
Minuta  

ședinței GL responsabil de elaborarea cererii de continuare a granturilor HIV oferite de FG 

pentru perioada 2017-2019 

Data: 20 februarie 2017, ora 14.00 

Locul ședinței: Ministerul Sănătății 

Participanți: 

1. Daniela Demișcan – Ministerul Sănătății 

2. Iurie Climașevschi – SDMC 

3. Svetlana Popovici – SDMC 

4. Victor Volovei – UCIMP 

5. Daniela Lupan – UCIMP 

6. Svetlana Plămădeală – UNAIDS 

7. Liliana Caraulan – Centrul PAS 

8. Lucia Pîrțină – Centrul PAS 

9. Alexandru Curașov – Inițiativa Pozitivă 

10. Igor Chilcevschii – LPTH 

11. Valeriu Pleșca -CNMS 

12. Liliana Gherman – Fundația SOROS Moldova 

13. Ecaterina Noroc – SDMC 

14. Igor Condrat – SDMC 

15. Nelea Caras – DIP 

16. Victoria Ciubaciuc - DIP 

17. Violeta Teutu – Secretariatul CNC 

18. Adelina Sochircă – Secretariatul CNC 

19. Natalia Mardari – Secretariatul KAP 

Obiectivul ședinței: Agrearea formatului de lucru și stabilirea termenelor limită pentru completarea 

cererii de continuare a granturilor în conformitate cu cerințele instrucțiunii FG și Planul național pentru 

dezvoltarea acestora. 

În cadrul ședinței, membrii GL au: 

 reiterat cerințele și recomandările Fondului Global privind scrierea cererii de continuare a 

grantului HIV; 

 discutat și propus repartizarea sarcinilor privind completarea blocurilor/secțiunilor parte a 

formularului Aplicantului ”De auto-evaluare a programului”. , astfel pentru fiecare din cele 6 

secțiuni au fost numite responsabile de pregătirea informației instituțiile, după cum urmează:  
 

blocul 1 - Epidemiological contextual updates – echipa de coordonare PN HIV; 

blocul 2 - National Policies & strategies revisions and updates – echipa de coordonare PN HIV; 

blocul 3 - Investing to maximize impact towards ending the epidemics – Centrul PAS; 



blocul 4 - Alignment with 2017-22 GF Strategy Objectives 2&3 – AO Inițiativa Pozitivă (KAP);  

blocul 5 - Effectiveness of implementation approaches – UCIMP; 

blocul 6 - Sustainability, transition and co-financing – UNAIDS; 

Anexa 1 -  Inclusiveness of engagement with key and vulnerable populations - Secretariatul CNC 

 stabilit termenele limită de elaborare și consultare a proiectului de aplicație ținând cont de 

termenele fixate în Planul național de elaborare a aplicației. 

La capitolul Diverse, SDMC a solicitat evaluarea Serviciului psiho-social a persoanelor 

infectate/afectate de HIV, implementat de 4 ani în RM. Necesitatea evaluării vine în contextul reducerii 

resurselor financiare a PNHIV și are scopul de a obține o imagine mai clară privind concentrarea 

eforturilor și alocarea eficientă a finanțelor.  

În rezultatul discuțiilor, membrii GL au convenit unanim asupra următoarelor aspecte: 

1. Proiectul cererii de continuare a granturilor FG va fi elaborat și completat de către instituțiile 

responsabile pentru completarea fiecărui bloc agreate în cadrul discuțiilor ședinței, totodată, toți 

membrii GL vor fi implicați și/sau consultați în procesul de scriere a acestora; 

 

2. Proiectul Formularului Aplicantului va fi remis pentru consultare în cadrul GL responsabil de 

elaborarea cererii de continuare a granturilor FG pe componenta HIV până la data de 27/02/2017. 

 

3. Următoarea ședință a GL responsabil de elaborarea cererii de continuare a granturilor FG pe 

componenta HIV a fost stabilită pentru marți – 28/02/17, ora 14.00, Centrul Social Regional 

pentru persoanele care trăiesc cu HIV; 

 

4. Informarea colegilor din regiunea de Est privind deciziile ședinței și, la necesitatea, organizarea 

unei skype-conference privind discutarea proiectului cererii de continuarea a grantului HIV; 

 

5. Elaborarea de către SDMC a Termenilor de referință (ToR) privind evaluarea serviciului psiho-

social a persoanelor HIV și consultarea documentului în cadrul GL. 

 

Secretariatul CNC TB/SIDA 

Februarie 2017 


