Procesul-verbal al ședinței grupului de lucru “Comunicare şi prevenire a TB”
Octombrie 2015
Ținând cont de doleanțele membrilor grupului de lucru, ședința a fost organizată sub forma de
discuție a versiunilor electronice ale documentelor prin e-mail (corespondența este anexată la procesulverbal). La discuție au participat: Irina Zatusevski (conducătorul grupului), Elena Tudor (secretar), Membrii
grupului: Marcela Ţîrdea, Ana Ciobanu, Natalia Silitrari, Valentina Vilc, Lilian Severin, Svetlana Hangan, Silviu
Ciobanu, care constituie 90% din numărul total al membrilor grupului.
Agenda zilei:
1. Aprobarea planului de lucru a grupului pe perioada toamnă 2015– 2016
2. Aprobarea listei publicațiilor de informare despre TB pentru anul 2016.
3. Aprobarea listei organizaţiilor non-guvernamentale care vor fi implicate în organizarea şi promovarea
campaniilor de informare în perioada 2015-2016.
4. Aprobarea contractului cu AО “Speranța Terrei” cu privire la participarea organizației în campania
de informare din toamna anului 2015 .
S-a discutat:
1. Planul de lucru a grupului “Comunicare şi prevenire TB” pe perioada toamnă 2015 – 2016
Irina Zatusevski - conform regulamentului grupurile de lucru trebuie să se întrunească nu mai rar de 4 ori pe
an, la necesitate şi mai des. Ținând cont de experiența de lucru din anii precedenți în ceea ce privește
informarea despre TB, se propune următorul plan de lucru al grupului pentru perioada toamnă 2015-2016
(planul se anexează).
Așa cum obiecții şi propuneri nu au fost înaintate, planul a fost aprobat unanim.
S-a decis : a aproba planul de activitate a grupului “ Comunicare şi prevenire TB” pe perioada toamnă 2015
– 2016.
2. Lista de publicații pentru informare despre TB pentru anul 2016.
Irina Zatusevski - conform bugetului noului grant, publicarea materialelor informaționale se prevede pentru
anul doi şi trei a proiectului. În conformitate cu solicitările Fondului Global a fost elaborată o listă orientativă
a materialelor propuse pentru publicație (lista se anexează). Lista dată poate suporta şi anumite schimbări la
sugestiile grupului de lucru, dar schimbările nu trebuie să afecteze partea financiară şi tehnică. Şi anume, în
locul unui poster poate fi editat doar un alt poster al cărui cost nu va depăși suma indicată în buget, o broșură
poate fi înlocuită cu alta în același context etc.
Obiecții şi propuneri: nu au fost; aprobarea a fost votată unanim.
S-a decis: a proba planul de publicații pentru anul 2016.
3. Lista organizaţiilor non-guvernamentale care vor fi implicate în organizarea şi promovarea
campaniilor de informare în perioada 2015-2016
Irina Zatusevski - se știe că centrul PAS organizează campanii informaționale de două ori pe an: primăvara
şi toamna, implicând în desfășurarea lor diverse organizații non-guvernamentale care activează în domeniul
TB, HIV/SIDA pentru a diminua daunele provocate de aceste boli sau organizații care au posibilitatea
informării populației din diferite raioane ale republicii. Pe parcursul anilor trecuți s-a format deja un grup de

organizații care dispun de resurse umane şi materiale pentru a desfășura astfel de activități şi care au
rezultate pozitive în activitatea lor în comunitate în general. Pentru a avea pe viitor posibilitatea de a
contracta la necesitate în termeni limită aceste organizații propun să discutăm lista lor şi motivele alegerii
posibile a acestor organizații după principiul Single-Source Selection. Existența acestei liste nu ne limitează în
cazul în care apare necesitatea de a implica şi alte organizații în baza unei decizii suplimentare.
Obiecții şi propuneri: nu au fost; s-a votat unanim.
S-a decis: a aproba lista organizaţiilor non-guvernamentale care vor fi implicate în organizarea şi
promovarea campaniilor de informare în perioada 2015-2016
5. Aprobarea contractului cu AO “Speranța Terrei” cu privire la participarea organizației în campania
de informare din toamna anului 2015 .
Irina Zatusevski - din lista organizaţiilor non-guvernamentale care vor fi implicate în organizarea campaniilor
de informare în octombrie-decembrie 2015, planificăm să implicăm bine-cunoscuta organizație “Speranța
Terrei” deoarece avem ca obiectiv să atragem mai mare atenție la raioanele din nordul ţării – Briceni, Râșcani,
Glodeni, din motiv că acolo nu s-au promovat campanii de informare de mult timp. Contractul este pentru
2540 euro, ce include organizarea a două traininguri pentru voluntari (câte 20 persoane la fiecare),
organizarea a 160 sesiuni informaționale cu diferite grupuri de oameni în timpul cărora se va disemina
informație despre tuberculoză, şi se vor realiza servicii logistice – planificarea şi evidența sesiunilor de
informare. Conform cerințelor Fondului Global, un contract cu suma respectivă poate fi semnat fără acordul
lor, dar cu aprobarea grupului de lucru. Bugetul contractului şi sarcinile tehnice se anexează.
Obiecții şi propuneri: (au fost incluse întrebările şi propunerile membrilor grupului care au fost transmise
prin e-mail, în afară de aceasta unele întrebări au fost discutate şi concretizate la telefon cu membrii
grupului de la IFP)
Marcela Ţîrdea – 20.10.2015 - Irina, bună ziua, sunt de acord, dar am o singură întrebare referitor la
selectarea raioanelor de nord. Ați motivat ca în partea de nord demult nu au fost măsuri de informare, acesta
este unicul motiv pentru a organiza așa evenimente?
Irina Zatusevski – 20.10.2015 - În unele raioane din nordul ţării ca Briceni, Râșcani, Glodeni în acest an
asemenea activități nu s-au promovat. În plus, această organizație activează în special în nordul republicii şi
se extinde un pic în centru. Pentru a începe ceva acum în alte raioane - nu dispunem de timp, nu în toate
regiunile sunt organizații care pot realiza acest lucru, deci trebuie să trimitem studenți sau să căutăm alte
variante, dar pentru aceasta este nevoie de mai mult timp şi bani, iar conform planului şi bugetului până la
fine de an noi trebuie să realizăm aceste activități.
Marcela Ţîrdea – 20.10.2015 - Mulțumesc pentru răspuns. Nu sunt de acord cu abordarea aplicată, dar
reieșind din timpul disponibil se acceptă. Altă dată lucrurile trebuie mai bine gândite şi din timp.
Elena Tudor, Ana Ciobanu – 20.10.2015 - Membrii GTL din partea IFP "Chiril Draganiuc" nu prezintă obiecții
şi sugestii pe marginea materialelor.
Natalia Silitrari – 19.10.2015 - Dna Irina am examinat materialele atașate. La moment comentarii nu sunt.
Sunt de acord cu planul preventiv de lucru pentru anul 2016 şi cu lista materialelor informaționale pentru
editare.
Valentina Vilc – 21.10.2015 - Nu am obiecții şi sugestii.

Lilian Severin – 19.10.2015 - Stimată Dna Irina, nu am obiecții la materialele expediate.
Svetlana Hangan – 19.10.2015 - Doamna Irina, eu sunt de acord cu propunerile incluse în procesul verbal şi
nu am comentarii. O zi buna. Scuzați pentru răspuns târziu.
Silviu Ciobanu – 19.10.2015 - Dear Irina, I agree to the actions suggested and papers attached to the email.
Thank you! ( Stimată Irina, sunt de acord cu acțiunile propuse şi cu materialele atașate la scrisoare.
Mulțumesc!)
S-a decis: a semna contractul cu AO “Speranța Terrei” pentru perioada octombrie-decembrie 2015 cu suma
de 2540 euro.
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