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Ședința CNC TB/SIDA a fost prezidată de președintele CNC și ministrul sănătății, muncii și protecției sociale,
Viorica Dumbrăveanu, care a salutat participanții și a prezentat subiectele incluse în agenda de lucru.
Cvorum pentru ședința din 24/01/2020 – 26 membri prezenți din 29 membri cu drept de vot.

AGENDA ITEM #1

Prezentarea rezultatelor implementării granturilor Fondului Global pe
componentele TB și HIV 2018-2020
Raportori - RP:
Nicolae Jelamschi, Director Executiv, IP UCIMP DS,
Stela Bivol, Director, Centrul PAS

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

Recipienții Principali nu participă la luarea deciziilor.
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >

Yes

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

În prezent, în Republica Moldova se derulează un grant consolidat, oferit de Fondul Global, în susținerea
răspunsului național la infecțiile cu HIV/SIDA și TBC. Valoarea grantului este de 15,8 milioane de euro pentru
perioada 2018-2020. Granturile sunt gestionate de doi Recipienții Principali: IP UCIMP DS (sectorul
guvernamental), care implementează componenta HIV integral și grantul pe componenta TB, și Centrul PAS
(sectorul nonguvernamental) care gestionează grantul pe componenta TB.
Dl Jelamschi a prezentat succint progresul activităților din cadrul grantului FG gestionat de UCIMP, în conformitate
cu obiectivele stabilite:
Componenta TB:
Obiectivul 1 - Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de
TB, inclusiv M/EDR-TB:
• Asigurarea cu medii nutritive, substanță̆ pură și reactive, destinate laboratoarelor de referință̆ în
bacteriologia tuberculozei.
• Procurarea de consumabile și regenți (tehnica automată MGIT 960 și tehnica automată LPA Hain).
• Asigurarea serviciilor de mentenanță pentru echipamentele din cadrul laboratoarelor de referință̆ (LPA
Hain și MGIT 960).
• Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor
pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamentele antituberculoase (procurare de
combustibil și co- finanțare a salariului șoferilor) - de către SR IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.
• Asigurarea controlului infecției prin procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și
LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/XDR).
Obiectivul 2 - Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv
M/EDR-TB:
• Asigurarea continuității tratamentului pacienților cu TB-MDR, TB-pre-XDR și TB-XDR prin procurarea
medicamentelor antituberculoase.
• Livrarea tranșelor de medicamente în baza graficului prestabilit de către Beneficiar - IMSP IFP ”Chiril
Draganiuc”.
• Asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în
teritorii (procurare de combustibile și co-finanțare a salariului șoferilor), precum și susținerea
funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (întreținerea încăperilor), în care se

•

păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării grantului.
În 2018-2019 – 1.819 pacienți au fost incluși în tratamentul DOTS Plus.

Obiectivul 3 - Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB:
•

Acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de subrecipient și pentru costurile operaționale aferente.
• Asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în
diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică, inclusiv sistemul penitenciar
și regiunea de Est a R. Moldova (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor).
• Acoperirea costurilor de întreținere și ajustare a softului SYME TB. Susținerea activităților de
elaborare și realizare a Studiului „Tuberculoza Multidrogrezistente la Copii”.
Componenta HIV/SIDA:
Obiectivul 1 - Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi. În acest context
au fost asigurate:
• Servicii de prevenire și aderență la TARV/TSO pentru populațiile-cheie (CDI, LS, BSB, PTH) prin
contractarea a 15 instituții (ANP și 14 ONG-uri, inclusiv 4 ONG-uri din regiunea de Est a R. Moldova);
• Procurarea consumabilelor destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă
• Susținerea programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic de
Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sporit;
• Susținerea serviciilor de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin
intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru.
Obiectivul 2 - Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport
pentru PTH:
•
•
•

•
•
•

Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea de Est, la tratament
antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente;
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor antiretrovirale, depozitarii,
gestionării și distribuirii acestora;
Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea de Est, la servicii de
monitorizare a tratamentului (acoperindu-se integral necesitățile malului stâng și parțial – cele ale
malului drept) prin procurarea de teste PCR, reagenți și consumabile pentru testarea la celulele CD4,
teste rapide Sifilis RDT, teste rapide combinate HIV&Syphilis;
Acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator
utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică;
Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare. În 2018-2019, au fost efectuate 102 vizite de
monitorizare în teren a activităților de implementare a proiectelor de prevenire HIV și aderență la
TARV și/sau TSO;
Suport în realizarea Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS), pentru 2019-2020.

Obiectivul 3 - Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA:
•

Acordarea suportului în implementarea activităților de SR a AO ”Inițiativa Pozitivă”: a) Susținerea
campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a stigmei și
discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate; b) Oferirea de mini
grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel
local; c) Elaborarea, editarea și distribuirea materialelor informaționale și educaționale despre infecția
HIV/SIDA pentru grupurile țintă: CDI/LS/BSB/PTH;
• Managementul programului: susținerea Unității de coordonare a PN HIV, parte a echipei IMSP SDMC și
susținerea echipei de coordonare a AO ”Inițiativa Pozitivă”, care asigură implementarea activităților
de Sub-recipient.
Din valoare totală a grantului - 8 422 714,26 euro au fost valorificați - 7 196 366,05 euro.
În continuare, Dna Bivol a vorbit despre activitățile implementate în programul TB, gestionat de Centrul PAS:
Cu referire la Obiectivul I - Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce și de calitate a tuturor cazurilor
de TB, inclusiv a celor cu TB-M/XDR s-a menționat implementarea Xpert MTB / RIF la nivel raional, în penitenciare

și centrele SIDA. În acest context, a fost asigurată funcționalitatea a 57 echipamente GeneXpert prin aprovizionare
continuă cu consumabile și monitorizare în teren. Date raportare pentru 10 luni, 2019: 25,344 cartușe utilizate
pentru testare Xpert și 20,783 examinări valide. Totodată, a fost asigurată participarea a doi specialiști din LNR al
IMSP IFP pentru instruire în cadrul companiei Cepheid în Franța pe aspecte de aplicare a metodei rapide de
testare la Rifampicin și asigurarea funcționalității echipamentului GeneXpert.
Cu referire la Obiectivul II - Consolidarea abordărilor centrate pe pacient la tratamentul M/XDR-TB:
• a fost asigurat Suportul motivațional pacienților cu TB pentru aderență la tratament - s-a programat 100%
acoperire pentru pacienții cu MDR-TB de pe malul stâng și 40% de pacienți cu MDRTB pe malul drept.
Pentru 9 luni, 2019, au beneficiat 122 beneficiari cu TB-MDR de pe malul drept al Nistrului în raport cu
123 programați, suma alocată: 1,609,753 lei MD vs 1,908,679 lei MDL, pe malul stâng: 141 pacienți cu TBMDR versus 123 estimați, suma alocată: 1,903,469.75 lei MD versus 1,878,287.35 lei MD bugetat;
• au fost susținute Centrele pentru suportul pacienților cu tuberculoză - în 2019 (33 Centre), 2018 (39
centre), 2020 (21 centre). Pacienți evaluați în S1, 2019 - 1996.
• au fost susținute ONG-urilor prin Programul de granturi mici pentru persoanele cu risc sporit și persoanele
greu de accesat, afectate de TB: a) 5 granturi pentru ONG: abordări inovatoare orientate către pacient.
Rezultate atinse în 9 luni 2019: 88% pacienți care continuă tratamentul fără întreruperi; b) grant deținuți
și foști deținuți: 84 consilieri pentru persoanele cu TB aflați în tratament și consiliere / însoțire a 13
persoane cu TB eliberate din sistemul penitenciar.
• au fost fortificate capacitățile echipelor ONG/Centrele de suport al pacienților cu TB în condiții de
ambulator și dialog pentru îmbunătățirea colaborării tuturor actorilor din raioanele unde activează ONG;
• au fost organizate mai multe activități pentru fortificarea advocacy, comunicare și mobilizare socială /
informare și educație privind prevenirea formelor rezistente de tuberculoză (DR-TB).
Cu referire la Obiectivul III - Fortificarea capacităților naționale pentru colaborarea TB / HIV au fost organizate
patru cursuri de instruire pentru medicii pneumoftiziologi și medici infecționiști în managementul co-infecției
TB/HIV.
Performanța programului pentru S1, 2019, în baza indicatorilor de bază raportați în această perioadă, este de
84%. Rata cumulativă a debursării la 31.12.2019 a fost 100% și rata cumulativă de absorbție - 95%.
Ambii RP au menționat în raportările lor despre deficitul cauzat de fluctuația cursului valutar, astfel, cursul
valutei la bugetare a fost mult mai înalt decât cursul utilizat în operarea grantului.
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.

SC

RP

SC

GOV

Reprezentantul LPTH, Igor Chilcevschii a solicitat precizări referitor la țintele de acoperire a
beneficiarilor populațiilor cheie din programele de prevenire și a beneficiarilor care trăiesc cu HIV
din programele de suport și îngrijire.
Nicolae Jelamschi, UCIMP, a menționat că țintele nu au fost stabilite de RP, iar numărul de
beneficiari s-a redus ca urmare a managementului îmbunătățit a monitorizării beneficiarilor din
cadrul programelor de prevenire.
Ala Iațco, UORN, a menționat câteva cauze a diferenței numărului de beneficiari acoperiți pentru
programele de reducere a riscurilor: criteriile de validare diferite în fiecare an, consumul drogurilor
neinjectabile și migrarea consumatorilor la alte tipuri de consum, accesarea serviciilor de către
beneficiari nu corespunde cu periodicitatea agreată în program.
Membrii CNC au validat unanim rapoartele prezentate de IP UCIMP DS și Centrul PAS privind
implementarea granturilor FG 2018-2020. Recipienții Principali s-au abținut de la vot.

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM
AGENDA ITEM #2

Prezentarea procesului de elaborare a proiectelor de Programe naționale de
prevenire și control al infecțiilor HIV/SIDA/ITS pentru 2021-2025
Raportor: Iurie Climașevschi, coordonator Programul național HIV

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) >

No

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Raportorul a menționat despre necesitatea inițierii procesului de elaborare a Programelor naționale TB și
HIV/SIDA/ITS pentru anii 2021-2025, deoarece aplicația FG trebuie să fie elaborată în baza obiectivelor &
țintelor PN. În acest sens, a fost semnată Dispoziția MSMPS, nr. 09-d din 17/01.2020, cu privire la instituirea
Grupului de lucru și aprobarea Planului de elaborare a Programului Național de Prevenire și Control al infecției
HIV/SIDA/ITS și Programului Național de control al tuberculozei pentru anii 2021-2025.
În Scrisoarea de Alocare, primită de la FG, termenul limită pentru depunerea aplicației este 23 martie 2020.
Echipele de coordonare a PN, împreună cu partenerii implicați în realizarea PN, propun ca această dată să fie
extinsă către data de 25 mai 2020 pentru a reuși elaborarea drafurilor PN.
Astfel, potrivit Planului propus, prezentarea proiectelor PN HIV/SIDA/ITS și TB este estimată către data de
20/05/2020, iar versiunea finală a programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS pentru anii 2021-2025 în cadrul
CNC TB/SIDA - sfârșitul lunii iulie curent.
GL responsabil de elaborarea PN este compus din reprezentanții MSMPS, MF, CNAM, instituțiile implicate în
implementarea programelor naționale, agențiile internaționale și reprezentanții societății civile.
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM

GOV

OI

Marina Semeniuc, Reprezentantul MF, a solicitat prezentarea bugetului din cadrul PN pentru
perioada 2021-2025 pentru a fi incluse în Cadrul bugetar pe termen mediu.
Svetlana Plămădeală, UNAIDS, a vorbit inclusiv din numele familiei ONU, și crede că realizarea
concomitentă a cele două strategii naționale și aplicația de țară este o provocare, dar și o bună
sincronizare a planificării naționale și a activităților din cadrul grantului FG. Este important ca
programele să fie robuste, bazate pe evidența și recomandările actualizate, pe eficiența alocațiilor,
astfel încât țintele să fie atinse. Documentele trebuie să aibă ținte ambițioase și să fie bazate pe
drepturile omului, centrate pe persoană și gender. Către anul 2023 ar fi bine să ajungem cu o
arhitectură diferită de implementare și cu fortificarea capacităților sistemului de sănătate. De
asemenea, vorbitorul a menționat importanța societății civile ca partener egal în elaborarea și
implementarea programelor naționale. Totodată, a fost expusă îngrijorarea privind aspectele de
sustenabilitate a serviciilor de prevenire, îngrijire și suport în ambele domenii TB și HIV. Respectiv,
recomandarea partenerilor internaționali este ca angajamentele privind sustenabilitatea să fie
asumate și implementate.

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM
AGENDA ITEM #3

Aprobarea documentelor de activitate actualizate a CNC TB/SIDA
Raportor: Silvia Stratulat, Secretarul CNC TB/SIDA

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

În conformitate cu decizia CNC TB/SIDA din 12/04/2018, documentele de activitate ale CNC TB/SIDA urmau să
fie expuse exercițiului de actualizare. În acest context, au fost contractați trei consultanți naționali care au
lucrat la proiectele de documente pe parcursul anului 2018:
• Manualul Operațional al CNC TB/SIDA
• Procedura de supervizare de către CNC TB/SIDA
• Politica Conflictului de Interese a CNC TB/SIDA
• Codul de Conduită Etică (document nou propus de FG)
Totodată, Secretariatul CNC a organizat mai multe activități de consultare a proiectelor de documente cu
partenerii CNC, membrii CNE, inclusiv platforma KAP.
În cadrul ședinței CNC, secretarul a prezentat actualizările majore operate la documentele normative CNC:
•

Mandatul CNC TB/SIDA - actualizat reprezintă un organism intersectorial și interministerial, instituit
prin Hotărîre de Guvern, condus de către președinte, asistat de doi vicepreședinți (anterior 3), și are
rolul de planificare, elaborare, implementare, integrare, corelare, monitorizare, evaluare și supervizare
a politicilor în domeniul HIV/SIDA/ITS şi tuberculozei.

•

•
•
•
•

Activitatea CNC TB/SIDA - actualizate si suplinite - promovează și implică parteneriatul intersectorial
în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi supervizarea Programelor Naţionale,
granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global şi asigură transparența proceselor de luare a
deciziilor.
Ședințe ordinare, nu mai rar de 3 ori pe an, și extraordinare (la necesitate), inclusiv în format on-line.
Ședințele organizate la inițiativa președintelui CNC TB/SIDA, la inițiativa Secretariatului CNC TB/SIDA
sau la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului, informând Secretariatul CNC TB/SIDA cu 15 zile înainte
despre această intenție;
Întrunirile extraordinare sunt organizate în regim de urgență, cu cel mult 10 zile de la data solicitării.
Membrii CNC TB/SIDA sunt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul de
luare a deciziilor, la aprobarea rezoluțiilor/deciziilor fiind necesare 2/3 de voturi “pro” din membrii
prezenți.

Totodată, în cadrul ședinței a fost prezentat și propus spre aprobare un document nou - Codul de conduită
etică a membrilor CNC. Documentul a fost recomandat de FG și are scopul să promoveze valorile morale
supreme şi să contribuie la conștientizarea unui comportament corespunzător de către toți membrii CNC
TB/SIDA, CNE, GTL, persoanele din cadrul Secretariatului CNC, RP și SR.
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM

Ștefan Gheorghiță, Agenția pentru Sănătate Publică, a recomandat membrilor CNC să aprobe
aceste documente, deoarece acestea au fost consultate cu partenerii în domeniu, inclusiv cu
societatea civilă. Totodată, noile documente vin să îmbunătățească și să faciliteze activitatea
partenerilor CNC.
Președintele CNC a mulțumit vorbitorilor și a supus votului aprobarea pachetului de documente ce
reglementează activitate CNC. Documentele normative actualizate privind activitatea CNC au fost
aprobate în unanimitate de membrii CNC TB/SIDA.

GOV

GOV

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM

AGENDA ITEM #4

Aplicarea CNC TB/SIDA pentru grantul FG în perioada 2021-2023
• Acceptarea invitației FG de a aplica pentru grantul FG
• Aprobarea distribuției alocațiilor pe componentele de maladii
• Confirmarea/schimbarea monedei de operare în cadrul grantului FG
• Confirmarea GL pentru elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV
• Aprobarea Planului național de elaborare a Cererii de finanțare TB/HIV
• Determinarea aranjamentelor de implementare a grantului FG – RP/SR
Raportor: Silvia Stratulat, Secretarul CNC TB/SIDA

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

Recipienții Principali și Sub-recipienții
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >

Yes

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

La data de 16/12/2019, Republica Moldova a fost invitată oficial de Fondul Global în calitate de aplicant
pentru noua finanțare lansată de FG pentru 2020-2022.
În cadrul ședinței, Silvia Stratulat a informat membrii CNC despre recomandările și cerințele FG cu privire la
următoarea aplicație de țară. Suma alocată Republicii Moldova constituie - 18,061,192 EURO, iar perioada
de finanțare indicată - 3 ani (01.01.2021-31.12.2023). Aceste resurse sunt destinate pentru susținerea
răspunsului național la HIV/SIDA, TB, dar și pentru consolidarea sistemelor de sănătate durabile.
Stipulări ale FG în contextul următoarei finanțări:
•
•

Prezentarea unei Cereri de finanțare comune HIV și TB pentru un singur grant implementat de un
singur Recipient Principal;
Asigurarea unui dialog de țară incluziv și transparent cu implicarea tuturor părților interesate,

•
•
•
•
•
•
•

inclusiv populațiile cheie afectate în procesul de elaborare a cererii de finanțare;
Alinierea contextului la prioritățile țării și ghidare conform Planurilor naționale strategice
relevante și revizuirile de program;
Focusare pe reducerea incidenței și escaladarea eforturilor efective de prevenire, prioritizarea
investițiilor în populația cheie și vulnerabilă;
Investire în consolidarea sistemelor de sănătate și comunitare;
Direcționarea fondurilor HIV spre programe bazate pe dovezi pentru populația cheie și vulnerabilă
aliniate contextului epidemiologic din Moldova;
Tranziția accelerată a fondurilor TB pentru toate regimurile de tratament pe cale orală a TB
rezistentă la medicamente, în conformitate cu recomandările OMS.
Importanța investițiilor în drepturile omului și aspectele de gen cu eliminarea barierelor aferente
drepturilor omului în accesarea serviciilor pentru eliminarea epidemiei.
Majorarea resurselor locale pentru sănătate și, în special, pentru HIV și tuberculoză, și acceptarea
treptată a costurilor programelor cheie, inclusiv a celor care sunt în prezent finanțate de Fondul
Global.

De luat în considerare:
• Focalizare cerințelor de aplicare - 50%. Cel puțin 50% din cererea de finanțare pentru programele de
maladii trebuie axată pe populațiile-cheie și grupurile vulnerabile.
• Eligibilitatea CNC TB/SIDA: Confirmarea Eligibilității CNC–ului pentru accesarea fondurilor este
măsurată în baza a 6 indicatori: 1) Dialog național și incluziv; 2) Confirmarea Recipienților Principali –
vor fi evaluați de FG la momentul depunerii aplicației, iar rezultatele autoevaluării CNC pentru
indicatorii: 3) Supervizarea programatică; 4) Reprezentativitatea CNC; 5) Implicarea populației cheie și
comunităților persoanelor afectate; și 6) Politica gestionării conflictelor de interese - au fost remise FG
la data de 16/12/2019.
• Angajamente față de donator. Pentru a beneficia de suma totală alocată, Republica Moldova trebuie
să îndeplinească și să respecte aceleași condiții de cofinanțare ca și în cazul granturilor precedente: 1)
Creșterea graduală a alocărilor interne pentru programele de control al maladiilor și sistemul de
sănătate; și 2) Respectarea condițiilor de cofinanțare asumate în cadrul realizării granturilor actuale.
Cerințele de cofinanțare pentru 2021-2023:
1) 15% din suma alocată R. Moldova (2,709,179€) va fi disponibilă pentru utilizare doar prin
îndeplinirea condițiilor de cofinanțare a programelor;
2) Țara trebuie să prezinte, la necesitate, dovezi ale angajamentelor de cofinanțare confirmate de
către Ministerul Finanțelor sau alte organisme relevante.
Distribuirea alocațiilor:
Fondul Global propune următoarea distribuire a alocațiilor per componentele de maladii: HIV - 8,662,849 EUR
şi TB - 9,398,343 EUR.
Cu toate acestea, țara poate să accepte repartizarea alocațiilor FG sau să propună propria distribuire a
surselor financiare, care va fi examinată și aprobată de FG înainte de depunerea aplicației de țară.
Confirmarea GL pentru elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV
Grupul de Lucru responsabil de elaborarea proiectelor de Programe naționale de prevenire TB și HIV pentru
2021 – 2025, aprobat prin Dispoziția MSMPS nr.09d din 17.01.2020, a fost propus de partenerii CNC să fie
confirmat în calitate de Grup de Lucru pentru elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV 2021-2023. Din cadrul GL
fac parte reprezentanții instituțiilor guvernamentale, agențiile internaționale și societatea civilă, inclusiv
reprezentanții populațiilor cheie afectate.
Republica Moldova este invitată să depună Cerere de finanțare TB/HIV către data de 23 martie 2020. Cu toate
acestea, luând în considerare perioada de elaborare a Programelor naționale TB și HIV/SIDA pentru 20212025, grupurile constituente propun de a solicita FG prelungirea termenului de depunere a aplicației de țară
către 25 mai 2020.
În continuare, Secretariatul CNC a prezentat membrilor CNC Proiectul Planului național de dezvoltare a
aplicației de țară pentru 2021-2023:

Obiectiv

Activitate

Realizarea autoevaluării CNC în
scopul confirmării de către FG a
eligibilității pentru accesarea
granturilor FG

Remiterea evaluării EPA în adresa FG
15 decembrie 2019 Secretariatul CNC
(indicatorii 3,4,5,6), evaluarea
indicatorilor 1,2 de FG la momentul
depunerea aplicației Membrii CNC TB/SIDA
depunerii aplicației

Elaborarea draft-urilor
Elaborarea draft-urilor PN
Programelor naționale TB și HIV
pentru 2021-2025
Prezentarea draft-urilor PN
Aprobarea de către CNC a invitației
FG de continuare a finanțării
programelor (TB și HIV/SIDA)

Termeni

Actori responsabili

februarie – aprilie
2020

Coordonatorii PN

mai (ședința CNC)

Coordonatorii PN

Ședința CNC
(24.01.2020)

Membrii CNC TB/SIDA

Ședința CNC
Asigurarea dialogului de țară în Confirmarea aranjamentelor de
implementare a grantului FG (RP/SR) (24.01.2020)
procesul elaborării Cererii de
finanțare TB/HIV
Confirmarea/schimbarea monedei de
Ședința CNC
operare în cadrul Cererii de finanțare
(24.01.2020)
TB/HIV
Aprobarea alocațiilor pe
Ședința CNC
componentele de maladii
(24.01.2020)
Confirmarea GL responsabil de
Ședința CNC
perfectarea Cererii de finanțare
(24.01.2020)
Elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV 2021-2023
TB/HIV
Perfectarea și consultarea Cererii de
finanțare TB/HIV în cadrul structurilor aprilie – mai 2020
CNC - GTL, CNE, KAP
Aprobarea și semnarea Cererii Aprobarea Cererii de finanțare
Ședința CNC (mai
de finanțare TB/HIV
TB/HIV
2020)
Remiterea aplicației de țară
Expedierea Cererii de finanțare
25 mai 2020
către FG
TB/HIV către Secretariatul FG

Membrii CNC TB/SIDA
Membrii CNC TB/SIDA
Membrii CNC TB/SIDA
Membrii CNC TB/SIDA
Ministerul Sănătății
CNE, GL, KAP
Secretariatul CNC
Membrii CNC TB/SIDA
Secretariatul CNC

Totodată, secretarul CNC TB/SIDA a prezentat rezultatele evaluării performanței CNC, generate de
instrumentul EPA, solicitat de FG. În acest context, au fost menționate scorul obținute per fiecare cerință
parte a EPA și enumerate activitățile incluse în CCM Improvement Plan, expediate către FG.
Pentru ședința curentă, CNC TB/SIDA urmează să se pronunțe asupra următoarelor decizii:
• Aprobarea alocațiilor pe componentele de maladii;
• Confirmarea/schimbarea monedei cererilor de continuare a finanțării programelor (TB și HIV/SIDA);
• Termenul limită pentru depunerea aplicației către FG;
• Confirmarea GL pentru elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV 2021-2023;
• Aprobarea Planului național de elaborare a Cererii de finanțare TB/HIV 2021-2023 în conformitate cu
cerințele FG;
• Confirmarea aranjamentelor de implementare a grantului FG (Recipienți Principali / Sub-recipienți).
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM

În cadrul discuțiilor pe subiectele enumerate a fost propus ca la ședințele GL privind elaborarea
Programelor naționale TB și HIV/SIDA 2021-2025 și a aplicației FG, să fie invitați reprezentanții APL din
mun. Chișinău și Bălți și reprezentanții Comitetului KAP.
GOV

Președintele CNC a supus votului fiecare decizie separat:
1. Acceptarea invitației FG de a aplica pentru grantul FG 2021-2023 – votat unanim de membrii CNC;
2. Aprobarea alocațiilor pe componentele de maladii - votat unanim de membrii CNC;
3. Confirmarea monedei de operare în cadrul grantului FG – votat unanim de membrii CNC;
4. Extinderea termenului depunerii aplicației de țară către FG - votat unanim de membrii CNC;
5. Aprobarea Planului de elaborare a Cererii de finanțare TB/HIV pentru 2021-2023 - votat unanim de

membrii CNC;
6. Confirmarea Grupului de lucru pentru elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV - votat unanim de
membrii CNC.
Totodată, subiectul privind determinarea aranjamentelor de implementare a grantului TB/HIV oferit de
FG (RP/SR), la propunerea președintelui CNC, a fost exclus de pe agenda discuțiilor deoarece, potrivit
Dnei Dumbrăveanu, mai există divergente pe anumite aspecte. Prin urmare, subiectul va fi rediscutat
în cadrul grupului de lucru cu reprezentanții grupurilor constituente, ulterior va fi abordat la CNC.
Propunerea a fost susținută de 25 membrii CNC, un membru CNC s-a abținut de la votare.
Pentru a discuta aranjamentele de implementare a grantului FG – RP/SR, președintele CNC a propus
organizarea ședinței extraordinare CNC pe data de 06 februarie 2020.
GOV

La Diverse, Marina Semeniuc, MF, a solicitat includerea pe agenda unei ședințe CNC prezentarea
resurselor financiare pentru PN TB și HIV/SIDA/ITS cu distribuție pe sursele de proveniență: buget
de stat, CNAM, APL, finanțare externă ș.a.

OI

Svetlana Plămădeală, UNAIDS, a informat membrii CNC despre sprijinul și asistența tehnică oferită
de agențiile internaționale pentru elaborarea programelor naționale.

DECISION(S)

La finalul ședinței, Secretarul CNC a dat citire proiectului hotărârii CNC din 24/01/20:
Consiliul HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de informația cu privire la rezultatele implementării Grantului Consolidat al Fondului Global
„Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate cu SIDA în Republica Moldova”,
2018-2020. Se validează rezultatele prezentate de Recipienții Principali – IP UCIMP DS și Centrul PAS.
2. Se ia act de informația cu privire la procesul de elaborare a proiectelor de programe naţionale de control al TB
şi HIV/SIDA/ITS pentru anii 2021-2025, în conformitate cu Dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale nr. 09-d din 17.01.2020.
3. Se ia act de informația prezentată de Secretariatul CNC cu referire la actualizarea documentelor normative
privind activitatea CNC TB/SIDA.
3.1 .Se aprobă modificările operate în documentele de activitate ale CNC TB/SIDA: Manualul Operațional
al CNC TB/SIDA, Procedura de supervizare de către CNC TB/SIDA, Politica reglementării conflictului de
interese a CNC TB/SIDA. Se aprobă Codul de Conduită Etică a CNC TB/SIDA.
3.2 .Secretariatul CNC va asigura fortificarea capacitaților CNC, în special, a noilor membri CNC privind
aplicarea procedurilor descrise de Regulamentul CNC și documentele normative de activitate.
4. Se ia act de scrisoarea oficială remisă de Fondul Global, la 16.12.19, cu privire la alocația oferită R. Moldova, în
valoare de 18,061,192 EURO, pentru finanțarea răspunsului național TB și HIV, în perioada 2021-2023.
4.1 Se acceptă invitația FG privind aplicarea țării pentru grantul TB/HIV 2020-2022. Secretariatul CNC va
informa FG despre intenția țării de a aplica pentru grantul FG.
4.2 Se aprobă distribuirea alocației pe componentele de maladii după cum urmează: HIV - 8,662,849
EURO și TB - 9,398,343 EURO;
4.3 Se confirmă moneda de operare în cadrul grantului Fondului Global – EURO;
4.4 Se solicită FG prelungirea termenului limită pentru depunerea aplicației de țară către data de 25 mai
2020. Secretariatul CNC va expedia donatorului o scrisoare oficială în acest context;
4.5 Grupul de lucru pentru elaborarea Programelor naționale de prevenire și control al infecției
HIV/SIDA/ITS și de control al Tuberculozei pentru 2021-2025, instituit prin dispoziția Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 09-d din 17.01.2020, se confirmă în calitate de Grup de lucru
pentru elaborarea Cererii de finanțare TB/HIV către FG. GL va asigura perfectarea pachetului de
documente în conformitate cu cerințele FG în termenul stabilit.
4.6 Reprezentanții APL din mun. Chișinău și mun. Bălți și membrii Comitetului KAP vor fi informați despre
organizarea ședințelor de lucru pe subiectul elaborării Programelor naționale și aplicației de țară către
FG.
4.7 Se aprobă Planul de elaborare a Cererii de finanțare în conformitate cu cerințele FG.
4.8 Secretariatul CNC va publica informațiile cu privire la procesul de elaborare a aplicației de țară către
FG pe pagina oficială al CNC TB/SIDA - www.ccm.md.
5. A convoca ședința extraordinară a CNC TB/SIDA pe data de 06.02.2020 pentru a discuta aranjamentele de
implementare a grantului FG 2020-2022.

Alte completări la proiectul hotărârii CNC nu au fost înaintate, acesta fiind aprobat de către membrii CNC.
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