenco, UORN 
3. Violeta Teutu, UCIMP 
4. Ludmila Marandici, Inițiativa Pozitivă 
5. Ina Vutcariov, Inițiativa Pozitivă 
6. Svetlana Doltu, AFI 
7. Adrian 
8. Ciorici 
9. Natalia Ozturk, CI Genderdoc M 
10. Vitalie Rabinciuc, PULS 

 
Agenda ședinței: 
1. Extinderea	implementării	sistemului	electronic	de	evidență	în	cadrul	cabinetelor	de	

tratament	Farmacoterapie	de	pe	întreg	teritoriul	RM,	inclusiv	și	în	sistemul	penitenciar. 
2. Costificarea	serviciilor	în	sistemul	penitenciar. 
3. Aprobarea	tarifelor	noi	conform	raportului	privind	costificarea	serviciilor	de	prevenire	HIV	

și	suport	în	populația	cheie	și	suport	a	persoanelor	care	trăiesc	cu	HIV 
4. Creșterea	accesului	la	tratamentul	de	farmacoterapie	prin	extinderea	centrelor	de	TSO	a	

consumatorilor	de	droguri,	inclusiv	cu	buprenorfină 
5. Demersul	A.O.”PULS	Comunitar” 
6. Diverse 

 
Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Extinderea	
implementării	
sistemului	electronic	
de	evidență	în	cadrul	
cabinetelor	de	
tratament	
Farmacoterapie	de	
pe	întreg	teritoriul	
RM,	inclusiv	și	în	
sistemul	penitenciar  

Dl Poverga a propus includerea în  sistemului electronic de monitorizare a 
serviciilor de prevenire și a serviciilor de tratament de substituție cu opiacee, 
inclusiv în sistemul penitenciar. și dacă este posibil instituțiile de asistență 
medicală primară care vor fi implicate în prestarea serviciilor de prevenire 
HIV. A solicitat suportul unității de coordonare a PNPC HIV/SIDA /ITS să 
faciliteze acest proces prin elaborarea și obținerea unei Dispoziții a MSMPS 
în acest sens. Dna Barbîroș a menționat că daca va fi Dispoziția MSMPS 
pentru implementarea sistemului electronic de monitorizare a OST, va fi mai 
ușor să argumenteze și implementeze și în sistemul penitenciar. 

Decizii/recomandări: 
 

• Unitatea de coordonare a PNPC HIV/SIDA/ITS va pregăti proiectul 
Dispoziției de implementare a sistemului electronic de monitorizare a 



 serviciilor de prevenire inclusiv pentru serviciile de TSO. 
• Inițiativa Pozitivă își asumă: 

o Asigurarea cu cartele pentru 2-3 ani 
o Instruirile privind utilizarea sistemului electronic 
o Va pregăti necesitățile tehnice pentru implementare 
o Asigurarea tehnică la necesitate. 

Subiectul # 2 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Costificarea	serviciilor	
în	sistemul	penitenciar 

Dl Poverga a comunicat că Inițiativa Pozitivă a inițiat procesul de costificare 
a serviciilor de prevenire și suport realizate în sistemul penitenciar deoarece 
ultimele costificări realizate nu mai sunt actuale. În acest proces sunt 
implicați Irina Barbîroș și Vlad Bușmachiu. Vor fi costificate: 

• Serviciile de prevenire HIV 
• Serviciile de sport psiho-social pentru CDI 
• Serviciile de sport psiho-social pentru PTH 
• Serviciile de reabilitare, la necesitate. 

Dl Rabinciuc a propus să fie incluse în costificare inclusiv serviciile juridice 
în contextul respectării drepturilor la accesul la servicii de sănătate și condiții 
de detenție. 

Decizii/recomandări: Membrii grupului au luat act de exercițiul în desfășurare. 
Subiectul # 3 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Aprobarea	tarifelor	
noi	conform	
raportului	privind	
costificarea	
serviciilor	de	
prevenire	HIV	și	
suport	în	populația	
cheie	și	suport	a	
persoanelor	care	
trăiesc	cu	HIV 

Dl Poverga a comunicat că tarifele pentru serviciile aprobate sunt diferite de 
costificările noi efectuate. A întrebat cum trebuie organizat procesul pentru 
aprobarea noilor costificări. Tarifele necesită a fi actualizate pentru  
accesarea resurselor din partea CNAM și pentru bugetele municipale și 
locale.  
S-a propus ca la următoarea ședință a GTL HIV să fie prezentate noile 
costificări, să se adune comentarii și să fie propuse pentru aprobare. Dna 
Iațco a menționat că este important să fie invitate la acea ședință toate ONG-
urile care lucrează în domeniu/ 

Decizii/recomandări: Prezentarea noilor costificări și prezentarea pentru aprobare la următoarea 
ședință a GTL HIV/ 

Subiectul # 4 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Creșterea	accesului	
la	tratamentul	de	
farmacoterapie	prin	
extinderea	centrelor	
de	TSO	a	
consumatorilor	de	
droguri,	inclusiv	cu	
buprenorfină 

Dl Poverga a comunicat că pacienții TSO din Orhei voi vor da în judecată 
serviciile medicale din Orhei pe motiv că refuză să implementeze TSO în 
IMSP SR Orhei. De asemenea, propune să fie extinse serviciile TSO pentru 
sectorul privat. 
Dna Iațco propune să fie examinată și oportunitatea oferirii TSO de către 
asistența medicală primară, din perspectiva durabilității serviciilor pe termen 
lung. 
Dl Rabinciuc a propus de examinat totodată și posibilitatea de eliberarea a 
preparatelor în farmacii. 
Dl Vasiliev a comunicat că MSMPS este responsabil de politici, de 
implementare sunt responsabile APL care pun accent pe etapizare și 
prioritare în acordarea serviciilor, din acest motiv nu are pârghii de a 
influența implementarea TSO în alte instituții medicale. Cu referire la 



 

Secretarul GTL:  

implicarea sectorului privat, Constituția nu interzice oferirea serviciilor de 
către institutiile private, dar reglementările actuale prevăd prezența unui 
medic narcolog în statele instituției. 
Dna Doltu a comunicat că în sistemul penitenciar TSO este oferit de alți 
specialiști medicali decât narcolog, și după același principiu pot fi create 
parteneriate cu serviciul privat și cu asistența medicală primară.  
Dl Vasiliev ete de acord că trebuie lărgit spectrul prestatorilor de serviciicu 
respectarea tutoro reglementărilor, dar a comunicat că cu propuneri concrete 
va veni după ce va consulta membrii Asociației Narcologilor pentru a 
determina spațiul pentru discuții ulterioare. 

Decizii/recomandări: Dl Vasiliev va veni la următoarea ședință a GTL HIV cu prezentarea 
deciziilor luate de Asociația Narcologilor privind extinderea serviciilor în 
alte sectoare. 

Subiectul # 5 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Demersul	A.O.”PULS	
Comunitar” 

Dl Rabinciuc a enumerat o serie de probleme și întrebări care apar în 
contextul realizării TSO: 

• În instituțiile penitenciare nu se mai administrează Buprenorfină și 
beneficiarii din civil când nimeresc în IP sunt nevoiți să treacă la 
Metadonă 

• Medicii refuză să mărească dozele medicamentelor 
• Medicii refuză eliberarea medicamentului la domiciliu 
• Prezența polițistului la punctele de eliberarea a TSO 

În contextul acestor întrebări, Dl Rabinciuc a solicitat persoana de contct la 
care se pot adresa pentru rezolvarea acestor întrebări în fiecare caz concret. 
Dl Vasiliev a comunicat că poate fi contactat personal pentru toate întrebărle 
care apr. A mai menționat lipsa cadrelor medicale și faptul că cadrele 
medicale tot nu sunt pe deplin protejate de justiție (exemplul medicului din 
Edineț)/ 
Dl Poverga a menționat că în diferite puncte programa de TSO este 
implementat diferit și poate că ar fi necesar o instrucțiune mai detaliată decât 
prevede Protocolul clinic Național/ Dl Rabinciuc a propus să fie în Protocol 
mai detaliat pe pași descris trecerea de la Metadonă la Buprenorfină și invers. 
Dna Barbîroș a menționat că utile în asemenea situații sunt SOP-urile  și 
instruirile privind implementarea lor.  

Decizii/recomandări: Dl Vasiliev și-a exprimat disponibilitatea pentru implicarea  în rezolvarea 
cazurilor dificile în corespundere cu competențele sale. 

Subiectul # 6 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Diverse Dna Stratulat a comunicat că pentru vineri, 28 mai se așteaptă să fie remisă 

proiectul cererii de finanțare COVID, iar pentru luni 31 mai se planifică 
ședință comună a GTL HIV și TB pentru discutarea Cererii, aprobarea și 
remiterea la CNC. Au fost rugați toți partenerii să se implice la definitivarea 
cererii de finanțare. 

Decizii/recomandări:  



Șeful GTL: 


