Minuta
Şedinţei Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al
infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei

Data: 25 aprilie 2012
Locaţia: Ministerul Sănătăţii, Sala de şedinţe

Agenda şedinţei:

I. Prezentarea şi aprobarea aplicaţiei pentru reînnoirea grantului consolidat TB în faza a
doua de implementare, oferit Republicii Moldova de către Fondul Global, pentru
realizarea programelor naţionale de prevenire şi control TB:
1) Activităţi şi resurse planificate pentru realizare în faza II de către Recipientul Principal (RP)
Instituţia Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de
Restructurare a Sistemului Sănătăţii” (IP UCIMP RSS)
Raportor:

Victor Volovei – director executiv, IP UCIMP

15 min

2) Activităţi şi resurse planificate pentru realizare in faza II de către RP Centrul pentru Politici şi
Analize în Sănătate (PAS)
Raportor: Andrei Moşneaga – director executiv, Centrul PAS

15 min

II. Organizarea procesului de supervizare a granturilor gestionate de către RP ai Fondului
Global în prima jumătate a anului 2012.
Raportor: Oleg Barbă – responsabil Secretariat CNC TB/SIDA

III.

5 min

Diverse

Participanţi:
Membrii CNC, conform HG nr. 375 din 06.05.2010
1. Andrei Usatîi, Preşedinte CNC, Ministrul Sănătăţii (MS), reprezentat de Mihai Magdei,
Viceministrul Sănătăţii;
2. Igor CHILCEVSCHI, Vicepreşedintele CNC TB/SIDA, Liga PTHS, reprezentat de V.
Baractari, Liga PTHS;
3. Mihai Magdei, Viceministrul Sănătăţii;
4. Octavian Bodişteanu, Viceministrul Tineretului şi Sportului (MTS), reprezentat de O.
Bucatari (MTS);
5. Victor Barbăneagră, Viceministru al Finanţelor (MF), reprezentat de M. Calmac;
6. Dumitru URSACHI, Viceministru al Afacerilor Interne (MAI), reprezentat de N. Prodan
(MAI);

7. Sergiu Sainciuc, Viceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei - reprezentat de
delegatul (MMPSF), reprezentat de D. Doroş (MMPSF);
8. Snejana Ţurcanu, Secretar CNC, reprezentat de Oleg Barbă, (Secretariat CNC);
9. Ştefan Gheorghiţă, Director Centrul SIDA;
10. Victor Volovei, Director Executiv IP UCIMP RSS;
11. Kaarina Immonen, Reprezentant Rezident PNUD - reprezentat de A. Astrahan (PNUD);
12. Alexandra YUSTER, Reprezentant UNICEF - reprezentat de S. Ştefaneţ (UNICEF);
13. Gabriela IONAŞCU, Coordonator UNAIDS în Moldova;
14. Cornel Roşcanu, Delegaţia UE în Moldova;
15. Sidor Uzun, Şeful Departamentului Medical, UTA Gagauzeri, reprezentat de M. Deli,
(DMUTA Gagauzeri);
16. Andrei Moşneaga, Director, Centrul PAS;
17. Veaceslav Mulear, Director GenderDocM;
18. Petru Dermenjî, Coordonator Program TB, regiunea transnistreană;
19. Alexandru Goncear, Coordonator HIV/AIDA în regiunea transnistreană.
Persoane invitate:
1. Victor Burinschi, IP UCIMP RSS;
2. Iurii Osoianu, Centrul SIDA;
3. Svetlana Popovici, Centrul SIDA;
4. Lucia Pirtina, Centrul Republican SIDA şi Dermatovenerologic,
5. Iurie Osoianu, CNAM,
6. Viorel Calistru, DDVR,
7. Valeriu Crudu, Centrul PAS;
8. Elena Jidobin, UNODC;
9. Inga Bînzari, Centrul „AFI”,
10. Vitali Moroşan, Centru „AFI”,
11. Natalia Ursu, Gender DocM;
12. Nadejda Corneţel, Price WaterHouase Cooper;
13. Natalia Gavriliuc, Price WaterHouase Cooper;
14. Violeta Teutu, Secretariat CNC.
Discuţii şi decizii:
Şedinţa CNC a fost moderată de viceministrul Sănătăţii, dl Mihai Magdei.
Viceministul Magdei, în cuvântul de salut a salutat toţi participanţii la şedinţă şi a anunţat
ordinea de zi (agenda). După care, dl Magdei a împărtăşit celor prezenţi îngrijorarea sa
referitor la situaţia TB în Republica Moldova şi atingerea unor indicatori stabiliţi de către
Programul Naţional de control al TB şi la nivel internaţional de OMS. Dumnealui regretă
tendinţa de creştere a morbidităţii TB, în special, este îngrijorat de creşterea cazurilor noi de
infecţii TB în rândul copiilor, precum şi de rata mare a mortalităţii. În acest context, o
importanţă deosebită reprezintă susţinerea activităţilor şi aprovizionarea cu resurse necesare
pentru oferirea accesului universal la serviciile primare pentru persoanele afectate de
tuberculoză.
Dl. Andrei Moşneaga (Centrul PAS), primul raportor, în cadrul prezentării sale, a informat
participanţii la şedinţă, de fapt, despre poziţia comună a Recipienţilor Principali (RP), astfel,
vorbind în numele IP UCIMP RSS şi a Centrului PAS. Prezentarea dl. Moşneaga „Aplicaţia

pentru renovarea consolidării grantului TB, faza II (2013-2015)”, include următoarele
aspecte:
•

Impactul noilor politici şi decizii ale FG pentru Republica Moldova privind aprobarea
granturilor TB, altfel zis: povara bolii, nivelul venitului naţional, nivelul contribuţiilor
naţionale (20%), 10% optimizarea bugetului, 50% din activităţile grantului orientate
spre grupuri ţintă, aplicaţie comună din partea RP pentru fiecare maladie şi acordarea
activităţilor aprobate iniţial de TRP.
Bugetul iniţial aprobat de
TRP (2013-2015), Euro

Bugetul ajustat (-10%),
Euro

MOL-T-PCIMU (IP
UCIMP RSS)
MOL-809-G05-T (Centrul
PAS)

5,356,178

4,820,560

5,358,625

4,822,763

TOTAL

10,714,803

9,643,323

Grant /RP

•

Planul de Dezvoltare a Aplicaţiei (dezvoltarea draft-ului: 22.01-10.04.2012,
revizuirea: 10.04.2012-20.04.2012; şedinţele GTL: 25.01, 17.02, 19.03, 12.04.2012,
CNC aprobă şi remite aplicaţia către Secretariatul GF – până la 30.04.2012).

•

Structura grantului TB consolidat, faza II:
Susţinerea serviciilor de bază de TRP în runda 8 şi 9.
Susţinerea activităţilor prioritare anunţate de PNPC TB pentru 2011-2015, în
special, consolidarea potenţialului managerial în TB MDR, sprijin comunităţilor
locale şi pacienţilor TB, consolidarea capacităţilor în rândul personalului medical
privind succesul managementului de caz TB.
Reorganizarea activităţilor conform celor 3 obiective de bază şi bugetul acestora:
1. Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul TB pentru
pacienţii cu TB MDR – 4,799727 euro; 2. Îmbunătăţirea nivelului de participare a
comunităţii şi susţinerea unui parteneriat TB viabil – 1,346,920 euro; 3.
Asigurarea eficientă a managementului TB prin susţinerea pacienţilor întărirea
capacitatea sistemului de sănătate – 2,197,500.
Ajustarea bugetului – 10%.
Realocarea resurselor între RP.
Ajustarea indicatorilor de performanţă.

•
Nr.

Managementul proiectului/grantului
Manager şi activităţi

Buget pe 3 ani,
Euro

4.1

RP-1 (IP UCIMP RSS)

483,524

4.2

RP-2 (Centrul PAS)

480,000

4.3

Sub-recipienţi (Grant MOL-809-G05T)

290,130

4.4

Audit RP şi SR

45,000

TOTAL

1,298,654

• Sumarul bugetului, faza II (2013-2015), euro
Grant /RP

2013

2014

2015

TOTAL

2,659,450

2,687,701

0

5,347,151

MOL-809-G05-T (Centrul
1,442,070
PAS)

1,508,350

1,345,660

4,296,080

TOTAL

4,196,051

1,345,660

9,643,231

MOL-T-PCIMU
UCIMP RSS)

(IP

4,101,520

La finele prezentării sale, dl. Moşneaga a subliniat câteva aspecte specifice care trebuie luate în
considerare de către membrii CNC TB/SIDA. Dl. Moşneaga a accentuat importanţa contribuţiei
statului, care trebuie să crească anual. Pe viitor, şansele de a obţine granturi de la FG vor fi tot
mai mici. Iată de ce, CNC TB/SIDA şi autorităţile naţionale trebuie să ia în considerare cine va
acoperi cu timpul necesităţile şi mijloacele pentru asigurarea serviciilor de bază. În încheiere, dl.
Moşneaga a accentuat că tratamentul TB cu preparate de linia a II-a va fi acoperit până în 2014.
De asemenea, dl. Moşneaga a mulţumit Secretariatului CNC TB/SIDA şi tuturor membrilor
grupurilor tehnice de lucru (GTL) pentru facilitarea procesului constructiv şi activ la dezvoltare a
aplicaţiei şi revizuirea acesteia.
După prima prezentare, moderatorul şedinţei a deschis sesiunea: Întrebări şi Răspunsuri.
Participanţii nu au avut obiecţii la prezentarea dl Moşneaga. Respectiv, viceministrul Sănătăţii a
oferit cuvântul dlui Victor Volovei, Director executiv IP UCIMP RSS.
Dl. Volovei a atras atenţia celor prezenţi asupra problemelor şi provocărilor identificate de
Fondul Global şi PR în Moldova, pe parcursul anul 2011:
• Datorită recesiunii globale din ultimii ani, FG s-a confruntat cu probleme în
colectarea fondurilor şi distribuirea granturilor. Aceasta a necesitat aprobarea
unor noi politici de alocare a granturilor şi implementarea unor proceduri de
restructurare şi transformare.

• Noile politici de acordare a granturilor au rezultat în introducerea a Mecanismului
Tranzitoriu de Finanţare şi o procedură nouă de renovare a granturilor din
Rundele 6, 8 şi 9.
• Anul 2011, de asemenea, a fost dificil pentru ambii RP din R. Moldova (IP
UCIMP RSS şi Centrul PAS). Aceşti doi recipienţi au trecut printr-un proces de
restructurare şi ajustare la procedura de raportare către FG.
• Dificultăţile de colectare a fondurilor, cu care s-a confruntat FG, inevitabil impune
o mai mare povară financiară asupra ţărilor beneficiare, obligate să mărească
treptat şi să acopere cheltuielile pentru serviciile primare.
La final, dl. Volovei şi-a exprimat speranţa că în 2014 situaţia financiară va fi mai bună şi CNC
TB/SIDA va putea aplica şi obţine un grant pentru controlul infecţiei TB MDR.
După aceste două prezentări, membrii CNC TB/SIDA au fost rugaţi să-şi exprime opiniile cu
privire la renovarea grantului în domeniul TB (conţinut şi formă) şi să voteze pentru aprobarea şi
remiterea către FG. Toţi membrii CNC prezenţi al şedinţă au aprobat unanim aplicaţia şi votat
pentru remiterea ei în termeni stabiliţi către Secretariatul FG.
După cele menţionate, Dl. Oleg Barbă, responsabilul Secretariatului CNC TB/SIDA, a informat
membrii CNC despre necesitatea şi responsabilitatea tuturor membrilor de a fi implicaţi în
procesul de supervizare a granturilor în 2012. Aceasta presupune: 1) Evaluarea de către Comisia
Naţională de Experţi a succeselor şi dificultăţilor înregistrate în procesul de implementare a
granturilor FG şi 2) Vizitarea în teren a proiectelor susţinute de RP.
Astfel, Secretariatul CNC a realizat un chestionar al vizitelor în teren, oferind posibilitatea
membrilor CNC să aleagă cel puţin un proiect per maladie şi per recipient pe care ei ar fi
interesaţi să le viziteze în viitorul apropiat. Toţi membrii CNC prezenţi la şedinţă au completat
chestionarele. Secretariatul CNC va face un sumar al tuturor opţiunilor şi va organiza vizitele în
teren conform intereselor şi necesităţilor membrilor CNC.

Deciziile CNC TB/SIDA (vezi Decizia CNC Nr.2):
•

Este aprobată varianta finală a aplicaţiei privind reînnoirea grantului TB, faza II,
reprezentat de RP – IP UCIMP RSS şi Centrul PAS.

•

Secretariatul CNC TB/SIDA este rugat să remită aplicaţia către Secretariatul FG în
conformitate cu cerinţele tehnice ale FG.

Secretariatul CNC TB/SIDA

26 aprilie, 2012

