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Proces-verbal al şedinţei din 25 iulie 2014 

Ministerul Sănătății  

str. Alexandri 2 

et 2 sala de ședințe, 15:00 

 

AGENDA 

 

1.Prezentarea pachetului  proiectelor de documente cu privire la modul de finanţare din 

bugetul de Stat a proiectelor în domeniul sănătăţii publice realizate de către asociaţiile 

obşteşti -  Ala Iaţco –preşedinte UORN. 

2.Rezultatele testării la HIV de către ONG - Lucia Pîrțînă,  IMSP Spitalul Dermatologie și 

Maladii Comunicabile, Vicedirector 

3.Dificultăţile în achitarea cheltuielilor de regie pentru investigaţiile HIV de către DIP către 

SDMC -Irina Barbiros, şef sectie, Directia medicala DIP 

4.Diverse: 

 

Lista participanţilor: 

Membrii GTL Prevenire HIV 

1.  Carolina Cerniciuc  Ministerul Sănătății (MS), Șef Direcție Sănătate Publica 

2.  Galina Gavriliță  Ministerul Educației (ME), Consultant principal în Direcția analiza, 

monitorizare si evaluare a politicilor 

3.  Ludmila Codreanu  Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), Șef adjunct MEP  

4.  Valentin Beleavschi  Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Medic igienist al Serviciului 

Medical al MAI 

5.  Dorel Nistor  Inspectoratul General de Poliție (IGP), Inspector principal al Secției 

interacțiune comunitara a Direcţiei securitate publică a IGP  

6.  Irina Barbiroș 

 

Ministerul Justiției (MJ)/Departamentul Instituții Penitenciare (DIP), Șef 

secție, Direcția medicala DIP 

7.  Angela Alexeiciuc  

 

Instituţia Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi 

Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii” (IP 

UCIMP RSS), Coordonator proiect HIV/SIDA 

8.  Liliana Caraulan  

 

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) 

Director program HIV 

9.  Silvia Stratulat  Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP), Șef secție prevenire în 

HIV/SIDA 

10.  Lucia Pîrțînă  

 

IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC), Vice-

director, Coordonator PN HIV 

11.  Olga Staicov  

 

IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC), 

Epidemiolog 
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S.S (Silvia Stratulat) a salutat persoanele participante la ședință și făcut prezentarea agendei 

ședinței. Menționînd că subiectul 2 este amînat pentru ședința următoare, de asemenea luînd în 

consideraţie expunerile colegilor, subiectul Extinderea  programelor de farmacoterapie cu 

metadonă  în Comrat (propus spre discuție de către A.O Viața Nouă), va fi prezentat  în  şedinţa 

următoare. Dna Barbîroș a menționat că din cauza că nu sunt prezente persoanele relevante sa se 

amîne prezentarea subiectului 3 din agenda. La capitolul diverse, dna Nina Tudoreanu a 

întervenit cu o prezentare a situației punctelor Schimbului de Seringi care au ramas fără spațiu 

pentru desfățurarea activităților.  

 

1. Prezentarea pachetului  proiectelor de documente cu privire la modul de finanţare din bugetul 

de Stat a proiectelor în domeniul sănătăţii publice realizate de către asociaţiile obşteşti.  

Ala Iaţco (AI) – a făcut o prezentare succintă a mechanismelor elaborate de către grupul de 

consultanți naționali cu privire la alocările bugetare de stat pentru realizarea programelor de 

Reducere a Riscurilor (RR) prin intermediul asociațiilor obștești.  

12.  Mihail Oprea 

 

IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (DRN), Director general 

13.  Sandu Mihail 

 

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), Specialist 

coordonator Secția management și met. Controlului 

14.  Alexandru Goncear 

 

Centrul SIDA, Tiraspol, regiunea transnistreană, Coordonator Program 

SIDA, regiunea de est 

15.  Silvia Munteanu AO "Alianța pentru Informare, Comunicare și Inițiative (AICI), Director 

16.  Liliana Gherman Fundația Soros-Moldova (FSM), Director Program Sănătate Publică 

17.  Olga Chilcevschi Liga persoanelor care trăiesc cu HIV (LPTH), Coordonator proiect  

18.  Ala Iațco 

 

Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor (UORN), 

Președinte 

19.  Rodica Ivtodi AO “Inițiativa Pozitivă”, Coordonator PR&Advocacy 

20.  Ruslan Poverga AO “Viața Nouă”, Președinte 

21.  Veaceslav Mulear Gender Doc-M, Coordonator program "Sănătate" 

22.  Roman Sandu AO “Здоровое будущее”, regiunea transnistreană, Președinte 

23.  Svetlana Popa Centrul de Sănătate pentru Tineri “Neovita”, Consilie HIV/SIDA, 

responsabil pentru componentul Prevenire HIV 

24.  Svetlana Plămădeală Programul Comun al Naţiunilor Unite pentru HIV/ SIDA (UNAIDS), 

Coordonator  

25.  Silviu Ciobanu Biroul de coordonare al Organizației Mondiale a Sănătății în Republica 

Moldova (OMS), Coordonator de Program 

26.  Angela Capcelea 

 

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Coordonator program 

"Sănătate" 

27.  Natalia Cojohari 

 

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA),  Coordonator 

Sănătatea Reproducerii şi Tineret 

28.  Ina Tcaci Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii 

(UNODC), Coordonator Național HIV/SIDA 
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 Finanțarea serviciilor de reducere a riscurilor este un angajament față de FG din partea 

statului. Statul aloca în 2014 o suma de peste 800.000 lei pentru programele de RR. Ministerul 

Sănătății (MS) va susține financiar pilotarea unui program de RR din bugetul alocat de stat 

prin intermediul organizării unui exercițiu financiar în cadrul unui concurs public deschis. 

 Pentru a elabora pachetul de documente necesare la nivel de Minister a fost creat un grup de 

lucru, instituit după decizia CNC din noiembrie 2013. GL a lucrat la elaborarea unui set de 

documente care permite promovarea exercițiu financiar de contractare a ONG-urilor iar în 

cadrul ședinței de astazi este prezentat setul de documente. 

 S-au analizat bunele practici naționale de oferire a granturilor asociațiațiilor obștești (a 

Ministerului Tineretului și Sportului și Minsiterul Culturii) și internaționale în acest domeniu 

(Kazahstan și Belorusia).  

 Documentul de baza este Regulamentului cu privire la modul de finanțare a proiectelor de RR. 

Regulamentul stabilește modul de susținere financiară din bugetul de stat a proiectelor 

realizate de către asociațiile obștești din Rep. Moldova, în scopul prevenirii transmiterii 

infecției HIV, infecțiilor parenterale și ITS în grupurile cu risc sporit de infectare în vederea 

realizării PN de prevenire și control HIVI/SIDA și ITS. Regulamentul definește modul în care 

se vor finanța ONG-urile din domeniul Reducerii riscurilor (RR) din contul bugetului de stat. 

Regulamentul va fi aprobat prin ordin de Minister.  

 Cadrul juridic pentru acest obiectiv este Legea privind supravegherea de stat a sănătății 

publice, Legea cu privire la profilaxia infecției HIV, Legea cu privire la asociațiile obștești dar 

și Hotarîrea Guvernului prin care a fost aprobat Programul Național.  

 Structura: Modul de finanțare a proiectelor de RR, acest capitol stipulează alocarea 

mijloacelor financiare prin intermediul Ministerului Sănătății prin intermediul unui concurs 

public. Organizarea concursului de selectare a beneficarilor, gestionarea resurselor financiare, 

Selectarea beneficiarilor și Monitorizarea activității acestor proiecte revine în sarcina MS sau 

a unei instituții desemnate de către MS.  

 Regulamentul include și o listă de activități care pot fi finanțate din cadrul resurselor bugetare 

alocate care includ serviciile de bază ale programelor de RR. Regulamentul stabilește faptul că 

pot fi finațate activități desfășuate în staționar (puncte de schimb a seringilor) dar și activități 

desfășurare în teren (outreach). 

 Ordinea desfășurarii selectării concursului public care descrie toată procedura de selectare a 

organizației care va implementa proiectul RR pornind de la anunțarea concursului, este fixată 

perioada în care se colectează propunerile de proiect de la ONG-uri, la nivel de MS se va crea 

o comisie de concurs responsabili de evaluarea și selectare candidaților conform cerințelor și 

verificarea datelor prezentate de participanții la concurs. Prestarea serviciilor se va face în 

baza unui contract încheiat între MS și asociația obștească selectată.  

 Cerințele față de participanți includ deținerea statutului de persoană juridică, funcționarea pe 

teritoriul RM nu mai puțin de un an și deținerea experienței de realizare a activităților de RR.  

 În termeni foarte scurți MS va lansa concursul. Acum MS este la etaba de coordonare cu 

Ministerul Finanților a procedurilor necesare pentru contractarea ulterioară a ONG-ului.  

 

Au urmat discuții la care au participat: Ala Iațco (AI), Ina Tcaci (IT) Angela Capcelea (AC), 

Ștefan Gheorgiță (ȘG), Tatiana Catană (TC) 

 

Concluzie a discuțiilor: 
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Ina Tcaci (IT) A fost facută sugestia ca lista activităților care pot fi finanțate enumerate în cadrul 

regulamentului să fie revazută și să precizeze ce anume presupun activitățile data, de asemenea 

se poate consulta pachetul comprehensiv de servicii de prevenire HIV (UNAIDS, UNODC, 

OMS).  AI a menționat că lista activităților din cadrul regulamentului este una exaustivă și 

include toate posibile intervenții, deși unele din acestea la moment nu sunt implementate din 

cauza anumitor contrîngeri.  

 

Angela Capcelea (AC) a sugerat cu referire la criteriile pentru organizațiile care pot participa la 

concurs, ca acele 3 criterii menționate sunt insuficiente pentru a efectua o selecție de rigoare.  

 

Ștefan Gheorgiță (ȘG) a menționat că activitatea ONG-urilor nu va putea fi masurată prin prisma 

indicatorilor precum adrența la tratament, după cum rolul ONG-urilor este mai degrabă să refere 

pacientul către aceste servicii. De asemenea, apare o întrebare cu privire la criteriile de selectare 

a ONG-urilor, se necesită sau nu acreditarea ONG-urior și dacă da în ce domenii? O altă 

întrebare este vis-a-vis de membrii echipei ONG-ului care vor fi remunerați din cadrul 

proiectului, director, adjunct, contabil, voluntar de exemplu nu sunt inclusi în state, cine va 

remunera activitatea acestora? Se vine cu sugestia sa se consulte Ministerul Finanțelor (MF) în 

acest aspect. AI cu privire la acreditare, acest moment a fost discutat în cadrul GL și s-a luat 

decizia ca în cadrul pilotării nu se instituie asa cerință față de asociațiile obștești, iar serviciile 

prestate în cadrul programelor de RR sunt categorisite ca servicii de profilaxie, nemedicale și aici 

reprezentantul CNAM a confirmat că nu este nevoie de acreditare. În continuarie se va consulta 

MF cu privire la aceste subtilități. Cu privire la costuri/prețuri în cadrul GL a lucrat și 

reprezentant de la dept. Finanțe a MS și am estimat costurile de programe a RR în baza 

metodologiei naționale de finațare, salarizare. În una din anexele regulamentului se includ 

costurile pe categorii de cheltuieli inclusiv sumele acoperite din finațarea FG și sumele estimate 

cf metodologie naționale. Estimările au fost facute pentru un proiect care va deservi cca 300 de 

beneficiari.  

 

Tatiana Catană (TC) consultant juridic Centru PAS, a făcut comentariu cu privire la bugetul și 

finanțare și daca există o mențiune în lege precum ca CNAM poate finanța asociațiile obștești? 

Cum se va face procurarea serviciilor în baza cărei norme legale? Și următoarea întrebare se 

referă la asistenții sociali, nu este nevoie ca aceștia să solicite acreditare din partea MMPSF? 

AI cu privire la asistenții sociali ei au licență care îî abilitează să presteze servicii sociale. Cu 

privire la modalitatea de procurare a serviciilor, planificările date au fost efectuate din cadrul 

bugetar pe termen mediu din cadrul bugetului CNAM, în acest sens GL pregatește un regulament 

general care va fi aprobat prin HG de finațare a asociațiilor obștești în doemniul sănătății ceea ce 

ne va oferi un spațiu legislativ sigur.  

 

AC, apar mai multe întrebări în acest context CNAM poate finața orice instituție atît timp cît ține 

de bugetul său și aici trebuie să diferențiem bugetul CNAM de bugetul de stat. Pînă în prezent 

nici un un ONG nu a fost finațat din bugetul de stat daca nu este o instituție subordonată 

ministerului. AI a menționat că tocmai pentru acest motiv a fost propus ca o opțiune inițială 

pilotarea proiectelor pentru a avea suficient timp de a modifica HG dar și mechanismul de 

finațare. TC a menționat că la moment în lege nu există temei care ar permite contractarea ONG-

urilor în acest sens se sugerează revezuirea Legii cu privire la achizițiile publice.  
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Participanții au căzut de acord că toate întrebările și sugestiile făcute să fie discutate în cadrul GL 

instituit pentru elaborarea mecanismului de finanțare unde sunt specialiști din diverse domenii. 

De asemenea sugestii adiționale legate de Regulament pot fi expediate la adresa electronica a 

Alei Iațco cu copie secretarului de grup.  

 

 

1. Diverse. La capitolul diverse, dna Nina Tudoreanu (NT) – A.O Pentru Prezent și Viitor a 

întervenit cu o prezentare a situației punctelor Schimbului de Seringi care au ramas fără spațiu 

pentru desfățurarea activităților. 

 NT a menționat că în Chișinău cele 2 puncte de schimb de seringi care au funționat mai bine 

de 10 ani, au ramas fară sediu în care să își desfășoare activitatea. Primul punct de schimb 

Botania a rămas fără spațiu în luna mai, cel de al-2-lea, din sect. Rîșcani de la începutul lunii 

iulie.  

 Au fost făcut cîteva apeluri către Primăria mun. Chișinău pentru obținerea unui spațiu însă 

deocamdată nu a fost găsită o soluție pe termen lung. Alegerea spațiului pentru astfel de 

activități ridică o serie de probleme, activitatea de SS nu se poate desfășura într-o încăpere a 

blocului locativ, nici în cadrul unor centre sociale, acest tip de activități pot avea loc în cadrul 

instituțiilor medicale. Au fost propuse un șir de spații în cadrul instituțiilor medicale dar 

spațiile care s-au propus sunt prea mari, foarte vechi și deci necesită investiții de reparație. 

Spațiul la care ne-a oprit este de la Centru Consultativ diagnostic din sect. Rîșcani o încapere 

de tip vechi care necesită investiții pentru reparație.  

 La moment, ambele puncte de SS au fost unite în cadrul punctului de pe strada Columna 59, 

Chișinău însă cu acest spațiu limitat nu se acoperă necesitățile beneficiarilor. Spațiu este 

închiat pe o perioadă de 2 luni (iulie și august). În mun. Chișinău peste 2500 de beneficiari 

sunt anual acoperiți cu servicii, numărul acestora este însă în creștere.   

 

Au urmat discuții la care au participat: Ala Iațco (AI), Ina Tcaci (IT) Angela Capcelea (AC), 

Ștefan Gheorgiță (ȘG), Silvia Stratulat (SSt) 

 

Concluzie a discuțiilor: S-a propus să se întocmească o adresare comună a reprezentanților 

grupului tehnic de lucru către CNC, care la rîndul său va face adresare către primăria mun. 

Chișinău. De asemenea, a fost propus ca după identificarea spațiului să se facă o scrisoare către 

donatorii internaționali pentru a acoperi cheltuielile legate de reparație. Se va discuta și cu 

MMPSF pentru acordarea eventuală a spațiului în cadrul Centrului Social PTH de pe str. 

Melestiu. Recent UNODC a facut publice citeva anunturi de granturi care pot fi o posibilitate în 

acest sens.  

 

În concluzie s-a stabilit că tematica următoarei ședințe a GTL va fi axată pe tematica Metadonei. 

A aparut necesitatea să se pună în discuție atît deschiderea punctului din Comrat, realizarea 

planului de acțiuni cît și situația FTM în penitenciare.  

 


