
Proces Verbal/MINUTES № 4 / 2020 

Ședința Comitetului КАР (Ședința de lucru) 

Data:  02.04.2020 

Durata: 14:00-16:00 

Locul desfășurării: Centrul Social «Renașterea»  (mun. Chișinău strada Melestiu 20/М) 

Secretar КАР: SMIT (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei) 

Ședința deschisă 14.00 

Președintele Comitetului КАР Vitali Rabinciuc (PULS) 

Secretar Oxana Rucșineanu 

Participanți 1. Pavel Rucșineanu (SMIT) 

2. Vitali Rabinciuc (PULS) 

3. Ruslan Poverga (Initiativa Pozitivă) 

4. Veaceslav Mulear (GenderDoc-M) 

5. Rucșineanu Oxana (SMIT) 

6. Doltu Svetlana (AFI) 

7. Lilian Severin (AFI) 

8. Vitalie Slobozia (SOROS) 

9. Ala Iatco (UORN) 

10. Andrei Lungu (Initiativa Pozitivă) 

11. Ludmila Untura (Credinta) 

Ordinea de zi / Agenda În Anexă 

 

Ordinea de zi 

 

1. Prezentare și  Discuții: Priorități pentru activitate - în anul 2020 - Implicarea ONG-urilor în elaborarea PN 

HIV și TB pentru anii 2021-2025, Componenta Drepturile omului și Advocacy in PN HIV și ITS  

Diverse: Actualizări din partea mebrilor Comitetului KAP 

 

Subiect: Cuvânt de salut 

Ø Vitali Rabinciuc (PULS) Președintele Comitetului КАР  Cuvânt de salut. Deschiderea ședinței.  

Ø Prezentarea ordinei de zi 

Subiect 1. Prezentare: Implicarea ONG-urilor în elaborarea PN HIV și TB pentru anii 2021-2025, Componenta 

Drepturile omului în HIV 

Ø Prezentarea activităților propuse pentru a fi inclus în PN HIV 2021-2025, Ruslan Poverga, Initiativa 

Pozitivă 

Discuții. La debutul ședinței s-a menționat că pentru a construi un dialog consultativ pe marginea elaborării 

PN HIV, este nevoie de a implica în aceste procese nu doar mebrii comitetului KAP, dar și celelalte 13 ONG-uri 

care activează în domeniul de reducere a riscurilor.  

Ruslan Poverga, Initiativa+ a prezentat rezultatele șeinței de lucru (GTL-HIV) online, unde s-a discutat 



componentă legată de Drepturile Omului, consolidarea sistemelor comunitare de sănătate și advocacy, la care 

participanții la GTL-HIV au exprimat comentarii și recomandări. Totoodată pentru a sigura implicarea tututor, 

este necesar de a discuta detaliile asociate cu această componentă. Deocamdată, s-a propus axarea pe 3 

obiective, care totuți urmează a fi înca discutate în format mai larg: 

OB 1 Consolidarea comunităților 

OB 2 Respectarea DO 

OB 3 Monitorizarea și advocacy efectuată de către comunitatea grupurilor cheie 

Concluzii. S-a decis, de organiza cat mai rapid posibi, o sedința in format extins pentru a asigura implicarea 

tuturor celor 13 ONG-uri care activează în domeniul de RR pentru a discuta progresele pe marginea elaborarii 

PN  și a colecta sugestii si completari nu doar la componenta DO, dar si la celelalte componente ale PN. 

Subiect 2. Diverse: Actualizări din partea membrilor Comitetului KAP 

Discuții. La capitolul Actualizări, participanții la ședință au fost informați, că la mijlocul lunii aprilie, Comitetul 

KAP va organiza o ședință de lucru pentru a discuta 1-ul draft al Regulamnetului KAP, elaborat de echipa de 

persoane identificate, și a veni cu recomandări, și completări la conținut.  

Concluzii.  

• Elaborarea Regulamentului KAP este o activitate strategică inclusă în Planul de activități al 

Comitetului KAP. Documentul va asigura ajustarea și organizarea funcșională a mebrilor Comitetului 

în contextul unor relații și drepturi egale pentru toți.  

 

 

Secretar  KAP                   Oxana Rucșineanu (SMIT) 

Președinte KAP              Vitalii Rabinciuc (GI PULS) 


