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Minuta 

Ședinței GTL Prevenire HIV  

 

Numărul d/o al ședinței din anul 2016: 2 

Data, ora ședinței: 13.04.16, ora 14.00  

Locul ședinței: Laboratorul virusologic, CNSP, str. Cosmescu 3. 

 

Participanții la ședință: 

Membri GTL Prevenire HIV: 

1. Vasilisa Covalschii – DNR 

2. Victoria Dochițcu – UNFPA 

3. Ina Tcaci – UNODC 

4. Irina Barbiroș – DIP 

5. Tatiana Cotelnic – Centrul Pas  

6. Liliana Caraulan – Centrul Pas 

7. Vitalie Slobozian – FSM 

8. Eugenia Berzan – UNFPA 

9. Silvia Stratulat – CNSP 

Invitați: 

1. Adelina Sochircă – Secretariat CNC 

2. Lilia Gantea – Ministerul Sănătății 

Agenda ședinței: 

1. Prezența membrilor GTL Prevenire HIV la ședințele organizate. 

2. Alegerea secretarului GTL Prevenire HIV. 

3. Prezentarea rezultatelor exercițiului de costificare a serviciilor de reducere a riscurilor 

pentru beneficiarii din penitenciare. 

4. Elaborarea Planului anual de lucru al GTL Prevenire HIV. 

5. Elaborarea Planului de activități către Ziua de comemorare a persoanelor decedate de 

SIDA. 

 

Moderatorul ședinței: Silvia Stratulat 

Subiectul discutat: Context & dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților): 

Prezența membrilor 

GTL Prevenire HIV la 

ședințele organizate  

 

A fost menționat lipsa sau prezența periodică a unor membri ai GTL 

Prevenire HIV la ședințele organizate, inclusiv a dnei Carolina 

Cerniciuc – Ministerul Sănătății, dnei Galina Gavriliță – Ministerul 

Educației, dnei Ludmila Codreanu – Ministerul Tineret și Sport, dlui 

Valentin Beleavschii – Ministerul Afacerilor Interne, dnei Tatiana 
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Alexeenco – Centrul SIDA Tiraspol, dnei Ala Iațco – UORN, dlui 

Roman Sandu - AO “Здоровое будущее”, regiunea transnistreană, 

dlui Silviu Ciobanu - Biroul de coordonare al Organizației Mondiale 

a Sănătății în Republica Moldova. 

Prezența mai puțin de 2/3 din membri ai GTL Prevenire HIV la 

ședințele organizate contribuie la luarea deciziilor în lipsă de consens. 

A fost menționată necesitatea revizuirii instituțiilor care sunt în 

componență GTL Prevenire HIV de către secretariatul CNC de 

comun cu toți actorii grupului respectiv. 

Decizii/recomandări: Participanții la ședință (V. Slobozean, I. Tcaci, L. Caraulan, S. 

Stratulat) au propus, ca secretariatul CNC să se adreseze către 

instituțiile parte a GTL Prevenire HIV pentru a confirma mandatul 

persoanelor și a actualiza lista membrilor GTL Prevenire HIV, 

concomitent cu solicitarea prezenței acestora la ședințele organizate. 

  

Subiectul discutat: Context & dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților): 

Alegerea secretarului 

GTL Prevenire HIV. 

 

Dna S. Stratulat a informat membrii prezenți la ședință despre faptul, 

că Secretariatul CNC a considerat propunerea GTL Prevenire HIV, 

de a transfera sarcinile de secretariat în responsabilitatea 

Secretariatului CNC, inechitabilă față de celelalte GTL-uri din cadrul 

CNC TB/SIDA și a recomandat, totuși, identificarea unui membru din 

cadrul grupului pentru poziția de secretar. Secretariatul CNC rămâne 

disponibil, în continuare, pentru a acorda suport și asistență tehnică în 

activitatea grupului. 

Membrilor prezenți la ședință a fost propus de a se înrola benevol în 

accesată obligațiune, la care cei prezenți au refuzat. 

Membrii prezenți la ședință au propus ca secretariatul CNC să se 

adreseze către toți membrii GTL Prevenire HIV în scopul identificării 

benevole a unei persoane în funcția de secretar al GTL Prevenire HIV. 

În lipsa identificării unei persoane care benevol va accepta funcția 

secretarului grupului de lucru această funcție va fi circulată 

consecutiv către unul din membrii grupului de lucru la fiecare ședință. 

Decizii/recomandări: Secretariatul CNC a efectua o adresare către toți membrii GTL 

Prevenire HIV în scopul identificării benevole a unei persoane în 

funcția de secretar al GTL Prevenire HIV. 

 

Subiectul discutat: Context & dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților): 

Prezentarea rezultatelor 

exercițiului de 

costificare a serviciilor 

de reducere a riscurilor 

în rândul deținuților 

CDI 

Dna I.Barbiroș a comunicat că exercițiul de costificare a serviciilor 

de reducere a riscurilor din sistemul penitenciar a fost efectuat în 

contextual preluării finanțării în continuare a acestor servicii de către 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare și necesității estimării 

finanțării pe viitor a serviciile respective. 

Exercițiul de costificare a fost efectuat cu asistența Centrului PAS 

prin contractarea unui expert în acest scop. 
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Rezultatele exercițiului de costificare a serviciilor de reducere a 

riscurilor în sistemul penitenciar au fost prezentate de către Lilia 

Gantea, şef adjunct al Direcției buget, finanțe a Ministerului Sănătății, 

care a menționat, că a fost efectuată costificare per beneficiar separate 

pentru programele de schimb de seringi și pentru programul de 

tratament de substituției din instituțiile penitenciare. În acest scop a 

fost utilizat instrumentul de costificare pentru programele de reducere 

a riscurilor din sectorul civil și luate în calcul datele Departamentului 

Instituțiilor Penitenciare și ale ONG – lor din perioada a.a. 2012- 

2015. 

Exercițiul de costificare a constatat, că cheltuielile aferente PRR în 

sistemul penitenciar sau majorat pentru schimbul de seringi de la 

593,4 mii lei în 2012 la 852,3 mii lei în 2015 pentru terapia de 

substituție cu metadonă de la 1.026,6 mii lei în 2012 la 1.433,7 mii 

lei în 2015 pe fondalul extinderii programelor Costul unui per 

beneficiar pe PRR în sistemul penitenciar în terapia cu metatonă în 

anul 2015 a constituit 17700 lei comparativ cu 19368,89 lei în anul 

2012, a schimbului de seringi 516,55 lei și 587,48 lei, respectiv. A 

fost menționată o creștere a cheltuielilor și a beneficiarilor în sistemul 

penitenciar, cheltuieli mai mari de personal, de regie, aferente 

monitorizării programului PRR în sistemul penitenciar comparativ cu 

sectorul civil. A crescut ponderea cheltuielilor directe în costul unui 

per beneficiar în cadrul programelor de schimb de seringi din 

sistemul penitenciar de la 49% în 2012 la 68% în 2015. Costul unui 

per beneficiar în cadrul programelor de schimb de seringi din 

sistemul penitenciar cu un pachet îmbunătățit este de 755,6 lei cu un 

pachet integrat de 1086,76 lei. Costul per beneficiar în cadrul 

programelor de terapie de substituție cu opioide din sistemul 

penitenciar cu pachet integrat este de 16282,3 lei, cu pachet 

îmbunătățit este de 16293,68 lei. Ponderea cheltuielilor directe în 

costul unui per beneficiar în cadrul programelor terapia de substituție 

cu opioide din sistemul penitenciar în anul 2015 a constituit 51 % 

comparativ cu 52% în 2012. 

  

Decizii/recomandări: 1. Membrii grupului au aprobat în unanimitate datele exercițiului de 

costificare a serviciilor de prevenire în rândul deținuților CDI, 

precum și a modalității de calcul și coeficienților utilizați. 

2. Instrumentul de costificare este unul flexibil (permite ajustarea 

costurilor) și va servi DIP pentru costificare și planificare 

ulterioară. 

3. În scopul informării cu datele privind estimarea costurilor unui 

per beneficiar pentru programele de reducere a riscurilor în 

sistemul penitenciar, DIP va circula membrilor GTL prevenire 

HIV cât și persoanelor cointeresate raportul în baza exercițiului. 

 

Subiectul discutat: Context & dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților): 
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Elaborarea Planului 

anual de lucru al GTL 

prevenire HIV  

 

A fost menționată cerința secretariatului CNC de a elabora Planul 

anual de lucru al GTL Prevenire HIV și a realiza ședințe de lucru 

trimestrial și la necesitate mai frecvent. În acest context a fost propus 

membrilor GTL prevenire HIV de a prezenta subiecte pentru 

discuție/dezbatere/prezentări în cadrul ședințelor GTL prevenire HIV 

cu includerea acestora în Planul anual de lucru al grupului. De comun 

acord cu persoanele prezente la ședință s-a decis a organiza în luna 

iunie și octombrie 2016 ședințe a GTL prevenire HIV. 

Decizii/recomandări: Membrii GTL Prevenire HIV a prezenta subiecte pentru 

discuție/dezbatere în cadrul ședințelor GTL prevenire HIV către 30 

aprilie 2016 cu includerea acestora în Planul anual de lucru al 

grupului. 

 

Subiectul discutat: Context & dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților): 

Elaborarea Planului de 

activități către Ziua de 

comemorare a 

persoanelor decedate 

de SIDA. 

 

În fiecare an, în a 3 duminică a lunii mai este marcată Ziua 

internațională de comemorare a persoanelor decedate de SIDA. 

Tradițional către Ziua de comemorare a persoanelor decedate de 

SIDA în republică este elaborat planul de activități care sunt 

prezentate de ONG și instituțiilor guvernamentale cu ulterioară 

amplasare a acestuia pe site-ul CNSP, aids.ms. 

Decizii/recomandări: În contextul elaborării Planului de activități către Ziua de comemorare 

a persoanelor decedate de SIDA, ONG și instituțiile guvernamentale 

vor prezenta către 04 mai 2016 în adresa CNSP (email: 

silviast@yandex.ru) informații cu referire la evenimentele 

planificate, locul de desfășurare și persoanele responsabile. 

  

Secretarul GTL (nume & semnătură): 

 

Șeful GTL: 

 

Silvia Stratulat      

 

                       


