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   Ședința a fost moderată de către Silvia Stratulat, președintele GTL Prevenire 

HIV. Dumneaei a menționat că ședința este organizată în  cadrul elaborării  

proiectului Programului Național de prevenire și control al infecției HIV și ITS 

pentru anii 2016-2020  și are ca scop  discuția bugetului pentru  activitățile propuse  

in proiectul Programului.  

      Dna S. Stratulat a menționat că proiectului Programului Național de prevenire 

și control al infecției HIV și ITS pentru anii 2016-2020  a fost suplinit cu 

activitățile și bugetul proiectului finanțat de Fondul Global și a fost remis 

partenerilor, dar   majoritatea persoanelor, partenerilor relevanti cheie implicați în 

elaborarea proiectului Programului Național de prevenire și control al infecției 

HIV și ITS pentru anii 2016-2020  în perioada 8-14 iunie au fost  în afara țarii și nu  

a existat posibilitatea de a ne intilni și ale discuta.  Totodată  este necesar  de  a 

avea   cozens și claritate    la unele  activităț, deasemena calculile la activitățile  

propuse    proiectului Programului Național de prevenire și control al infecției HIV 

și ITS pentru anii 2016-2020 în special: 

 

- Oferirea serviciilor gender-specifice pentru LSC în PCSS - ce implica aceasta  

activitate si ce cheltuieli prevede.  

-Asigurarea serviciilor de reducere a riscurilor pentru LSC prin intermediul 

serviciilor mobile - cum realizam calculele pentru serviciile mobile la LSC 

impreuna cu cele de la UDI sau  separat. 

-Acordarea suportului psiho-social în schimbarea comportamentului si creării 

abilitaţilor de negociere cu clienţii -implica aceasta activitate cheltuieli? 

-Asigurarea cu intervenții de prevenire HIV a clienților LSC (interventii pentru 



șoferii de cursa lunga) – a solicit de la UNFPA informați  daca avem planificate 

activitati si cheltuieli pentru aceasta interventie. 

-Asigurarea serviciilor de reducere a riscurilor pentru BSB prin intermediul 

serviciilor mobile - cum realizam calculele pentru serviciile mobile la BSB 

impreuna cu cele de la UDI sau  separat. 

-Crearea si asigurarea serviciilor de prevenire on line si aplicațiilor mobile pentru 

BSB - nu avem descrierea acestor activitati si cheltuielele.  

-Asigurarea cu activități pentru reducerea stigmei, discriminarii, homofobiei 

printre BSB - nu avem descrierea activitatii si cheltuielele necesare.  

-Asigurarea cu servicii de prevenire HIV pentru BSB în sistemul penitenciar - ce 

cheltuieli implica si care este activitatea?   

-Acordarea serviciilor complexe de supor psiho-social UDI, inclusiv cliențiilor în 

farmacoterapie la baza a 4 centre comunitare -  nu avem  descrierea activitatii si 

cheltuielele necesare. 

-Acordarea suportului psiho-social clienţiilor în farmacoterapie pentru aderarea la 

acest tratament în toate teritoriile administrative, în care se află pe site-uri in 

sectorul civil -nu avem descrierea si calculele necesare. 

-Acordarea suportului psiho-social clienţiilor în farmacoterapie pentru aderarea la 

acest tratament în sectorul penitenciar -  necesită claritate   sunt cheltuiele   

separate de sectorul civi. 

-Acordarea serviciilor de reabilitare a UDI la baza comunităţilor de terape –nu 

există descrierea activitatilor si calculele.  

- Acordarea consultaţiilor juridice populațiile chei -  necesită descrierean  activității   

si calculele  bugetului. 

        În cadrul şedinţei s-a decis  de a solicita  de urgentă  de la parteneri   

explicaţii, claritati  pentru  activităţile propuse    a fi incluse proiectul Programului 

Național de prevenire și control al infecției HIV și ITS pentru anii 2016-2020  si 

discutate  în cadrul atelierului de lucru  din 28-2 9aprilie 2015   referitor:  

- Este interventia oferirea serviciilor de reducere a riscurilor prin intermediul 

unităților mobile pentru toate grupurile cheie UDI, LSC şi BSB  sau doar 

pentru UDI?   (   UORN şi   Fundaţia SOROS).  

-  A prezenta argumentarea necesitatii,  descrierea activităţii si calculele  cu 

privire la   Studiul de  analiza pentru  utilizarea preparatului buprenorfina în  

tratamentul de substituție    şi  Ajustarea protocolulului  FTS  conform 

recomandarilor internaționale ( UORN şi   Fundaţia SOROS). 

- A prezenta descrierea  activitătilor si oferirea calculelor la interventia ”  

Oferirea serviciilor gender-specifice  pentru LSC în PCSS”  de la UORN. 

- A prezenta destrierea si calculele la  activitatea  ”Acordarea  suportului 

psihosocial in schimbarea comportamentului  si  creării abilitaţilor de 

negociere cu clienţii neceita    de la UORN. 

- A prezenta descrierea  si calcule  la  intervenia  Asigurarea accesului 

lucrătoarelor sexului comercial şi clienţilor lor la servicii de prevenire HIV, 



inclusiv interventii mobile si on- line (UORN, Reforme Medicale,  Fundaţia 

SOROS). 

dl Igor Chilicevschii – preşedintele Lga PTH    a insistat a include in PN interventii 

 de prevenire HIV pentru tineri, gravide  si intervenitii  realizate de mass-media. 
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Silvia Stratulat 


