Minuta ședinței Grupurilor Tehnice de Lucru
„Prevenire HIV” și ”Supraveghere epidemiologică HIV”

Data&ora&locul – 16 aprilie 2014, ora 16:00, CNSP, Centrul virusologic (str. Cozmescu 3).
Laboratorul Centrului Național pentru Sănătate Publică
Participanți la ședință:
1. Ștefan Gheorghiță – Centrul Național pentru Sănătate Publică (CNSP)
2. Silvia Stratulat - Centrul Național pentru Sănătate Publică (CNSP)
3. Zinaida Bivol – Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC)
4. Valentin Beleavschi – MAI
5. Mihai Oprea - DNR
6. Irina Barbiros – DIP
7. Sandu Mihail – CNAM
8. Angela Alexeiciuc – IP UCIMP RSS
9. Silviu Ciobanu – OMS
10. Ina Tcaci – UNODC
11. Natalia Cojocari – UNFPA
12. Igor Chilcevschi - Liga PTH
13. Ala Iațco – Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Noxelor
14. Silvia Munteanu – AO ”AICI”
15. Violeta Teutu – Secretariatul CNC TB/SIDA
Agenda ședinței a inclus urmatoarele subiecte:


Alegerea șefilor și secretarilor grupurilor (raportor – Secretariatul CNC TB/SIDA), si



Planificarea activităților pentru ziua de comemorare a personelor decedate de SIDA (raportor
- CNSP)



Diverse

Ședința a fost moderată de către Violeta Teutu, coordonatorul Secretariatului CNC TB/SIDA.
Dumneaei a: mulțumit participanților pentru prezență, a dat citire listei actualizate a membrilor
celor două GTL, a anunțat lipsurile motivate și acei membri care reprezintă mai mulți participanți și
a anunțat agenda ședinței. Totodată, a fost menționat, că în scopul asigurarii unui proces consultativ
și decizional cu implicarea tuturor membrilor, minuta ședinței și propunerile susținute prin consens
în cadrul ședinței vor fi remise pentru infomare și considerare tuturor membrilor GTL, inclusive
celor absenți de la ședință.
La subiectul I al ședinței - Alegerea șefilor și secretarilor GTL - Secretariatul CNC TB/SIDA a
informat membrii despre practica anterioară de asigurare a participativității active a tuturor
sectoarelor reprezentate în GTL prin alegerea șefilor și secretarilor din sectoare diferite. S-a propus

ca practica respectivă să fie promovată și urmată și în cazul GTL actualizate. În urma dezbaterilor
au fost propuse, consultate și aprobate următoarele persoane:
GTL ”Prevenire HIV”:



Șeful grupului – Silvia Stratulat, CNSP
Secretarul grupului – Ina Tcaci, UNODC

GTL ”Supraveghere epidemiologică HIV”:



Șeful grupului – Carolina Cerniciuc, MS
Secretarul grupului – Iurie Osoianu, CNSP

Totodată, la solicitarea CNMS, în GTL ”Supraveghere epidemiologică HIV” au fost incluși dna
Tatiana Cotelnic, CNMS și dl Iurie Osoianu, CNSP, iar in GTL ”Prevenire HIV” a fost inclusă dra
Ina Tcaci, UNODC. În scopul asigurării unei eficiențe cât mai mari a activitiții GTL dar și
transparenței acestora, Secretariatul CNC a solicitat șefilor și secretarilor noi aleși să dispună de o
listă a invitaților permanenți la ședințele GTL.
La subiectul II din agendă, Secretariatul CNC a menționat că R. Moldova are tradiții în
comemorarea Zilei persoanelor decedate de SIDA, organizând annual și reușit, în baza unui
parteneriat constructiv diferite activități în acest scop. Acelaș lucru se planifică a fi realizat și în
anul curent.
În continuare, dna Silvia Stratulat, CNSP a vorbit despre necesitatea dezvoltării unui Planul comun al
activităţilor dedicate Zilei internaţionale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA care să includă
actiivități concrete, data desfăşurării și responsabilii acestora.
CNSP va propune un format al planului și-l va remite pentru completări membrilor GTL şi
organizațiilor umbrele pentru completare până la data de 25.04.2014. Planul respectiv a fost propus
a fi aprobat prin dispoziția Ministerului Sănătății sau la şedinţa GTL Prevenire și promovat prin
intermediul paginii web a CNC TB/SIDA și CNSP. Pentru a efectua o analiză şi informare despre
activităţile realizate către Ziua de comemorare, ulterior organizaţiile vor expedia informaţiile
respective în adresa CNSP.
Membrii GTL au menționat că unele activități tradiționale pentru ziua dată vor fi organizate și
susținute și anul acesta, cum ar fi Caravana pentru Viață. CNSP va elabora o adresare în adresa
Mitropoliei Chişinăului pentru realizarea slujbelor de comemorare a persoanelor decedate de SIDA,
va elabora şi expedia o nota informativă cu privire la Ziua internaţională de comemorare a
persoanelor decedate de SIDA în adresa IMSP, CSP, ONG, UORN planifică realizarea activităţilor
în comun cu APL locale din regiune de Nord. UNPA va susţine financiar desfăşurarea Caravanei
pentru Viață, Retiaua de la egal la egal planifică activităţi stradale, mese rotunde, lecţii, ect.
În scopul asigurării difuzării unor mesaje comune către Ziua de comemorare a persoanelor decedate de
SIDA se solicita coordonatorul UNAIDS dna Svetlana Plămădeală a expedia în adresa partenerilor
mesajele elaborate la nivel global către această zi. Participanţii la şedinţă s-a accentuat, că pentru
diferite organizaţii beneficiari, scopul, obiectivele activităţilor vor fi diverse şi mesajele vor fi
specifice în dependenta de acestea.

Organizațiile Internaționale active în domeniu (UNAIDS, UNFPA, UNODC, OMS) au confirmat
suportul lor tehnic și material pentru organizarea Zilei de comemorare a persoanelor decedate de
SIDA în 2014.
Ina Tcaci a informat participanţii despere Organizarea Formului în reduce riscurilor regional, cu
partecipare internationala inclusiv a persoanelor de nivel înalt din Republica Moldova şi alte ţări şi
membrii ai reţeielor de Reducere a Riscurilor, organizat de Reţiaua Euriasiatică Reducerea
Riscurilor la 19-20 mai 2014.
Concluzii și propuneri finale:






Circularea, de către Secretariatul CNC TB/SIDA a minutei ședinței.
Perfecatrea listei invitaților permanenți la ședințele GTL.
Elaborarea și expedierea de către CNSP a template-ului Planului de actvități către toți
membrii GTL și a umbrelelor de organizații pentru completare.
Formalizarea Planului de activități prin dispoziție a Ministerului Sănătății.
Publicarea Planului de activități aprobat pe paginile www.ccm.md și www.cnsp.md.

Secretariatul CNC TB/SIDA

27.03.14

