
Minuta  

ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS 
 
Data: 01 octombrie 2020, ora 13:00 
Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 
Participanți:  

Membri GTL cu drept de vot 
1. Iurie Climașevschi – SDMC 
2. Tatiana Cotelnic – Centrul PAS 
3. Svetlana Plămădeală – UNAIDS 
4. Ludmila Untură – Liga PTH 
5. Veaceslav Mulear – GenderdocM 
6. Irina Barbîroș – ANP 
7. Ala Iațco – UORN 

 
Invitați: 

1. Maia Rîbacova, SDMC 
2. Victor Volovei, UCIMP 
3. Veronica Zorilă, UCIMP 
4. Angela Alexeiciuc, UCIMP 
5. Victor Bucinschi, DRN 
6. Igor Kilcevschii, Liga PTH 
7. Vitalie Rabinciuc, PULS 
8. Valentina Bodrug, UN Women 
9. Nighina Azizov, UN Women 

 
Agenda ședinței:  
 

1. Analiza proiectului PN HIV/SIDA/ITS pentru anii 2021-2025 din perspectiva egalității de 
gen 

2. Colectarea datelor pentru analiza regionala a impactului proceselor de tranziție asupra 
durabilității si continuității prestării serviciilor pentru populațiile cheie afectate de TB si 
HIV. 

3.  Actualizarea informației despre procurarea Buprenorfinei 
4. Diverse 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Prezentarea  analizei 
proiectului PN 
HIV/SIDA/ITS pentru 
anii 2021-2025 din 
perspectiva egalității 
de gen 

Doamnele Valentina Bodrug și Ala Iațco au prezentat informația, cu privire 
la egalitatea de gen în prestarea serviciilor.  S-a pus accent pe completarea  și 
ajustarea activităților planificate în PN HIV/SIDA și ITS pentru anii 2021-
2025 la principiul egalității de gen. 
 

Decizii/recomandări: 
 
 

• Dl Iurie Climașevschi a asigurat participanții că recomandările propuse 
vor fi incluse formulările din proiectul PN HIV/SIDA și ITS pentru  anii 
2021-2025. 

Subiectul # 2 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Colectarea datelor 
pentru analiza 
regionala a impactului 
proceselor de tranziție 
asupra durabilității si 
continuității prestării 
serviciilor pentru 
populațiile cheie 
afectate de TB si HIV. 

Participanților GTL a fost prezentată Dispoziția MSMPS Nr. 433-d din 
28.09.2020, cu privire la desfășurarea analizei regionale a impactului 
proceselor de tranziție asupra durabilității și continuității prestării serviciilor 
pentru populațiile  cheie  afectate de TB și HIV. S-a discutat despre 
importanța participării la această analiză în contextul perioadei de tranziție de 
la finanțarea de către FG la finanțarea din bugetul național 

Decizii/recomandări: 
 
 

A fost acceptată participarea la acest studiu cu completarea chestionarelor de 
către cei vizați în dispoziția MSMPS nr 433-ddin 29.09.2025 

Subiectul # 3 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Actualizarea 
informației despre 
procurarea 
Buprenorfinei 

1. Participanții GTL au întrebat despre termenele de livrare a 
Buprenorfinei. Procedura de procurarea a medicamentului 
Buprenorfină pentru tratamentul farmacologic al dependenței de 
opiacee este inițiată și în prima decada a lunii octombrie 2020 
medicamentul va fi livrat în țară 

2. Pacienții, care au administrat Buprenorfină, temporar sunt transferați 
la tratament farmacologic cu Metadonă cu excepția a 12 pacienți care 
sunt în așteptarea bupremorfinei. La ședința au participat 
reprezentanții DRN, care au asigurat participanții, că toți pacienții 
sunt la evidența și sub supraveghere și în momentul cînd 
Buprenorfină va fi disponibil în instituție, lor se va schimba schema 
de tratament cu Buprenorfină. 

3. Dl Victor Volovei a solicitat planificarea mai responsabilă și 
minuțioasă tuturor procurărilor pentru a evita pe viitor asemenea 
situații de lipsă de medicament în stoc.  

Decizii/recomandări: 
 

1. Să se asigure planificarea și procurarea preparatelor utilizate în TSO 
în termeni optimali pentru a evită lipsa de medicamente. 

Subiectul # 4 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 



 

Secretarul GTL:  

Șeful GTL: 

Planificarea 
contractării serviciilor 
psiho-sociale pentru 
PTH pentru anul2021 

Discutarea acestei întrebări a fost solicitată de A.O. ”Credința”. Din mootive 
tehnice Ludmila Untură n-a putut să se conecteze la ZOOM pentru a prezenta 
cele solicitate. 

Coordonatorul PN HIV/SIDA/ITS a prezentat o scurtă informație în acest 
context. Conform celor planificate se planifică pentru luna noiembrie 
lansarea concursului pentru anul 2021, în modelul de aplicare se vor stipula 
și modalitățile de calculare a beneficiarilor în conformitate cu noile prevederi 
ale PN. 

Toate aplicațiile vor fi discutate la comisia de jurizare pentru a avea o poziție 
comună în perfectarea contractelor de prestare a serviciilor de către ONG-uri. 

Decizii/recomandări: Planificarea activităților de contractare a prestatorilor de servicii de prevenire în 
GRSI și suport psiho-social al PTH până la sfârșitul anului 2020 


