
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 Coordinating Mechanism of the National Tuberculosis and National
HIV/AIDS/STI Control Programs

Hotărîrea CNC TB/SIDA N r.l

din 12 aprilie 2018

Consiliul HOTĂRĂŞTE:

L Se ia act de informaţia cu privire la realizările Programelor naţionale de prevenire şi control al 
infecţiilor cu HIV/SIDA/ITS şi tuberculoză pentru 2016-2020, anul de referinţă 2017 şi se 
agreează.

II. Se ia act de informaţia cu privire la rezultatele implementării granturilor Noului Model de 
Finanţare ale Fondului Global pentru controlul maladiilor TB şi HIV (2015-2017). Se validează 
rapoartele/rezultatele prezentate de Recipienţii Principali -  IP UCIMP DS şi Centrul PAS.

III. Se ia act de propunerile prezentate pentru actualizarea componenţei instituţionale a CNC 
TB/SIDA şi structurile acestuia, modificările şi completările la Hotărîrea Guvernului nr. 825 din 3 
august 2005 „Cu privire la instituirea Consiliului naţional de coordonare a programelor naţionale 
de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al 
tuberculozei”.

3.1. Se aprobă modificările propuse pentru actualizarea componenţei instituţionale a CNC 
TB/SIDA.

3.2. Se aprobă restructurarea grupurilor tehnice de lucru parte a CNC, din 8 GTL operaţionale 
în 3, după cum urmează: GTL controlul infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere 
sexuală, GTL controlul tuberculozei şi GTL mixt în domeniul HlV/tuberculoză.

3.3. Se acceptă propunerile de modificare şi completările la Regulamentul cu privire 
la Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei 
HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (Anexa nr.2 la 
Hotărîrea Guvernului nr. 825 din 3 august 2005).
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3.4. Secretariatul CNC va solicita instituţiilor/organizaţiilor componente a CNC TB/SIDA 
desemnarea/delegarea reprezentanţilor în calitate de membri ai Consiliului, conform 
procedurilor descrise în Manualul Operaţional.

3.5. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţie Sociale va promova modificările şi completările 
la Hotărârea Guvernului nr. 825 din 3 august 2005 „Cu privire la instituirea Consiliului 
naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, 
infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei” în conformitate cu procedura de 
aprobare a acestora prin Hotărîre de Guvern al RM.

Se ia act de informaţia privind conceptele aplicaţiilor ale consorţiumurilor pentru granturile 
regionale oferite de Fondul Global (în format multicountry), în domeniile HIV şi tuberculoză:

- îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale şi prevenirea tuberculozei multidrog - rezistente 
în Europa de Est şi Asia Centrală, prezentată de IMSP Institutul de Ftiziopulmonologie 
“Chirii Draganiuc

- HIV: Sustenabilitatea serviciilor pentru populaţiile cheie din Europa de Est şi Asia Centrală, 
prezentată de Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor;

- Parteneriatul pentru acces egal la serviciile determinate de infecţia HIV pentru persoanele 
care trăiesc cu HIV şi populaţiile cheie din Europa de Est şi Asia Centrală, prezentată de 
Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV;

- îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire şi prevenirea tuberculozei rezistente la medicamente, 
prezentată de Centrul PAS;

- Sustenabilitatea serviciilor pentru grupurile-cheie în regiunea Europei de Est şi Asiei 
Centrale, prezentată de Iniţiativa Pozitivă;

- Sustenabilitatea serviciilor HIV pentru populaţiile cheie afectate din Europa de Sud-Est, 
prezentată de AFI;

- Sustenabilitatea serviciilor HIV pentru populaţiile-cheie din Europa de Est şi Asia 
Centrală, prezentată de IDOM.

4.1. Se susţin iniţiativele prezentate de partenerii naţionali la p.4 pentru aplicaţiile regionale la 
granturile Fondului Global. în cazul aprobării granturilor respective organizaţiile beneficiare 
din R. Moldova vor coordona activităţile de implementare cu coordonatorii Programelor 
naţionale de prevenire şi control al infecţiilor cu HIV/SIDA/ITS şi tuberculoză şi vor informa 
periodic CNC despre procesul de implementare a granturilor şi rezultatele înregistrate.

4.2. Secretariatul CNC va asigura, în termenii oportuni, remiterea răspunsului oficial privind 
susţinerea aplicaţiilor de către CNC TB/SIDA în adresa organizaţiilor parte a consorţiumurilor 
regionale.

Ministrul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale, 
Preşedintele Consiliului naţional de coordonare 
a programelor naţionale de profilaxie şi control 
al infecţiei HIV/SIDA/ITS şi de control al tuberculozei Svetlana CEBOTARI
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