
Proces Verbal/MINUTES № 2 / 2020 

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB (Ședința de lucru GTL-TB) 

Data:  03.02.2020 

Durata: 11:00-12:30 

Locul desfășurării: IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (mun. Chișinău strada Vîrnav 13) 

Secretar GTL-TB: Oxana Rucșineanu SMIT (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei) 

Ședința deschisă 11.00 

Președintele GTL-TB Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

Secretar Oxana Rucșineanu, DE ANB de TB din RM „SMIT” 

Participanți 1. Sofia Alexandru (IFP) 

2. Valentina Vilc (PNCT) 

3. Svetlana Hangan (FSM) 

4. Lucia Pîrțînă (PAS) 

5. Anna Donica (IFP) 

6. Svetlana Doltu (AFI) 

7. Stela Bivol (PAS) 

8. Andrei Corlateanu (IFP) 

9. Silvia Stratulat (CCM) 

10.Victoria Petrica (UCIMP) 

11.Tatiana Gulpe (IFP) 

12.Cristina Albul (SR Tiraspol)  

13.Mariana Macari (IFP) 

14. Lilian Severin (AFI) 

15.Oxana Rucsineanu (SMIT) 

Ordinea de zi / Agenda În Anexă 

 

1. Discuții: Formularea scopului și obiectivelor PNCT 2021-2025 

2. Discuții: Identificarea priorităților pentru program, activități, indicatori, resurse estimate etc. 

3. Diverse: Actualizări din partea mebrilor GTL-TB 

 

Subiect: Cuvânt de salut 

Sofia Alexandru, Președinte GTL-TB,  Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

Ø Cuvânt de salut. Deschiderea ședinței.  

Ø Prezentarea ordinei de zi 

Subiect 1. Prezentare și  discuții: Formularea scopului și obiectivelor PNCT 2021-2025, raportor și 

moderator Valentina Vilc, Coordonator PNCT 



Ø Discutarea sugestiilor și propunerilor în vederea formulării scopului PNCT pentru anii 2021-2025 

Ø Discutarea sugestiilor și propunerilor în vederea formulării obiectivelor PNCT pentru anii 2021-2025 

Ø Pașii următori în conformitate cu Planul de activități privind elaborarea PNCT pentru anii 2021-2025 

Discuții. În conformitate cu concluziile ședinței GTL-TB din 20.01.20, PNCT a propus membrilor GTL-TB, de 

prezenta la ședință propuneri privind direcțiile noului PN. Valentina Vilc, a menționat că echipa IFP, PNCT a 

lucrat intensiv în revizuirea actualului PNCT 2016-2020. După discuții cu persoanele responsabile, s-a sugerat 

de a utiliza conținutul actualului program, care va  fi ajustat în corespundere cu atingerea țintelor stabilite în 

programul curent. 

Astfel, în cadrul discuțiilor, s-a discutat fiecare dn cele 7 obiective și s-au sugerat un șir de modificări, pentru a 

optimiza și reorganiza structura unelor din obiective, activitățile carora se regăsec, de fapt în componența 

altor obiective.  

De asemenea s-a menționat de rolul pe care îl are societatea civilă în realizarea activităților cu populațiile 

cheie, implicarea cărora se regăsește într-o măsură sau alta în fiecare dintre obiective, care s-ar putea unifica 

sub aceleași activități. 

La fel, membrilor GTL-TB li-au fost distribuite prin e-mail, Rapoartele de evaluare ale activităților de program 

realizate în perioada 2017-2019, de diferite misiuni internaționale, în vederea consider[rii  în noile propuneri. 

Concluzii. Echipa PNCT, va lua în considerare toate sugestiile parvenite din partea participanților la ședință și 

va prezenta la ședința ulterioară a GTL-TB scopul și obiectivele reformulate. Ședința urmează să fie 

desfășurată în luna martie 2020. 

Subiect 3. Diverse: Actualizări din partea mebrilor GTL-TB 

Discuții. Vizita GFPM, planificată pentru 3-7 februarie, a fost anulată. Totuși, Republica Moldova va găzdui, 

misiunea de evaluare a organizației APMG Health, cu echipa din patru experți, după cum s-a stabilit, în 

perioada 10-21 februarie. 

Discuții. S-a reiterat necesitatea planificării ședințelor GTL-TB pentru anul curent, precum și solicitarea 

subiectelor pentru ședințele ulterioare, pentru a fi incluse în Planul de Lucru aL GTL-TB. Membrii GTL vor veni 

cu propuneri în viitorul care urmează. 

 

 

Secretar/Alternant  GTL-TB                   Oxana Rucșineanu (SMIT) Svetlana Doltu (AO AFI, CpPT) 


