
Minuta  

ședinței comune a GTL Control HIV/SIDA/ITS 
 
Data: 16 aprilie, 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. Ala Iațco – UORN 
4. Silvia Stratulat – ANSP 
5. Alina Kojocaru – AO Inițiativa Pozitivă 
6. Svetlana Andrieș– UNAIDS Moldova 
7. Anastasia Semeniuc – CNAM 
8. Svetlana Doltu, AO AFI 
9. Ludmila Untură, Liga PTH 
10. Veaceslav Mulear, CI Genderdoc-M 
11. Irina Barbîroș, ANP 
12. Alexandru Goncear, Centrul SIDA, Tiraspol 
 

Invitați: 

1. Svetlana Popovici, IMSP SDMC 
2. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP 
3. Ina Tcaci, UNODC 
4. Natalia Ozturk, CI Genderdoc-M 
5. Adelina Sochircă, secretariat CNC 
6. Vitalie Rabinciuc, Centrul Counitar PULS 
7. Serghei Tolstolicenco, Centrul Counitar PULS 
8. Ludmila Marandici, Inițiativa Pozitivă 
9. Oxana Rucșineanu, SMIT 
10. Veronica Zorilă, UCIMP 
11. Violeta Teutu, UCIMP 
12. Ecaterina Noroc, SDMC 
13. Eugenia Berzan, UNFPA 
14. Igor Kilcevschi, Liga PTH 
 

 
Agenda ședinței: 

1. Aplicația	CR19	RM.	Discutarea	propunerilor	de	solicitare	care	trebuie	sa	fie	divizate	in	trei	
etape	(	1	-	Fast	Trak,	2	-	de	bază,	3	–	Alocare	suplimentară)	

2. 	 
Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
Aplicația	 CR19	
RM.	 Discutarea	
propunerilor	 de	
solicitare	 care	
trebuie	 să	 fie	
divizate	 in	 trei	
etape(	 1	 -	 Fast	
Trak,	2	-	de	bază,	
3	 –	 Alocare	
suplimentară)	

 

Dl Climașevschi a prezentat propunerile adunate la moment în cadrul 
alocației suplimentare în contextul COVID-19. Pentru componenta HIV s-a 
propus procurarea aparatelor pentru fortificarea laboratorului SDMC care 
este și unul de referință. 
Dl Mulear a întrebat daca acest grant suplimentar este doar pentru IMSP sau 
și pentru ONG, caci nu a avut solicitare de estimare a necesităților. Dl 
Rabinciuc a solicitat să nu fie grabite lucruruile, căci trebuie de identificat 
activități care sunt stringente pentru susținere.Dna Tcaci a solicitat să fie 
incluse echipamente de protecție pentru poliție, de avut în vedere 
penitenciarele de pe ambele maluri și a solicitat să fie consultați referitor la 
necesități și poliție, mai ales în contextul în care îi dorm ca parteneri. 
Dl Rabinciuc a solicitat să fie balansate activitățile și pentru comunități dar și 
susținerea PTH fiind social vulnerabili. Dna Teutu a explicat divizarea 
bugetului proupus ș a solicitat să fie adunate toate necesitățile, în special 
pentru etapa de fast-track. Dl Goncear a menționat că dotare laboratoarelor 
este datoria statului, iar grantul trebuie concentrat pentru grupurile de risc, 



 

Secretarul GTL:  

Șeful GTL: 

penitenciare. Dna Teutu a menționat că MSMPS știe ce este planificat din 
alte surse și respectiv nu va permite dublarea efortului, iar grantul 
suplimentar este bazat pe pilonii indicați de de FG: fortificarea sistemului de 
sănătate, mitigarea riscurilor pentru lacunele din PN; minimizarea riscurilor 
pentru personal și beneficiari. 
S-a propus să fie adunate necesitățile și să fie indicat un calendar al elaborării 
propunerii. 

Decizii/recomandări: 
 
 

• Până miercuri vor fi adunate necesitățile de la toți partenerii 
• Dna Ina va iniția discuțiile cu poliția. 
• Identificarea urgentă a activităților pentru fast-track.  


