
 

Minuta  

ședinței comune a GTL Control TB și GTL Control HIV/SIDA/ITS 
pe marginea aplicației FG în contextul pandemiei COVID-19 

 
Data: 31 mai 2021, ora 14:00 
Locul ședinței: on-line (zoom meeting) 
 
Agenda ședinței:  

 

1. Prezentarea și agrearea proiectului de aplicație a Rep. Moldova în cadrul Mecanismului de răspuns 
al FG la pandemia COVID-19 (C19RM). Raportor – Nicolae Jelamschi, IP UCIMP DS 

2. Diverse 
 

Informații de context: 
 
La data de 07 aprilie 2021, Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculoză și Malarie, a invitat, printr-o 
scrisoare oficială, Republica Moldova să aplice pentru o nouă finanțare în cadrul Mecanismului de răspuns al 
FG la pandemia COVID-19.  

În conformitate cu Scrisoarea privind alocarea fondurilor C19RM în 2021, Republicii Moldova i s-a atribuit o 
alocare de bază C19RM în sumă de 2.709.179 euro. Alocarea de bază C19RM reprezintă o sumă echivalentă cu 
15% din alocarea țării solicitantului pentru 2020-2022. Această finanțare este una suplimentară și distinctă de 
alocarea țării pentru combaterea TB și HIV, disponibilă țării pentru 2020-2022, dar va fi adăugată la grantul 
existent.  

În conformitate cu Dispoziția MSMPS nr.315-d din 30/04/21, partenerii cheie implicați în controlul COVID, 
HIV și TB au perfectat proiectul aplicației C19RM. În cadrul ședinței din 31/05/2021, proiectul aplicației va fi 
prezentat și propus spre validare membrilor GTL Control HIV și GTL Control TB. 

Ședința a fost moderată de secretarul de stat al MSMPS, Dna Tatiana Zatîc.  

Subiectul # 1 Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților) 
 
1. Prezentarea și 

agrearea proiectului 
de aplicație a Rep. 
Moldova în cadrul 
Mecanismului de 
Răspuns COVID-19, 
lansat de Fondul 
Global 

 

 

La începutul ședinței, Dl Nicolae Jelamschi, directorul IP UCIMP DS, a menționat 
că proiectul bugetului C19RM a fost expediat din timp tuturor membrilor GTL 
pentru a se informa cu privire la direcțiile de activitate și costurile incluse. Totodată, 
raportorul a specificat că în buget există o sumă surplus de circa 678 000 E, iar în 
cadrul ședinței urmează a fi decis de pe care linii să fie diminuările.  
 
Prin urmare, bugetul aplicației C19RM este format din: 
Componenta TB – 984 769,07 EUR 
Componenta HIV/SIDA – 954 553,50 EUR 
ANSP & MSMPS – 1351 706,21 EUR 
PM – 96 381,07 EUR 
 
Discuții pe marginea aplicației COVID19: 
 

Iuliana Garam, ANSP, a precizat că pe componenta ANSP & MSMPS este o eroare 
și suma indicată la alocația de bază este de fapt suma pentru alocația suplimentară și 
viceversa. Alte comentarii mai minuscule vor fi expuse direct Recipientului 



 

Principal. 

Victoria Petrica, RP UCIMP DS, a prezentat și explicat membrilor GTL structura 
bugetului și estimările per componentă. Reprezentanții ANSP au selectat pozițiile 
care urmează a fi trecute în bugetul finanțării suplimentare. 

Alexandru Voloc, reprezentantul OMS, a recomandat să fie păstrate toate activitățile 
propuse în aplicația C19RM, dar cu prioritizarea activităților pentru a corespunde 
liniilor bugetare propuse de FG. Totodată, Dl Voloc a menționat că FG și Biroul 
OMS au inițiat un dialog cu privire la asistența OMS oferită țărilor pe aplicația 
C19RM pentru a corespunde priorităților FG și a spori rata de acceptare a 
aplicațiilor. Astfel, Biroul regional OMS este disponibil să ofere comentarii și 
recomandări pe marginea proiectului aplicației Rep. Moldova C19RM. 

Tatiana Zatîc, secretarul de stat al MSMPS, a susținut propunerea OMS de a nu 
exclude nicio poziție din aplicație și de a fi păstrate pentru etapa de finanțare 
suplimentară.  

Reprezentanții IP UCIMP DS au confirmat că activitățile nu vor fi excluse din 
aplicație, dar vor fi trecute în PAAR.  

La propunerea SDMC a fost inclus în bugetul de bază un generator în valoare de 10 
mii EUR. Astfel, bugetul aplicației a fost ajustat în conformitate cu anvelopa 
propusă de FG.  

Iurie Climașevschi, coordonatorul PNHIV, a propus de a procura câteva seturi de 
percheziție pentru reprezentanții MAI.  

Și reprezentantul UNODC, Ina Tcaci, a menționat necesitatea de a asigura 
reprezentanții MAI cu aceste seturi de percheziție, deoarece polițiștii participă activ 
în referirea persoanelor din grupurile vulnerabile la HIV/TB/COVID la diferite 
servicii medicale și sociale. Prin urmare, asigurarea sănătății și securității la locul de 
muncă pentru persoanele care interacționează zilnic cu persoanele vulnerabile este 
la fel de important. 

Vitalie Rabinciuc, reprezentantul Comunității PLUS, a solicitat să fie asigurate 
ședințele CCM în limba rusă. Totodată, a menționat că pe data de 4 iunie, 
Comunitatea PLUS va remite o scrisoare în adresa CCM și managerul de portofoliu 
în care vor fi indicate prioritățile comunității sale, dat fiind faptul că Dl Rabinciuc 
nu cunoaște limba română și are unele dificultăți în participarea dialogului de țară. 

Secretarul CNC, Silvia Stratulat, a reiterat faptul că procesul consultativ și 
procedurile de participare a comunităților afectate au fost asigurat la toate nivelurile, 
iar Dl Rabinciuc este membru și în cadrul GTL Control HIV și în cadrul Comitetul 
KAP.  

Dl Rabinciuc a menționat că propunerile comunității sale nu vin să contrazică ceea 
ce a fost deja inclus în aplicație, dar pentru a confirma susținerea pentru anumite 
activități și pentru a sublinia anumite aspecte specifice. Solicitările suplimentare pot 
fi incluse și în alocația suplimentară. 

Veaceslav Mulear, GenderDOC, a confirmat faptul că reprezentanții comunităților 
afectate au fost implicați activ în procesul de elaborare și consultare a aplicației de 
țară C19RM. 

Alina Cojocaru, Inițiativa Pozitivă, a informat participanții că, pe parcursul 
săptămânii, au fost consultați aproximativ 300 reprezentanții ai comunităților cu 



 

 

Elaborat: 

Secretariatul CNC TB/SIDA 
 

privire la prioritățile incluse în Cererea de finanțare C19RM. În conformitate cu 
sondajul realizat prioritățile aplicației corespund cu necesitățile comunităților.  

La finalul ședinței, Silvia Stratulat, Secretariatul CNC a întrebat membrii GTL dacă 
se acceptă propunerile discutate în cadrul ședinței și dacă proiectul bugetului poate 
fi considerat validat.  

Pe data de 10 iunie 2021 va fi convocată ședința CNC TB/SIDA la care va fi propus 
spre aprobare aplicația Republicii Moldova în cadrul Mecanismului de răspuns al 
FG la pandemia COVID-19. 

Decizii/recomandări: 
 
 

• În cadrul ședinței comune a GTL Control TB și GTL Control 
HIV/SIDA/ITS, din 31.05.2021, membrii GTL au susținut/validat proiectul 
aplicației FG pentru răspunsul la pandemia COVID-19.  

 
• Secretariatul CNC va remite proiectul bugetului pentru consultare în adresa 

Biroul OMS; 
 

• Recipientul Principal UCIMP va remite pachetul aplicației ajustat către data 
de 3 iunie 2021 pentru a fi expediat spre consultare membrilor CNC. 

 
• Secretariatul CNC va asigura traducerea simultană a ședințelor CNC în 

rusă, iar Secretariatul Comitetului KAP va identifica posibilitatea de a 
asigura traducerile în rusă pentru reprezentantul Comunității PULS, Vitalie 
Rabinciuc, în cadrul celorlalte ședințe de lucru la nivelul CNC. 

 


