
Minuta nr. 4 
a ședinței GTL Control HIV/SIDA/ITS 

 
Data: 08 iulie 2022, ora 10:00 
Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 
Participanți:  
 
Membri GTL cu drept de vot 
1. Veaceslav Mulear, CI Gender Doc M 
2. Alina Cojocari 
 
 
Invitați: 
 
1. Liudmila Untura 
2. Svetlana Plămădeala 

3. Svetlana Popovici SDMC 
4. Maia Rîbacova 
5. Tatiana Costin 
6. Iurii Bucinschi 
7. Daniela Balan 
8. Tatiana Cotelnic 
9. Igor Chilcevschii 
 
 
 

 
Agenda ședinței: 
 
Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Prezentarea: necesetăți de 
medicamente pentru anul 
2023  

Dna. Svetlana Popovici a prezentat necesități PN HIV/SIDA și ITS pentru anul 2023 din 
sursele Bugetului de Stat, lista, cantitatea, prețul estimativ, specificațiile tehnice și 
termenele de livrare ale medicamentelor, tot odată Dna. Popovici a informat că sa făcut 
o comandă suplementară de medicamente ARV pentru 900 refugiați din Ucraina(adulți 
și copii) Organizația Mondială a Sănătății și UNAIDS au contribuit la calcul numărul 
estimat de refugiați. Dna. Popovici a comunicat că din 2022 funcționează 6 centre 
raionale noi deschise, dar ei încă nu au  pacienți așa că nu au fost luate în considerare 
când au fost calculate necesitățile pentru distribuirea medicamentelor, aceste centre 
urmând să fie luate deja pentru calculul ulterior. Dna. Popovici a comunicat că în 2023 
sunt planificați 700 de pacienți în PrEP , în calcule au fost luate în considerare aceste 
preparate, pentru tratament de prevenire, inclusiv la calcularea medicamentelor ARV se 
iau în considerare toate tipurile de prevenire (PrEP,PEP,PTMF) 
 

Decizii/recomandări: 
 
 

Obiecții nu au parvenit. S-a aprobat de membrii GTL. 

Subiectul # 2 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Prezentarea necesități de 
diagnostic al PN 
HIV/SIDA pentru anul 
2023 

 
 

Dna. Ecaterina Noroc a prezentat necesitățile de diagnostic al PN HIV/SIDA pentru 
anul 2023. Estimările pentru screening-ul testelor rapide de diagnostic s-a efectuat la 
cerere instituțiilor medico-sanitare. Estimarea testelor privind monitorizarea eficacității 
tratamentului ARV s-a realizat cu o estimare a 6700 pacienți în tratament pentru 2023. 
Prețul a fost estimate în baza contractelor pentru anul 2022 cu un adaus de 29,05% 

Decizii/recomandări: Obiecții nu au parvenit. S-a aprobat de membrii GTL. 
 

Secretarul GTL: Alina Cojocari   

Șeful GTL: Iurie Climașevschi 

Prezentare 
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