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AGENDA ITEM #1

Prezentarea rezultatelor procesulului național de elaborare a cererii de finanțate în
cadrul grantului standard HIV al Fondului Global.
Violeta Teutu – Secretariatul CNC TB/SIDA

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >

Yes

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Doamna Violeta Teutu, Coordonatorul Secretariatului CNC TB/SIDA, a prezentat sumarul procesului național
de elaborare a aplicației standard HIV în cadrul Noului Model de Finanțare al Fondului Global. Doamna Teutu a
descris etapele parcurse în cadrul procesului dat în paralel cu procesul evaluare a performanțelor CNC TB/SIDA
(4 cerințe și 8 standarde minime):
Elaborarea Notei de Concept pentru grantul HIV

Evaluarea (performanțelor) CNC TB/SIDA
(4 + 8)

Pregătirea procesului:
• Lansarea dialogului de țară – 14/02/2014
• Aprobarea Planului național de aplicare –
13/03/2014
• Publicarea anunțului de participare la procesul de
elaborare a aplicației
• Nominalizarea RP ai grantului standard HIV –
13/03/2014

Planificare și implementare a procesului de
supervizare programatica a granturilor FG (plan
de supervizare + actori)

Etapa I de elaborare a Notei de Concept:
• Instituirea GL pentru elaborarea aplicației (grup
multisectorial)
• Stabilirea priorităților aplicației pentru grantul
HIV

Reprezentativitate adecvată în CNC TB/SIDA a
comunității persoanelor care trăiesc cu TB/SIDA
și a populațiilor cheie (KAP) + echitate de gen

Etapa II – elaborare & consultare:
• Planificarea
obiectivelor,
intervențiilor,
bugetului
• Planificarea intervențiilor + costurilor pentru
”Lista de așteptare”
• Consultarea proiectelor de documente –
platforme / grup constituent

Proces formal de alegere a reprezentanților CNC
din sectorul nonguvernamental (circa 40 %
membri) + conducere multisectoriala a
Consiliului

Etapa III – aprobare:
• Prezentarea & aprobarea de către CNC TB/SIDA
– 12/05/2014
• Expedierea aplicației la FG – 15/05/2014

Mecanism clar și funcțional de gestionare a
conflictelor de interese (politică + instrumente).

În continuare, doamna Teutu a amintit procesul de selectare a RP care a inclus următoarele activități:
• Raportarea de către PR a rezultatelor de implementare a granturilor curente – 14/02/2014
• Evaluarea oportunităților privind mecanismul de finanțare (Dual-track VS Single-track)
• Analiza SWOT a scenariilor de aplicare
• Asigurarea unui proces deschis de votare a RP în cadrul ședinței CNC TB/SIDA - 13/03/2014.
Ca rezultat au fost nominalizați 2 RP:
• IP UCIMP RSS – sectorul guvernamental
• Centrul PAS – sectorul non-guvernamental.
La finalul prezentării a fost explicat detaliat procesul de elaborare a Notei de Concept care a inclus următoarele
platforme de consultare:
• Ședințe lărgite ale GL pentru elaborarea aplicației

•
•
•

Consultări separate în fiecare grup constituent
Consultări în cadrul KAP
Consultări + aprobarea proiectului cererii de finanțare în cadrul GTL CNC TB/SIDA pe componenta HIV
și mixte TB/HIV
• Publicarea procesului consultativ pe www.ccm.md și www.aids.md;
• Proiectul final al Notei de concept – remis membrilor CNC TB/SIDA pentru consultări finale
Procesul paralel de elaborare a Notei de Concept a inclus următoarele activități:
• Elaborarea + prezentarea de către GL pentru elaborarea aplicației HIV a 8 versiuni de buget;
• Elaborarea și validarea indicatorilor programatici pentru grantul standard HIV
• GTL pe componenta HIV și cele mixte TB/HIV;
• Ședințele grupului KAP și informarea acestora;
• Documentarea tuturor etapelor de elaborare a aplicației
• În rezultat s-a reușit elaborarea Notei de Concept conformă cerințelor FG care este orientate spre 3
priorități de bază a)prevenire în populațiile cheie afectate (KAP); b)tratament, îngrijire & suport
HIV/SIDA; c)susținerea comunităților afectate & sustenabilitatea PN și este susținută prin angajamentul
național de cofinanțare.

SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM
Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided.

GOV

Svetlana Coletea, MS, a felicitat participanții care s-au implicat activ în elaborarea aplicației și a
mulțumit pentru munca enormă depusă, menționând că propunerea de finanțare prezentată întrunește
condițiile FG.

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #2

Prezentarea și aprobarea Notei de Concept pentru grantul standard HIV oferit
Republicii Moldova de către Fondul Global, în cadrul Noului Model de Finanțare,
pentru susținerea răspunsului național HIV în perioada 2015-2017.
Lucia Pîrțînă – Coordonatorul Programului Național HIV

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

Sub-recipienții Fundația Soros-Moldova și A.O. ”Inițiativa Pozitivă” și-au declarat conflictul de interes însă au
menționat că susțin aplicația dată.
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >

Yes

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Doamna Lucia Pîrțînă, Coordonatorul Programului național de prevenire și control HIV/SIDA/ITS, a prezentat
”Proiectul de Îmbunătățire a Controlului HIV/SIDA în Republica Moldova” cu scopul general de reducere a
prevalenței HIV în rîndul Populațiilor cheie afectate (KAP) și a mortalității asociate SIDA -ei prin îmbunătățirea
accesului KAP la servicii esențiale de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.
Doamna Pîrțînă a menționat că principiile și prioritățile proiectului sunt consistente cu politicile și ghidurile
internaționale și naționale:
 Planul de Acțiuni European pentru HIV/SIDA 2012-2015
 Strategia UNAIDS și OMS ”Tratamentul 2015”
 Programul Național de prevenire și control HIV/SIDA pentru anii 2011-2015
 Strategia FG privind HIV și Cadrul de investiții pentru regiunea EEAC, 2014-2017.
Scopul general al Strategiei FG privind HIV și Cadrul de investiții pentru regiunea EEAC constă în reducerea cu
50% a transmiterii HIV printre CDI către finele anului 2017 și sporirea accesului și susținerea acoperirii a 80%
din persoanele care necesită TARV.
Obiectivele strategice sunt:
1. Sporirea accesului la servicii complete de reducere a riscurilor pentru CDI, inclusiv în penitenciare;
2. Promovarea accesului universal la tratament antiretroviral cu focusare speciala asupra Populațiilor cheie
afectate (KAP);
3. Promovarea accesului universal la diagnostic calitativ și în termeni oportuni.
Cerințele specifice privind aplicația către FG sunt enumerate mai jos:
1. Cofinanțarea programului: acoperirea din surse locale a cel puțin 20% din finanțarea programului.

2. Minim 50% din grantul FG alocate activităților de advocacy, prestării serviciilor de reducere a riscurilor
și asigurării accesului la servicii de suport și îngrijire.
3. Dezvoltarea unui plan SMART pentru preluarea graduală a serviciilor de reducere a riscurilor de către
stat.
4. Sporirea accesului la servicii de prevenire, referire și menținere în tratament.
5. Activitățile de prevenire în rîndul KAP a fi incluse în Programele HIV Naționale și transferate gradual la
finanțare din surse locale;
6. Preluarea acoperirii, din surse locale sau alternative, a minim 60% din finanțarea TARV, serviciilor de
laborator și activităților de susținere a aderenței către finele alocării curente.
7. Remiterea planurilor de sustenabilitate odată cu Nota de Concept, sau în decursul primului an al alocației.

Doamna Pîrțînă a prezentat structura generală a aplicației standard HIV care constă din trei obiective:
Obiectiv I: Creșterea accesului la servicii complete de prevenire HIV – cu o pondere de 43,1%
Obiectiv II: Asigurarea accesului universal la servicii comprehensive de tratament, îngrijire și suport
HIV – cu o pondere de 8,4%
Obiectiv III: Fortificarea capacităților comunității și asigurarea sustenabilității programului – cu o
pondere de 9,5%.
Perioada de implementare a grantului este de trei ani, scopul de bază fiind ”Reducerea prevalenței HIV
în rîndul KAP și a mortalității asociate SIDAei”.
Obiectivul I (4 958 869 Euro) include patru (4) module:
- Modulul 1 – Programe de prevenire pentru CDI și partenerii acestora – 70,9%;
- Modulul 2 - Programe de prevenire pentru LSC și clienții lor – 19%;
- Modulul 3 – Programe de prevenire pentru BSB și transgenderi – 7,8%;
- Modulul 4 – Prevenirea transmiterii materno-fetale – 3,2%.
Obiectivul II (4 418 745 Euro) include două (2) module:
- Modulul 1 – Tratament, Îngrijire și Suport – 95%;
- Modulul 2 – Sistemul medical informațional și M&E – 5%.
Obiectivul III (1 093 174 Euro) include trei (3) module:
- Modulul 1 – Fortificarea capacităților comunității – 66,1%;
- Modulul 2 – Înlăturarea barierelor legale către acces – 26%;
- Modulul 3 – Managementul de Program – 7,9%.
Implementatorii sunt:
Recipient principal: Centrul PAS – 72,2%;
Sub-recipient: Fundația Soros-Moldova;
Sub-recipient: Inițiativa Pozitivă;
Recipient Principal: UCIMP – 27,8%.
Constrîngerile cererii de finanțare date sunt:



Nu a fost inclus buffer-ul pentru preparatele ARV pentru anii 2016-2017; (decizie acceptată cu greu, dar
conștient din cauza unor condiții impuse de către FG)
Acoperire activități din lista ”Unfunded Quality Demand”

De asmenea, doamna Pîrțînă a prezentat și conținutul liste de așteptare – ”Unfunded Quality Demand ” în
care sunt incluse activități care nu sunt acoperite financiar la moment dar sunt necesare pentru un răspuns
HIV calitativ.

Activitate

Cost

Prestarea serviciilor de RR prin intermediul rețelei de farmacii

94230

Prestarea serviciilor de RR prin intermediul serviciilor mobile

123 927

Proiect de suport a CDI și membrilor familiilor lor pentru creșterea aderenței la
TSO

65 061

Proiect pentru suportul CDI în baza comunității terapeutice

554 900

Instruire pentru beneficiarii proiectelor pentru BSB

23841

Instruire pentru lucrătorii medicali în aspecte de îngrijire a BSB și homofobie

34 535

Studiul IBBS

32 492

Buferul pentru preparatele ARV

366 784,74

Asistență tehnică pentru elaborarea mecanismelor de colaborare a serviciilor
TB/HIV, a serviciilor implicate în realizarea PMTCT și pentru integrarea
serviciilor TB, HIV/TSO

19 000

Studii operaționale (rezistența la ARV, cauzele abandonului tratamentului, servicii
costeficiente)

30 000

Instruiri pentru medicii de familie în aspecte de infecție cu HIV

26908

TOTAL

1 371 679

Doamna Pîrțînă a atenționat că în procesul elaborării s-au conturat 2 probleme legate de sustenabilitatea
activităților, și aderența la tratament și este posibil ca aceste probleme să fie abordate în cadrul dialogului de țară
cu FG și acestea să necesite a fi reevaluate.
La final, doamna Pîrțînă a menționat că având nota de concept elaborată și semnată, acest lucru încă nu înseamnă
finalul aplicației și urmează dialogul de țară care va necesita implicare activă și argumentare a activităților.
Înainte de a începe procedura de votare doamna Teutu a anunțat că Secretariatul CNC TB/SIDA a primit mesaje
oficiale prin care:




Svetlana Plămădeală, UNAIDS, a oferit dreptul de vot și semnătură domnului Silviu Ciobanu, OMS;
Elena Madan, EEAC, se alătură poziției ONU și acordă votul pentru aprobarea aplicației;
Ion Vieru, DS Găgăuzia, susține aprobarea aplicației, oferind dreptul e semnare Secretarului CNC
TB/SIDA.

Cu votul majorității membrilor CNC TB/SIDA prezenți la ședință sau reprezentanților acestora a fost aprobată
aplicația standard HIV prezentată în cadrul ședinței.

La finalul ședinței Violeta Teutu, Coordonatorul Secretariatului CNC TB/SIDA, a dat citire proiectului Hotărârii
ședinței care a fost aprobat.

OI

GOV

Silviu Ciobanu, OMS, în numele tuturor membrilor CNC TB/SIDA din partea Casei ONU a felicitat
toți participanții la elaborarea propunerii de finanțare și a menționat că aceasta este o oportunitate care
nu trebuie ratată și membrii CNC din partea Casei ONU susțin semnarea acestei aplicației. Domnul
Ciobanu a mai menționat următoarele puncte cheie:
 A fost depusă multă muncă pentru a asigura transparența procesului și prioritizarea
activităților, dar mai multă muncă va necesita continuarea dialogului de țară cu Fondul Global.
 Ca și aspecte pozitive, propunerea este focusată pe prioritățile strategice cheie identificate pe
parcursul ultimei revizuiri a Programului HIV, în particular este alineată profilului
epidemiologic al țării (epidemie concentrată), bazată pe prevenirea în rândul populațiilor cheie
afectate (reducerea riscurilor) și servicii de tratament, îngrijire și suport, precum și susținerea
eforturilor societății civile.
 Comparativ cu celelalte aplicații, durabilitatea a crescut, deoarece guvernul a preluat
finanțarea unor activități, dar este loc și pentru mai mult, în particular pentru unele domenii
ca suport psiho-social și activități implementate de ONG-uri, inclusiv reducerea riscurilor și
aderența la tratament ARV și TSO. Durabilitatea intervențiilor pentru sporirea aderenței
necesită o atenție specială, atât în termen de cantități cât și de abordare, și pot necesita o
reconceptualizare pentru a aborda mai bine aderența la tratament.
 Membrii CNC TB/SIDA din partea Casei ONU și-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa
bufferului de medicamente ARV, trebuie de monitorizat minuțios riscul de stock-out. Acest
lucru este foarte important, mai ales în contextul revizuirii pentru Moldova a numărului de
CD4 la 500, împreună cu intensificarea cazurilor de detecție poate spori necesitățile de
tratament ARV.
 Altă îngrijorare în domeniul sănătății publice ține de situația preparatelor ARV în regiunea
Transnistreană și închisori după 2017, care la moment sunt acoperite din sursele FG.
Actualmente spațiul financiar al regiunii Transnistrene nu permite achiziționarea inependentă
de medicamente ARV. Pentru ONU este critic asigurarea accesului egal la tratament și
prevenire HIV pentru toți cetățenii RM, inclusiv din regiunea Transnistreană.
 Ghidul actual al OMS privind tratamentul HIV prevede un accent deosedit pe îngrijirea
integrată HIV-TB-HR, care trebuie luate în considerație.
 Dialogul între partenerii activi în domeniul HIV și TB trebuie îmbunătățit continuu.
 Și nu în ultimul rând, ONU este pregătit să acorde continuu asistență tehnică necesară pentru
a eficientiza pe viitor activitățile de prevenire, tratament și control HIV în Moldova.
Svetlana Cotelea a ținut să menționeze următoarele puncte cheie care au fost respectate de către stat
în cadrul elaborării aplicației:
1. Cofinanțarea programului: acoperirea din surse locale a cel puțin 20% din finanțarea
programului.
2. Minim 50% din grantul FG alocate activităților de advocacy, prestării serviciilor de reducere
a riscurilor și asigurării accesului la servicii de suport și îngrijire.
În acest context statul a preluat:
 Tratament ARV – 34,1%;
 Monitorizarea prevalenței – 20,8%;
 Aderența la tratament – 20,1%;
 Consiliere și support psiho-social – 24,9%.
Doamna Cotelea a propus ca să fie schimbată ordinea priorităților în lista ”Unfunded Quality
Demand”, astfel încât prima pe lista să fie procurarea bufferului de medicamente ARV.
De asemenea, doamna Viceministru, a accentuat că volumul aplicației date precum și sumele alocate
din bugetul de stat nu acoperă integral implementarea Programului Național HIV. O parte din activități
sunt finanțate din alte surse precum UE, etc.
Referitor la sustenabilitatea intervențiilor în domeniul reducerii riscurilor, doamna Cotelea a
menționat că Ministerul Sănătății va prelua unele din aceste servicii dar nu în volumul finanțat de
către Fondul Global și abordarea existentă la moment, ci conform metodologiei și tarifelor pentru
prestarea serviciilor de stat. În ceea ce privește aderența la tratament, la moment sunt focusate pe

intervenții individuale, însă pe viitor trebuie asigurat prin intervenții de sistem (de ex. Tratament ARV
combinat care crește aderența).
Referitor la intervențiile integrate TB/HIV Doamna Pârțînă a explicat că aceste activități vor fi incluse
în aplicația TB și va fi stipulat crearea punților între serviciile TB și HIV.
DECISION(S) Summarize the decision in the section below

Cu votul majorității membrilor CNC TB/SIDA s-au aprobat următoarele:
1. Se ia act de informația prezentată de coordonatorul Programului național de prevenire și control
HIV/SIDA/ITS și Secretariatul CNC TB/SIDA cu privire la aplicația pentru grantul standard HIV,
disponibil pentru R. Moldova în cadrul Noului Model de Finanțare al Fondului Global de luptă împotriva
SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG), și procesul de elaborare a cererii de finanțare, realizat în contextul
unui dialog de țară transparent și incluziv.
2. Se aprobă Nota de Concept și întegul set de documente, parte a cererii de finanțare pentru accesarea
grantului standard HIV.
3. Secretariatul CNC TB/SIDA și Recipientii Principali (RP), Instituția Publică - Unitatea de Coordonare,
Implementare și Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătății (IP UCIMP RSS) și
Centrul PAS, vor asigura, în termen de până la 15 mai 2014, completarea online a Notei de Concept și
expedierea acesteia către FG.
4. CNC TB/SIDA va asigura și va participa la continuarea dialogului de țară pe parcursul întregului proces
de negociere a grantului cu FG, crearea acestuia de către donator și semnarea acordului de grant între FG
și RP.
5. Implementarea grantului standard HIV, disponibil R. Moldova pentru susținerea Programului național de
prevenire și control HIV/SIDA/ITS în perioada 2015-2017, se va realiza în baza unui Memorandum de
implementare, încheiat între Ministerul Sănătății și RP și subrecipienții grantului în cauză.
6. CNC TB/SIDA va superviza procesul de implementare a grantului, iar Ministerul Sănătății va asigura
monitorizarea întregului proces.
NEXT MEETING

(INCLUDES OUTSTANDING AGENDA ITEMS NOT COMPLETED DURING CURRENT MEETING)

TIME, DATE, VENUE OF NEXT MEETING (dd.mm.yy)

12/08/14

PROPOSED AGENDA FOR NEXT
MEETING

WRITE THE PROPOSED AGENDA ITEMS IN THE SPACES PROVIDED

AGENDA ITEM #1

Aprobarea aplicației standard HIV la Noul Model de Finanțare al Fondului Global.

SUPPORTING DOCUMENTATION

Place an ‘X’ in the appropriate box

ANNEXES ATTACHED TO THE MEETING MINUTES

Yes

ATTENDANCE LIST

X

AGENDA

X

No

OTHER SUPPORTING DOCUMENTS
IF ‘OTHER’, PLEASE LIST BELOW:

CHECKLIST

(Place ‘X’ in the relevant box)
YES

NO

AGENDA CIRCULATED ON TIME BEFORE MEETING DATE

X

The agenda of the meeting was circulated to all CCM members,
Alternates and Non-CCM members 2 weeks before the meeting took
place.

ATTENDANCE SHEET COMPLETED

X

An attendance sheet was completed by all CCM members, Alternates,
and Non-CCM members present at the meeting.

DISTRIBUTION OF MINUTES WITHIN ONE WEEK OF MEETING

X

Meeting minutes should be circulated to all CCM members, Alternates
and non-members within 1 week of the meeting for their comments,
feedback.

FEEDBACK INCORPORATED INTO MINUTES,
MINUTES ENDORSED BY CCM MEMBERS*

REVISED

Feedback incorporated into revised CCM minutes, minutes
electronically endorsed by CCM members, Alternates and nonmembers who attended the meeting.

Final version of the CCM minutes distributed to CCM members,
Alternates and Non-members and posted on the CCM’s website where
applicable within 15 days of endorsement.

MINUTES DISTRIBUTED TO CCM MEMBERS, ALTERNATES AND
NON-MEMBERS

GLOSSARY FOR ACROYNMS USED IN THE MINUTES:
ACROYNM

MEANING

FG

Fonsul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei

MS

Ministerul Sănătății

PN

Program Național

PNCT

Program Național de Control al Tuberculozei

PNHIV

Program Național de Profilaxie și Control HIV/SIDA și ITS

RP

Recipient Principal

PTH

Persoanele care Trăiesc cu HIV

NMF

Noul Model de Finanțare

RR

Reducerea Riscurilor

TARV

Tratament antiretroviral
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