Proces-verbal nr.1
al ședinței Grupului Tehnic de Lucru
Monitorizare și Evaluare TB/SIDA
7 februarie 2014

Locul desfășurării: Sala de ședințe a Ministerului Sănătății
Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte:
- Raportarea națională GARPR 2014 (raportor – Svetlana Plămădeală,
UNAIDS);
- Activitatea GTL în componența actualizată (raportor – Violeta Teutu,
Secretariatul CNC TB/SIDA);
- Diverse.
La ședință au participat:
- Dorin Rotaru - Șef Secție Programe Naționale, Ministerul Sănătății;
- Irina Barbiros- Șef Secție, Direcția medicală DIP, Ministerul Justiției;
- Petru Crudu- Director adjunct, Centrul Național de Management în
Sănătate;
- Lucia Pîrțînă- Vicedirector, Coordonator PN HIV, IMSP SDMC;
- Zinaida Bivol, Specialist M&E, IMSP SDMC;
- Mihail Oprea- Director general, IMSP DRN;
- Svetlana Cebotari, Director, CNTS;
- Ludmila Marandici, Coordonator de proiect, Centrul de Dezvoltare în
Sănătate „AFI”;
- Veronica Zorilă, Specialist M&E Program Reducerea Riscurilor, Fundația
Soros-Moldova;
- Alexandr Curașov, Director Executiv, AO „Inițiativa Pozitivă”;
- Igor Chilcevschi, Președinte, Liga persoanelor care trăiesc cu HIV;
- Svetlana Plămădeală, Coordonator UNAIDS;
- Silviu Rotaru, Coordonator de Program, Biroul de coordonare al OMS în
Republica Moldova;
- Iuliana Stratan, Centrul PAS.

Invitații care au fost prezenți:
- Adriana Tudor, Ministerul Sănătății;
- Tatiana Cotelnic, Centrul Național de Management în Sănătate;
- Tatiana Costin, Centrul Național de Management în Sănătate;
- Svetlana Popovici, IMSP SDMC;
- Vitalie Slobozian, Fundația Soros-Moldova.
Ședința a fost condusă de către Violeta Teutu, Secretariatul CNC TB/SIDA.
Au fost anunţate sibiectele din agenda şedinţei, propuse pentru discuţie.
A fost propusă alegerea șefului Grupului Tehnic de Lucru și al
secretarului.
Prin vot unanim au fost alesi:
Dorin Rotaru- șeful GTL;
Zinaida Bivol- secretarul GTL.
A fost precizată activitatea GTL în anul 2014 în componența actualizată.
Ședința a continuat cu prezentarea de către Svetlana Plămădeală a
raportării naționale a progresului răspunsului HIV GARPR 2014.
A fost discutată structura raportului, procedura și termenii respectivi de
colectare și analiză a datelor, validarea și introducerea lor, scrierea și
remiterea ulterioară a raportului.
A fost identificată echipa de responsabilă de proces:
- Coordonatorul echipei de raportare – Lucia Pîrțînă,
- Coordonator tratament ARV- Svetlana Popovici,
- Coordonator introducere a datelor- Tatiana Cotelnic,
- Coordonator matrice financiară- Lilia Gantea,
- Coordonator NCPI - Vitalie Slobozian pentru partea neguvernamentală și
Violeta Teutu pentru partea guvernamentală.
- Echipa SPECTRUM- Lucia Pîrțînă, Svetlana Popovici, Tatiana Cotelnic, UNAIDS,
UNICEF, OMS.

Au fost prezentate diferențele GARPR 2014 față de GARPR 2013.
Raportul va fi construit în jurul celor 10 ţinte globale, care au fost stabilite în
cadrul Declarației ONU pentru HIV/SIDA a Asambleii Generale ONU din 2011.
În GARPR 2014 a fost adăugat un indicator nou pe atitudini discriminatorii
faţă de persoanele cu HIV - target 8.
S-a propus de a prezenta o dispoziție vizată de Ministerul Sănătății
pentru aprobarea echipei responsabile de proces.
Au fost prezentate angajamentele nationale şi a fost menţionat faptul că
Republica Moldova se regaseşte printre cele 186 ţări din cele 193 angajate,
care a raportat începînd cu primele raportări în cadrul UNGASS.
La capitolul “Instrumente de măsurare şi surse de date” s-a atenţionat că
acestea variază în funcţie de indicator şi că ele includ:
Studii populaţionale/pe gospodării (MICS)
Aici, Tatiana Cotelnic a atenţionat necesitatea accesului la informaţie şi
posibila disponibilitate la ea pentru anumiţi utilizatori.
Studii de supraveghere şi comportamentale (IBBS).
Studii specifice şi chestionare (inclusiv studii ale populaţiilor specifice).
Sisteme informaţionale de sănătate.
Supravegherea de sentinelă.
Estimări naţionale în baza SPECTRUM.
Chestionarul NCPI.
S-a accentuat importanța și rolul societăţii civile în procesul de raportare
naţională, în acest scop reprezentanții societății civile au fost invitați să se
implice activ la toate etapele de elaborare a raportului. În cazul diferenţelor
majore în datele prezentate sau în cazul neglijării societăţii, se admite şi
modalitatea de raportare ascunsă (shadow).
Tatiana Cotelnic a atenționat, căci in cazul indicatorilor care au fost raportați
anterior și nu se cere de repetat reintroducerea, in raportul internațional
figurează că Republica Moldiva nu a prezentat date. Din acest motiv a fost propus

sa fie totuși reintroduse datele care au fost raportate anii precedenți și nu s-au
modificat. Propunerea a fost susținută și aprobată unanim.
Au fost propuşi următorii termeni limită pentru elaborarea raportului
GARPR 2014:
1. Identificarea instrumentelor specifice şi surselor de date pentru
colectarea datelor
- 07.02.2014;
2. Colectarea şi analiza datelor:
a) Pentru SPECTRUM către 23 februarie,
validare către 25 februarie,
remitere către 28 februarie;
b) Pentru GARPR, Matricea finanţe, NCPI – 10 martie;
3. Prezentarea datelor draft şi validare – 15 martie;
2 ateliere a cîte jumătate de zi;
4. Scrierea raportului ţării – 30 martie;
5. Remiterea raportului – 31 martie;
6. Oferirea de răspunsuri pentru clarificări către UNAIDS, UNICEF şi OMS
– ulterior 31 martie.

Șeful GTL mixt M&E
Dorin Rotaru
Secretarul GTL mixt M&E
Zinaida Bivol

