Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al
infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei
Country Coordination Mechanism of the National Tuberculosis and National
HIV/AIDS/STI Control Programs
Hotărîrea Nr. 2
din 11 decem brie 2015

Consiliul HOTĂRĂŞTE:
I.

Se ia act de informaţia cu privire la procesul de consultări pe marginea proiectelor de programe naţionale de control
TB şi HIV/SIDA/ITS în anii 2016-2020, asigurat de Ministerul Sănătăţii după şedinţa CNC TB/SIDA din 16/10/2015 cu
participarea ministerelor vizate, societatea civilă, inclusiv comunitatea persoanelor afectate de TB şi HIV, cât şi
experţi internaţionali:
1. Grupurile responsabile de elaborarea proiectelor celor două programe, în frunte cu coordonatorii de
programe şi echipa Serviciului programe naţionale din cadrul Ministerului Sănătăţii, vor ajusta proiectele
celor două programe în conformitate cu propunerile parvenite în urma consultărilor publice.
2. Varianta finală agreată a proiectelor de programe naţionale va fi remisă de către Ministerul Sănătăţii
Guvernului în conformitate cu procedura de aprobare stabilită de acesta.
3. Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, cu aportul partenerilor tehnici şi societatea civilă, vor depune
eforturile necesare pentru a nu admite întreruperi în prestarea serviciilor de prevenire şi control al TB şi HIV
pentru populaţiile cheie.

II.

Se ia act de informaţia prezentată de către Managerul de Portofoliu al Fondului Global (FG) pentru R. Moldova:
•
CNC reiterează respectarea angajamentelor contractuale asumate de ţară în cadrul Noului Model de
Finanţare în vederea susţinerii răspunsului naţional TB şi HIV.
•
Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu instituţiile vizate, vor analiza în continuare oportunităţile
mecanismelor de procurări a medicamentelor aplicate de FG în vederea determinării opţiunilor optime de
procurări publice pe scurtă şi lungă durată.

III.

Se ia act de informaţia prezentată de către experţii European Health Group (EGH) privind realizarea Studiului de
fezabilitate a CNC TB/SIDA şi oportunităţile de integrare a acestuia în structurile de sănătate. Se propune:
• Grupurile constituente ale CNC vor continua dialogul privind opţiunile de integrare a Consiliului şi agrearea
scenariului optim de integrare.
• Secretariatul CNC va facilita conlucrarea de mai departe cu experţii EGH şi Agenţia de Asistenţă Tehnică GIZ
Backup Iniţiative în vederea stabilirii direcţiilor de asistenţă tehnică necesară procesului de integrare.
• Raportul final pe marginea studiului, care urmează a fi perfectat de EHG, va include o foaie de parcurs
privind integrarea CNC şi defini asistenţa tehnică necesară pentru procesul dat.
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