
Minuta 
ședinței Comisiei Naționale de Experți (CNE) 

privind supervizarea programatică a granturilor FG pe componentele TB și HIV 
în semestrul II, 2019, & semestru I, 2020 

 
Data, ora, locul: 07 octombrie 2020, ora 14:00, platforma zoom 
 
Participanți:  
 
   Membri CNE: 

1. Constantin Rîmiș, secretar de stat al MSMPS, Președintele CNE 
2. Angela Belobrov, Cancelaria de Stat 
3. Lilia Gantea, MSMPS 
4. Doina Maria Rotaru, delegate de membru CNE – Ghenadie Damașcan, CNAM 
5. Stela Gheorghiță, OMS 
6. Igor Chilcevschi, Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV 
7. Oxana Rucșineanu, AO SMIT 
8. Silvia Stratulat, Secretariatul CNC TB/SIDA 

 
Au lispit: 

9. Marina Semeniuc, Ministerul Finanțelor 
10. Svetlana Plămădeală, UNAIDS 

 
   Invitaţi: 

11. Aurelia Isac – Cancelaria de Stat 
12. Iurie Climașevschi - Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC) 
13. Valentina Vilc - Institutul de Ftiziopulmunologie (IFP) 
14. Nicolae Jelamschi – RP IP UCIMP DS 
15. Victor Volovei – RP IP UCIMP DS 
16. Victoria Petrică - RP IP UCIMP DS 
17. Violeta Teutu – RP IP UCIMP DS 
18. Svetlana Măciuca - RP IP UCIMP DS 
19. Lucia Pîrțină – RP Centrul PAS 
20. Ala Iațco – UORN 
21. Lilian Severin – AO AFI 
22. Liliana Gherman - Fundația Soros Moldova 
23. Vitalie Slobozian - Fundația Soros Moldova 
24. Ludmila Untura – LPTH 
25. Irina Barbiroș – DIP/Ministerul Justiției 
26. Mihaela Gurbulea – LFA 
27. Elena Portnova – Comitetul KAP 
28. Petru Us – Comitetul KAP 
29. Tatiana Maxim – Programul regional TB 
30. Sergiu Cugut – AO AFI 
31. Adelina Sochircă – Secretariatul CNC TB/SIDA 

 
Obiectivul ședinței: 
 
Evaluarea programatică a granturilor oferite Republicii Moldova de Fondul Global și gestionate de către 
Recipienții Principali (RP) - IP UCIMP DS și Centrul PAS în sem. II, 2019, & sem. I, 2020 



Agenda ședinței: 
1. Supervizarea programatică a granturilor FG pe componentele TB și HIV în semestrul II, 2019, & 

semestru I, 2020; 
Raportori: Recipienții Principali – IP UCIMP DS și Centrul PAS 

2. Realizarea activității privind vizitele de supervizare în teren a granturilor FG în cadrul proiectelor AFI & 
UORN; 
Raportori: Lilian Severin, AFI, și Ala Iațco, UORN 

3. Diverse 
 
Materiale distribuite în prealabil: 

• 4 dashboard-uri și 4 note informative de evaluare a granturilor FG pe componenta HIV și TB, 
perfectate de RP – IP UCIMP DS și Centrul PAS 

• Nota informativă cu privier privind implementarea proiectelor din sursele FG în contextul realizării 
vizitei de supervizare în cadrul locațiilor – ONG ”Act for Involvement” (AFI) și Asociația Obșteștească 
”Tinerii pentru Dreptul la Viață”/”Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor” 
 

Moderator ședință: Constantin Rîmiș, președinte CNE 
 
La începutul ședinței, președintele CNE a salutat membrii și invitații CNE și a anunțat subiectele incluse pe 
ordinea de zi. Reprezentantul UCIMP, Dl Nicolae Jelamschi a făcut referire la propunerile parvenite de la 
membrii Comitetului KAP în contextul activității de supervizare a granturilor FG și a propus prezentarea lor la 
începutul ședinței. Dna Silvia Stratulat, Secretariatul CNC, a menționat că aceste propuneri au fost expediate ca 
urmare a organizării unei ședințe în cadrul KAP preliminare ședinței CNE, activitate recomandă de FG în scopul 
implicării mai active a reprezentanților societății civile în procesul de supervizare programatică a granturilor FG. 
Propunerile și recomandările membrilor KAP vor fi prezentate de Oxana Rucșineanu, la sesiunea de întrebări și 
răspunsuri. 
 
Chestiunea #1.  
Rezultatele implementării granturilor Fondului Global în perioada sem. II, 2019 – sem. I, 2020 
 

• Grantul ”Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica 
Moldova 2018-2020”. Raportor: Nicolae JELAMSCHI, IP UCIMP 

Grantul are valoare totală de 12,888,803.00 EUR, a fost lansat la 1 ianuarie 2018, având data de închidere - 31 
decembrie 2020. 
 
Progresul activităților 
 
În perioada de raportare - sem. I, 2019 și sem. II, 2020, au fost realizate următoarele activități per componente 
și obiective: 
 
1) Rezultate raportate pe componenta TB 
 
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticare la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, 
inclusiv M/EDR-TB 

- Asigurarea cu medii nutritive, substanță pură și reactive destinate laboratoarelor de referință în în 
bacteriologia tuberculozei; 

- Procurarea de consumabile și reagenți (tehnică automata MGIT 960 și tehnică automata LPA Hain). 
Asigurarea serviciile de mentenanță pentru echipamentele din cadrul laboratoarelor de referință (LPA 
Hain pentru diagnosticul rapid al tuberculozei și echipamentului MGIT 960); 



- Contractarea și livrarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul 
instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR); 

- Contractarea, livrarea și instalarea echipamentelor MGIT 960 și microscoapelor iLED, destinate LNR din 
cadrul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, precum și a hotelor laminare, echipamentelor de laborator (vortex, 
shaker), termostatelor, distilatoarelor de apă și balanțelor analitice electronice – destinate celor 4 
laboratoare în bacteriologia tuberculozei; 

- Asigurat suportul financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru 
supravegherea de rutină a rezistenței la medicamentele antituberculoase; 

 
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratament de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-
TB 

- Asigurarea continuității tratamentului pacienților cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR prin procurarea 
medicamentelor antituberculoase. Livrarea tranșelor de medicamente, în baza graficului prestabilit de 
către beneficiar - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”; 

- Achiziționarea și livrarea intergrală a testelor de sânge QuantiFERON-TB, pentru diagnosticul 
tuberculozei, inclusiv PTH; 

- Asigurarea suportului financiar (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor), în 
realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii, precum și susținerea funcționării 
Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, în care se păstrează medicamentele 
antituberculoase procurate în perioada implementării grantului; 

- Susținerea înrolării în tratamentul DOTS Plus a pacienților cu TB-MDR (pacienți incluși în tratament); 
- Susținerea ajustării protocoalelor clinice naționale - „Tuberculoza la Adult” și „Tuberculoza la Copii” - de 

către IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”; 
 

Obiectivul 3: Consolidarea managemnetului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB 
- Acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-

recipient 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. Pe parcursul semestrului I, 2020, au fost realizate 20 vizite de M&E în teritorii (toate pe 
malul drept); 

- Acoperirea costurilor de întreținere și ajustare a softului SYME TB;  
- Susținerea activității de elaborare și realizare a studiilor operaționale: sem. II, 2009 – Studiul 

Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii (în derulare), sem. I, 2020 – Studiul Schemele scurte de 
tratament al cazurilor de tuberculoză RR/MDR (în derulare). 
 

2) Rezultate raportate pe componenta HIV/SIDA 
 

Obiectivul 1. Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi 
- Susținerea serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau tratamentul farmacologic cu 

Metadonă al dependenței de opiacee, pentru perioada anului 2020, cu 15 instituții: Administrația 
Națională a Penitenciarelor (ANP) și 14 organizații obștești active în domeniu, în sumă totală de 16 820 
880.00 MDL; 

- Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi 
(PSS) pentru CDI - ambele maluri; 

- Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport al tratamentului farmacologic al dependenței de 
opiacee cu Metadonă pentru CDI – doar malul drept; 

- Susținerea serviciilor de prevenire HIV oferite LS, în 36 de localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng), 
cu acoperire a 4.938 LS din 6.942 LS asumați;  Realizate  2.716 de testări pentru HIV printre LS (1.919 – 
malul drept și 797 – malul stâng); 



- Susținute serviciile  de prevenire HIV oferite BSB, în  26 localități (20 – malul drept, 6 – malul stîng)  cu  
acoperire a 2.920 BSB (79,5%) din 3.674 BSB asumați; Realizate 1.587 de testări pentru HIV printre BSB 
(1.454 – malul drept și 133 – malul stâng); 

- 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,  pe ambele maluri ale r. Nistru; 

- Procurarea de consumabile, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru 
ambele maluri ale r. Nistru cu  distribuirea ulterioară în organizațiile obștești care prestează servicii de 
prevenire HIV; 

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport 
pentru PTH 
- Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament 

antiretroviral prin achiziționarea de medicamente; 
- Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor antiretrovirale, depozitării, 

gestionării și distribuirii acestora; 
- Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de 

monitorizare a tratamentului (acoperindu-se integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – 
cele ale malului drept, prin procurarea testelor PCR pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la 
încărcătura virală, regenților  și consumabile pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele 
CD4; 

- Acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator 
utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică; 

- Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate HIV prin intermediul asociațiilor 
obștești (serviciile de îngrijire și suport pentru PTH); 

- Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare în teren a activităților de implementare a 
proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau tratamentul farmacologic cu Metadonă al 
dependenței de opiacee de către cele 15 organizații contractate de IP UCIMP DS (ANP și 14 asociații 
obștești); 

- Suport în realizarea Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS) pentru aa. 2019-
2020; 

 
Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA 
- Acordarea suportului în implementarea activităților de SR a AO Inițiativa Pozitivă; 
- Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a 

stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate; 
- Oferirea de mini grant-uri pentru organizațiile implementatoare din domeniul HIV; 
- Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile, prin tipărirea și distribuția 

buletinelor informative; 
- Susținerea Unității de coordonare a PNHIV, parte a echipei IMSP SDMC și susținerea echipei de 

coordonare a AO Inițiativa Pozitivă, care asigură implementarea activităților de SR; 
 
Componenta COVID-19 
-  În conformitate cu Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 al RM, pentru asigurarea 

necesităților prioritare ale țării, în răspunsul său la COVID-19, și minimizarea impactului acestuia 
asupra serviciilor de control TB si HIV din contul economiilor reprogramate ale grantului curent al FG 
nr. 1611 MDA-C-PCIMU (cca 651 979.00 EUR a fost: asigurat  contractarea și livrarea integrală a 
testelor pentru echipamentele Real Time PCR și a consumabilelor și echipamentelor de laborator  
destinate ANSP; asigurat contractarea și livrarea integrală a măștilor chirurgicale și dezinfectanților, 
destinați asigurării protecției personalului angajat în realizarea activităților de prevenire HIV, din 
cadrul IMSP SDMC și IP ”UCIMP DS”, inclusiv ONG-urilor contractate de către aceasta; asigurat 



contractarea și livrarea integrală a respiratoarelor KN95, mănușilor medicale, halatelor de unică 
folosință. 

În luna mai 2020 a fost semnat, un acord de donație cu ABBVIE Logistics BV (Olanda), în valoare totală 
de 9 424.00 USD, privind recepționarea, în calitate de ajutor umanitar, a unui lot de medicamente ARV 
(lopinavir + ritonavir), pentru tratamentul a 505 pacienți, diagnosticați cu COVID-19, cu livrare 
preconizată pentru perioada trimestrului III.2020 și distribuție ulterioară a acestuia către IMSP Spitalul 
Clinic Municipal de Boli Contagioase Copii. 

Performanța programatică / Componenta TB / Sem II, 2019 
 
În conformitate cu cadrul de performanță a Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, 
componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil - țintele sunt anuale, iar pentru cei 
programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt semestriale. Respectiv, analiza 
celor 2 indicatori de impact, 2 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), 
raportabili la data de 31 decembrie 2019, a constatat: 

Indicatori de impact:  

• Rata mortalității prin TB (Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an la 100 000 populație) – 
5,9%000  (ținta: 7,7%000) Un număr de 238 bolnavi cu tuberculoză au decedat în anul 2019. Indicator 
realizat în proporție de 130%  

 
• Prevalența cazurilor cu TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză (Numărul cazurilor noi TB cu cultura 

pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi 
TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an) – 28,3% (ținta: 23%) Un 
număr de 368 cazuri noi de TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1 302 
investigate în 2019, au fost diagnosticate cu MDR. Indicator realizat în proporție de 81,4%  

Indicatori de rezultat durabil (outcome):  

• Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR (Numărul şi procentul cazurilor de TB DR confirmate 
bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul 
total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp) – 54,6% (ținta: 68,04%) Un 
număr de 533 cazuri confirmate cu TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente 
încheiate) din 976 înregistrate sub DOTS Plus în 2017. Indicator realizat în proporție de 80,2%  

• Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100 000 populație (Toate cazurile de 
tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către 
autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100 000 populație) – 71,4%000  (ținta: 
94,6%000) Un număr de 2 869 cazuri de tuberculoză (toate formele) au fost notificate către autoritățile  

naționale în anul 2019. Indicator realizat în proporție de 132,5%   
 

Indicatori de proces (output):  
• Numărul de cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, 

notificate – 631 (ținta: 1 023 cazuri) 

Un număr de 631 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate 
bacteriologic, au fost notificate în perioada anului 2019. Indicator realizat în proporție de 61,7%  

 
• Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au 

demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată – 883 (ținta: 1 013 pacienți) 

Un număr de 883 pacienți cu drog-rezistență (RR-TB și/sau MDR-TB) au fost incluși în tratamentul DOTS 
Plus în perioada anului 2019. Indicator realizat în proporție de 87,2%  



 
• Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu 

tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 
de la demararea acestuia – 8,8% (ținta: 7,6%) Un număr de 83 cazuri de TB MDR au întrerupt tratamentul 
către sfârșitul lunii a 6-a de tratament DOTS Plus din 944 incluși în tratamentul DOTS Plus în perioada 
anului 2018. Indicator realizat în proporție de 86,5%  
 

• Numărul cazurilor de XDR incluși în tratament în perioada raportată – 50 (ținta: 81 pacienți)  
50 pacienți cu XDR TB au demarat tratamentul DOTS-Plus în anul 2019, față de 81 pacienți estimați pentru 
perioada raportată. Indicator realizat în proporție de 61,7%  
 

Performanța programatică / Componenta TB / Sem I, 2020 

Indicatori de impact:  

• Rata mortalității prin TB (Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an la 100 000 populație) – 
7,9%000  (ținta: 7,7%000) Un număr de 248 bolnavi cu tuberculoză au decedat în anul 2019. Indicator 
realizat în proporție de 97,5%  

 
• Prevalența cazurilor cu TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză (Numărul cazurilor noi TB cu cultura 

pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi 
TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an) – 26,9% (ținta: 23%) 

Un număr de 355 cazuri noi de TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, 

din 1 319 investigate în 2019, au fost diagnosticate cu MDR. Indicator realizat în proporție de 85,5%  

Indicatori de rezultat durabil (outcome):  

• Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR (Numărul şi procentul cazurilor de TB DR confirmate 
bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul 
total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp) – 55,3% (ținta: 72%) Un număr 
de 270 cazuri confirmate cu TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate) din 
488 înregistrate sub DOTS Plus în sem.I 2018. Indicator realizat în proporție de 76,8%  

• Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100 000 populație (Toate cazurile de 
tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către 
autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100 000 populație) – 92,7%000  (ținta: 
94,6%000) Un număr de 2 879 cazuri de tuberculoză (toate formele) au fost notificate către autoritățile 
naționale în anul 2019. Indicator realizat în proporție de 102,0% 

• Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu 
tratament, din numărul estimat de cazuri TB  din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și 
diagnosticate clinic) – 79,3%000 (ținta: 89%000) Un număr de 2 775 cazuri de tuberculoză noi și recidive 
au fost notificate și acoperite cu tratament în anul 2019 (toate formele TB - bacteriologic confirmate și 
diagnosticate clinic), în raport cu 3 500 cazuri estimate de către OMS pentru perioada respectivă (aceeași 
perioadă în 2018). Indicator realizat în proporție de 89,1%   
 

Indicatori de proces (output):  
• Numărul de cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, 

notificate – 220 (ținta: 504 cazuri) 

Un număr de 220 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate 
bacteriologic, au fost notificate în perioada sem.I 2020. Indicator realizat în proporție de 43,7%  

 
• Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au 

demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată – 307 (ținta: 491 pacienți) 



Un număr de 307 pacienți cu drog-rezistență (RR-TB și/sau MDR-TB) au fost incluși în tratamentul  
DOTS Plus în perioada sem.I 2020. Indicator realizat în proporție de 62,5%  

 
• Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu 

tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 
de la demararea acestuia – 12,1% (ținta: 6,6%)           
Un număr de 54 cazuri de TB MDR au întrerupt tratamentul către sfârșitul lunii a 6-a de tratament DOTS 
Plus din 448 incluși în tratamentul DOTS Plus în perioada sem.I 2019. Indicator realizat în proporție de 
54,8%  

Performanța programatică / Componenta HIV / Sem II, 2019 
 

În conformitate cu cadrul de performanță a Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, 
componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se 
măsoară performanța grantului), de la componenta TARV și cea de prevenire - țintele sunt anuale. Respectiv, 
analiza a 7 indicatori de proces (output), raportabili la data de 31 decembrie 2019, a constatat următoarele: 
 
Indicatori de proces (output):  
6 indicatori de proces de la componenta de prevenire*  
 
• Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit 

de servicii – 42,3% (ținta: 57%) 15 627 CDI au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, pe ambele 
maluri, din 36 900 CDI estimați pentru a. 2019. Indicator realizat în proporție de 74,3%  

 
• Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și 

își cunosc rezultatele – 21,5% (ținta: 31,9%) 7 922 CDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, 
din 36 900 CDI estimați pentru a.2019. Indicator realizat în proporție de 67,3%  

 
• Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 34.4%  (ținta: 54.0%) 

7 332 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, pe ambele maluri, din 21 300 LS estimați 
pentru a. 2019. Indicator realizat în proporție de 63.7% 

 
• Procentul LS care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele – 23.4% 

(ținta: 30.3%) 4 980 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 21 300 LS estimați pentru a. 
2019. Indicator realizat în proporție de 77.2%  

 
• Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 25.6% (ținta: 36.0%) 

4 376 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 17 100 BSB estimați pentru a. 2019. 
Indicator realizat în proporție de 71.1% 

 
• Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele – 14.1% 

(ținta: 22.6%) 2 411 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 17 100 BSB estimați pentru 
a. 2019. Indicator realizat în proporție de 62.3% 

 
*Notă: Numărătorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care includ atât beneficiarii 
acoperiți din sursele FG, cât și cei acoperiți din sursele CNAM. 

1 indicator de proces de la componenta TARV  
• Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc 

cu HIV: 38.3% (ținta: 41.4%) 6 689 PTH primesc terapie ARV, la 31.12.2019, din 17 470 PTH estimați pentru 
a. 2019. Indicator realizat în proporție de 92.5%  

 
Performanța programatică / Componenta HIV / Sem I, 2020 



 
În conformitate cu cadrul de performanță a Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, 
componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se 
măsoară performanța grantului), de la componenta TARV și cea de prevenire - țintele sunt anuale. Respectiv, 
analiza unui indicator de impact, unui indicator de rezultat durabil (outcome) și a 7 indicatori de proces 
(output), raportabili la data de 30 iunie 2020, a constatat următoarele: 

Indicator de impact:  

• Rata mortalității asociate cu SIDA - Numărul de decese cauzate de HIV/SIDA la 100,000 populație – 3,9 
(ținta: <3,7) 124 pacienți cu HIV/SIDA au decedat în anul 2019 (populația RM, ambele maluri – 3,105,576 
de persoane). Indicatorul pentru anul 2019 este raportabil către 15.08.2020. Indicator realizat în proporție 
de 94,9%  

Indicator de rezultat durabil (outcome):  
• Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni 

după inițiere – 85,2% (ținta: 85%) 898 din 1 054 pacienți HIV+, care au inițiat TARV pe parcursul anului 
2018, erau în viață și în tratament ARV 12 luni după inițiere. Indicatorul pentru anul 2019 este raportabil 
către 15.08.2020. Indicator realizat în proporție de 100,2% 

 
Indicatori de proces (output): Pentru cei 6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire - țintele sunt 
anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute: 
 
• Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit 

de servicii – 13.805 CDI au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 36 900 CDI estimați pentru a. 
2020. Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020. 

 
• Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și 

își cunosc rezultatele – 4 597 CDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 36 900 CDI estimați 
pentru a.2020. Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020. 

 
• Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 4 955 LS au fost 

acoperiți de programele de prevenire HIV, din 21 300 LS estimați pentru a. 2020. Indicatorul este pentru 
ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020. 

 
• Procentul LS care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele - 2 690 LS au 

fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 21 300 LS estimați pentru a. 2020. Indicatorul este 
pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020. 

 
• Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 2 920 BSB au fost 

acoperiți de programele de prevenire HIV, din 17 100 BSB estimați pentru a. 2020. Indicatorul este pentru 
ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020. 

 
• Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele  

1 469 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 17 100 BSB estimați pentru a. 2020. 
Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020. Pentru 1 indicator de acoperire de la 
componenta TARV - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute: 

 
• Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc 

cu HIV: 6 832 La data de 30 iunie 2020, numărul pacienților în terapie ARV a fost de 6 832 PTH. Indicatorul 
este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020. 

 
Performanța financiară (utilizarea fondurilor) 



Către 30 iunie 2020, din Grantul Consolidat al Fondului Global „Consolidarea Controlului Tuberculozei și 
Reducerea Mortalității Asociate cu SIDA în Republica Moldova” (MDA-C-PCIMU #1611), au fost valorificați 2 
642 287,30 EUR din 2 080 206,97 EUR planificați pentru perioada raportată (semestrul I, 2020), ceea ce 
reprezintă 127%. 

 
• Grantul “Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, gestionat de AO Centrul PAS 
Raportor: Lucia Pîrțină, coordonator de grant 

 
Valoarea totală a contractului este de 3,960,620.00 Euro. Perioada de implementare este 01 ianuarie 2018-31 
decembrie 2020.  
 
Activități programatice  
 
În perioada semestrului I, 2020 au fost realizate următoarele activități: 

- Susținută funcționalitatea a 58 echipamente GeneXpert prin monitorizarea aplicării metodei rapide, 
evidenței și raportării, prognozarea procurărilor și asigurarea importului în termenii necesari, 
mentenanța echipamentului prin contractarea serviciilor necesare; 

-  Asigurat  procurarea tranșei ordinare de teste Xpert – 236 kituri în luna martie 2020;  
- Asigurat  suport motivațional (980 lei/lună) pentru aderență la tratament a 134 pacienți TB  MDR și  7 

pacienți XDR; 
- Susținută activitatea a 21 Centre comunitare pentru suportul pacienților cu TB, care au realizat 

următoarele activități: deservit 1138 pacienți; inclusiv reîntorși în tratament 126 (82%) pacienți cu TB 
din 153 care au întrerupt  tratamentul; asigurat cu medicamente 150 pacienții la domiciliu în condițiile 
epidemiologice de COVID-19; asigurat consultanță psihologică la  926 pacienți si evaluarea de către 
asistentul social a 81% dintre pacienții noi luați în evidența; efectuate 438 vizite la instituțiile de 
asistență medicală primara pentru monitorizarea tratamentului DOT și 1805 vizite la pacienții cu risc 
de pierdere din supraveghere,  vizitați la domiciliu 700 pacienți;  organizate  84 ședințe cu 
reprezentanții APL, 79 ședințe cu autoritățile de asistență socială, 120 cazuri de conlucrare cu alți 
actori (politie, serviciile de protecție a copilului, etc) pentru a îmbunătăți comunicarea, spori 
implicarea diverșilor actori din sectorul public în controlul TB din teritorii; 

- Organizate 2 cursuri de instruire în regim on-line pentru angajații centrelor existente la care au  
participat  37  persoane; 

- Asigurat susținerea ONG-urilor prin Programul de granturi mici pentru persoanele cu risc sporit și 
persoanele greu de accesat, afectate de TB  în cadrul cărora au fost: examinate la TB 3002  
persoanelor cu HIV, CDI , PAFA;  susținute 186 sesiuni de consiliere pentru aderența la tratamentul TB; 
acordat suport psihologic la 25 deținuți; acompaniați de ONG la serviciile medicale civile 10 deținuți cu 
TB  care au  fost eliberați  din penitenciare; monitorizați la telefon 15 ex-deținuți, care au inițiat 
tratamentul în 2018-2019; organizate 9 întruniri cu participarea medicului curant, psihologului, 
personalul responsabil de regim și supraveghere în instituțiile penitenciare la care au fost  discutate 
problemele legate de administrarea tratamentului TB, căile de soluționare; 

- Implementat un grant de către ONG AFI, focusat pe persoanele fără loc de trai din mun. Chișinău, în 
cadrul căruia:  au fost acoperite cu screening TB 785 persoane fără adăpost, urmare a cărora  139 
persoane au fost suspectate de TB și  au fost însoțite pentru definitivarea diagnosticului, dintre care 26 
persoane au fost diagnosticate cu TB și spitalizate; consiliate si testate la HIV si/sau sifilis 102 
persoane; organizate și desfășurate 54 sesiuni de informare/educare. 

- Asigurate activități de pledoarie, comunicare și mobilizare socială/informare și educație pentru 
prevenirea formelor rezistente de tuberculoză (DR-TB), inclusiv printate  si distribuite prin intermediul 
Centrelor comunitare a materialelor informaționale  (14 titluri în 31 mii de copii); organizata o 
campanie de informare   în perioada martie-aprilie 2020; organizată în parteneriat cu IFP, Ședința 
Societății ftiziopneumologilor. 



Performanță programatică 
 
Performanța programului, în baza celor 3 indicatori de bază raportați pentru perioada de raportare este – 
156%. Din totalul de 3 indicatori, pentru raportare către Fondul Global, în  perioada indicată s-a atins:  în 
interval de  90-100% - 2 indicatori și 1 indicatori a fost atins în interval de  0-59%.  

 
Detaliile cu referire la atingerea indicatorilor în sem. II, 2019 sunt relatate mai jos: 
 
#1 – Numărul de cazuri de TB (RR-TB și/sau MDR-TB), notificate Ținta pentru acest indicator este de – 503 
cazuri notificate, însă au fost notificate  doar 217 cazuri. Indicatorul a fost atins în proporție de 43%. Motivul 
de bază care a dus la scăderea drastică a notificării cazurilor de TB constituie situația creată de pandemia 
COVID-19: măsurile impuse de carantină, acces redus la instituțiile medicale, personalul medical suprasolicitat, 
dificultăți de deplasare datorită restricțiilor transportului public etc. La fel, rămâne actuală problema noțiunii 
de populație totală a țării, având în vedere că Biroul Național de Statistică, începând cu iulie 2019, a introdus 
noțiunea de „populație cu reședința obișnuită”, pentru a ține cont de populația care a emigrat și care lipsește 
de mai bine de 12 luni în țară. Conform acestui fapt, Biroul Național de Statistică raportează o populație totală 
de 2,706,049 versus numitorul folosit pentru calcularea indicatorului menționat de 4,017,338 pentru anul 
2019.  
 
#2 - Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au 
întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia. Ținta pentru acest indicator este de 
– 6.6%, dar au fost constatate – 2% de întrerupere a tratamentului de către  pacienții cu RR-TB și/sau MDRTB 
către luna a 6, de la demararea tratamentului. Conform datelor prezentate, pe parcursul anului 2019, din 308 
pacienți care au inițiat tratamentul DOTS-Plus, 6 pacienți au abandonat acest tratament către luna a 6 de la 
inițiere. Cauza de bază a abandonării tratamentului, fiind migrarea pacienților și condițiile noi impuse de 
pandemia COVID-19. Indicatorul  a fost atins în valoare de 330%. 
 
# 3 Procentul și numărul de pacienți cu simptome sau semne sugestive pentru TB examinați prin Xpert 
MTB/RIF Procentul pacienților cu simptome sau semne sugestive pentru TB examinați prin GeneXpert 
MTB/RIF este 89% versus ținta stabilita de 95%. Indicatorul este îndeplinit în proporție de 93%. Indicatorul 
confirmă că țara a atins utilizarea universală a Xpert ca metodă de investigație, datorită acceptării acestei 
metode rapide de investigare, a cunoștințelor și a capacității îmbunătățite a personalului medical în abordarea 
și implementarea metodei, precum și a monitorizării minuțioase a implementării. 
 
Rating-ul programului 
Conform evaluării pentru raportarea din 2019, Centrul PAS a implementat activitățile cu succes, rating-ul 
atribuit fiind B1.  
 
Detaliile cu referire la atingerea indicatorilor în semestru I, 2020: 
 
#1 – Numărul de cazuri de TB (RR-TB și/sau MDR-TB), notificate Ținta pentru acest indicator este de – 1023 
cazuri notificate, însă au fost notificate  doar 631cazuri. Indicatorul a fost atins în proporție de 62%. Unul din 
motivele de neatingere a țintei stabilite pentru acest indicator este descreșterea incidenței cazurilor de TB.  
Un alt motiv constituie faptul, că Biroul Național de Statistică, începând cu iulie 2019, a introdus noțiunea de 
„populație cu reședința obișnuită”, pentru a ține cont de populația care a emigrat și care lipsește de mai bine 
de 12 luni în țară. Conform acestui fapt, Biroul Național de Statistică raportează o populație totală de 
2,706,049 versus numitorul folosit pentru calcularea indicatorului menționat de 4,017,338 pentru anul 2019.  
Deocamdată, Biroul Național de Statistică nu recomandă recalcularea indicatorilor. Acest fapt înseamnă că toți 
indicatorii estimați în care estimările se bazează pe populația totală sunt susceptibili să fie supraestimați. PNCT 
se va adresa în mod oficial către OMS pentru a ajusta estimările, odată ce Biroul Național va asigura 
dezagregarea noii populații pe localități (planificată pentru iunie 2020). Provocarea constă în faptul că nu 
există o metodă acceptată pentru a determina cât de mult notificarea joasă a cazurilor poate fi atribuită 



supraestimării populației actuale din țară (actualmente este de 2,76 mln, iar populația totală 4,0 mln) și cât 
sunt de fapt cazurile nedetectate. Având în vedere strategiile active de căutare a cazurilor și acoperirea 
universală cu investigații  Xpert, este probabil ca supraestimarea populației să joace un rol important. 
 
#2 - Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au 
întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia. Ținta pentru acest indicator este de 
– 7.6%, dar au fost constatate – 8.79% de întrerupere a tratamentului de către  pacienții cu RR-TB și/sau 
MDRTB către luna a 6, de la demararea tratamentului. Conform datelor prezentate, pe parcursul anului 2018, 
din 944 pacienți care au inițiat tratamentul DOTS-Plus, 83 pacienți au abandonat acest tratament către luna a 
6 de la inițiere. Cauza de bază a abandonării tratamentului, conform explicațiilor PNCT este migrarea 
pacienților în afara țării. Indicatorul  a fost atins în valoare de 86%. 
 
# 3 Procentul și numărul de pacienți cu simptome sau semne sugestive pentru TB examinați prin Xpert 
MTB/RIF Procentul pacienților cu simptome sau semne sugestive pentru TB examinați prin GeneXpert 
MTB/RIF este 95% versus ținta stabilita de 94%. Indicatorul este îndeplinit în proporție de 101%. Indicatorul 
arată că țara a atins utilizarea universală a Xpert ca metodă de investigație, datorită acceptării acestei metode 
rapide de investigare, a cunoștințelor și a capacității îmbunătățite a personalului medical în abordarea și 
implementarea metodei, precum și a monitorizării minuțioase a implementării. 
 
Rating-ul programului 
Conform evaluării pentru raportarea din 2019, Centrul PAS a implementat activitățile cu succes, rating-ul 
atribuit fiind B1.  
 
Provocarile prezentate de RP Centrul PAS în cadrul ședinței CNE: 
 

 
 
Întrebări și răspunsuri în cadrul sesiunii: 

Președintele CNE, Constantin Rîmiș, a încurajat membrii CNE să adreseze întrebări pe marginea subiectelor 
discutate.  

Silvia Stratulat, Secretariatul CNC, la solicitarea reprezentantului UNAIDS, a expus necesitatea de a realiza 
unele intervenții, acțiuni în contextul COVID, deoarece, unii Indicatori rămân nerealizați față de cei planificați. 
Astfel, de comun acord cu partenerii cheie să intensificăm acțiunile astfel încât să nu fie afectați nici indicatorii 
grantului, nici indicatorii PN; 

Oxana Rucșineanu, AO SMIT, a prezentat propunerile Comitetului KAP în contextul procesului de supervizare 
programatică a granturilor FG: 



Recomandări pe marginea grantului implementat de RP IP UCIMP DS: 

- Se solicită includerea, pe lîngă indicarea subricipienților, și indicarea tuturor celorlalte organizații 
implementatoare cu valoarea proiectelor gestionate 

- Abreviatura TB-M/EDR corectată în TB M/XDR, Termenul lucrătorul sexului comercial (LSC) a fost 
înlocuit cu termenul lucrător sexual, din considerentul nedisciminării (standarde ONU) și respectiv se 
recomandă utilizarea abreviaturii LS. OST a fost de asemenea înlocuit cu farmacoterapie cu opioide 
sau metadonă, în conformitate cu protocolul național. 
 

Recomandări pe marginea grantului implementat de RP Centrul PAS: 

- Se solicită indicarea progresului realizat procentual în raport cu indicatorii stabiliți pentru a fi atinși la 
finele programului 

- Modalitatea de măsurare a impactului pentru intervențiil sunt diferite. Se solicită prezentarea 
rezultatelor cu utilizarea indicatorilor similari, indicați în rate procentuale 

- Se solicită includerea, pe lîngă indicarea subricipienților, indicarea tuturor organizațiilor 
implementatoare și respectiv a valorii proiectelor gestionate 

Recomandări adresate Comisiei Naționale de Experți: 
- Se solicită analiza și evaluarea gradului de realizare a angajamentelor fixate în cadrul grantului semnat 

cu Fondul Global, inclusiv pe aspecte de asigurarea finanțării din resursele domestice (ex. prevenirea 
în grupurile la risc, finanțarea OSC în TB etc.).  

- Se solicită, în același context, sa se analizeze suficiența și eficacitatea mecanismelor de finanțare din 
resurse naționale. 

- Este necesar de evaluat prezentele practici de grantare pentru OSC- urile implicate în ambele domenii 
HIV și TB. Procesul de evaluare trebuie să aiba ca scop o permanentă imbunătățire a mecanismului de 
grantare și a formulei de calcul a resurselor per proiect. Pe lînga auditul fiscal și operațional se 
propune de a avea și o evaluare prin intervievarea implementatorilor.  

- Se solicită sa fie alocate resurse în cadrul granturilor, dedicate dezvoltarii organizationale a 
implementatorilor sau alte necesitati neprevazute (buget flexibil) care nu ar intra în costul "per 
beneficiar". 

- După validarea rapoartelor prezentate de către recipienți, se solicită expedierea rapoartelor validate 
către PNCT și PNHIV, pentru ca realizările programelor din surse externe, inclusiv FG, să fie integrate în 
rapoartele de progres anuale ale PN. Astfel ca, în cadrul CNC, PN să prezinte rapoartele, cu includerea 
aportului/contribuției granturilor de țară (atît în teremeni de atingerea a țntelor, valorii financiare, cît 
și a ponderii procentuale realizate cu suportul FG și ponderii realizate de PNCT, din sursele bugetului 
public). Această integrare de date va permite vizualizarea și conștientizarea progreselor țării în context 
integru 

 
 
Chestiunea # 2. Realizarea activității privind vizitele de supervizare în teren a granturilor FG în 
cadrul proiectelor AFI & UORN; 
 
În conformitate cu Planul național de supervizare al CNC pentru anii 2019-2020, prevederile Manualului 
Operațional al CNC TB/SIDA, cât și a ToR specifici, membrii CNE & CNC au în sarcină activitatea de participare 
în cadrul vizitelor de supervizare în teren a proiectelor FG implementate la nivel local.  
 
În anul 2020, fiind constrânși de riscurile pandemiei, s-a propus un alt format al realizării vizitelor de 
supervizare a granturilor FG, convenit cu  partenerii. Prin urmare, la ședința CNE au fost invitate să participe și 
echipele organizațiilor/proiectelor propuse pentru supervizare de RP - ONG ”Act for Involvement” 
(componenta TB) și AO ”Tinerii pentru Dreptul la Viață”/ UORN (componenta HIV), care vor asigura 
prezentarea situației cu privire la implementarea proiectelor finanțate din  granturile FG.  
 



•  ONG ”Act for Involvement” (AFI), mun. Chișinău, componenta TB.  
Raportor: Lilian Severin, președinte AFI 

 

AFI implementează proiectul Controlul TB, DR-TB și TB/HIV în rândul persoanelor fără adăpost (PAFA) din mun. 
Chișinău, cu valoarea de buget total - 695,570.00 MDL. Perioada de implementare - 01.01.2020 - 31.12.2020. 
 
Scopul proiectului: descreșterea morbidității și mortalității asociate cu TB și HIV în rândul PAFA din mun. 
Chișinău, prin intermediul implicării comunității în servicii de control și prevenire. 
o Obiectivul 1: Realizarea screeningului simptomatic pentru TB la 1500 PAFA 
o Obiectivul 2: Consilierea și testarea voluntară la HIV/sifilis utilizând teste rapide la 300 PAFA  
o Obiectivul 3: Creșterea aderenței la tratamentul TB până la 80% printre PAFA care sunt în faza intensivă de 

tratament și/sau în faza de continuare prin prestarea serviciilor de informare și suport 
 
În continuare, raportorul a prezentat activitățile implementate în perioada ianuarie - iunie 2020, în cadrul 
proiectului menționat, în conformitate cu obiectivele stabilite: 
 
Obiectivului 1 - Realizarea screeningului simptomatic pentru TB la 1500 PAFA: 
Pentru realizarea activităților, echipa mobilă a organizației a efectuat 5 vizite săptămânale la locurile de aflare 
(stații de transport public, clădiri abandonate, magazine, depozite, gunoiști etc) a persoanelor fără adăpost 
pentru a efectua screeningul clinic la TB.  Toate persoanele suspecte la TB au fost transportate pentru 
investigații microscopice și radiologice. Persoanele diagnosticate cu TB au fost transportate pentru tratament 
la Spitalul Municipal de ftizopneumologie, IFP ”Chiril Draganiuc”, clinica Vorniceni, sau redirecționate pentru 
tratament ambulator sub supravegherea echipei DOT. 
 
Astfel: 
• 785 de PAFA au fost examinați clinic (785 chestionare de screening) și toți au fost informați despre TB; 
• 139 de PAFA au fost suspectați de TB urmare a screeningului; 
• 139 de PAFA au fost însoțiți pentru investigare la TB și au fost investigați: 82 – radiologic, 43 – microscopia 

sputei, 61 – GeneXpert; 
• 18 PAFA au fost diagnosticați cu TB și înrolați în tratament (17 - spitalul municipal, 1 – IFP). 
 
Obiectivul 2 - Consilierea și testarea voluntară la HIV/sifilis utilizând teste rapide la 300 PAFA: 
În cadrul acestui obiectiv, în timpul vizitelor în teren, echipa mobilă a realizat consilieri și testări voluntare la 
HIV și sifilis utilizând teste rapide: 
– 102 PAFA au fost testate; 
– 0 persoane au fost diagnosticate cu HIV sau sifilis.  
 
În perioada aprilie-iunie 2020, datorită măsurilor de carantină, impuse de pandemia COVID-19, activitatea 
menționată nu a putut fi realizată. 
 
Obiectivul 3 - Creșterea aderenței la tratamentul TB până la 80% printre PAFA care sunt în faza intensivă de 
tratament și/sau în faza de continuare prin prestarea serviciilor de informare și suport: 
Persoanele fără adăpost, spitalizate la spitalul municipal, sunt informate despre TB și, în același timp, le sunt 
colectate datele necesare pentru perioada de tratament ambulator: date personale, contacte, prieteni, locuri 
preferate de aflare, date fizice etc. 
 
În perioada raportată au fost desfășurate 54 sesiuni de informare la care au participat 35 PAFA din cadrul 
spitalului municipal, inclusiv: 11 persoane au fost referite ONG-urilor de către medicii din spital. Dintre 
acestea, 7 persoane au încheiat tratamentul și au fost externate, la 3 persoane diagnosticul nu a fost 
confirmat, iar alte 2 persoane au decedat. 9 PAFA au plecat de sine stătător din spital, dintre care 6 au fost 
reîntorși în tratament. 
 



Echipa ONG-ului facilitează prima vizită la medicul de familie, după externarea din staționar, și participă la 
elaborarea planului pentru tratamentul direct observat. Totodată, este implicată în prestarea tratamentului 
direct observat sub supravegherea medicului ftiziatru. 
 
Provocarile enunțate de reprezentantul AFI în cadrul ședinței CNE: 

1. Lipsa mecanismului de suport și integrare socială pentru grupul PAFA la nivel municipal, 
republican; 

2. COVID-19; 
3. Accesul limitat al PAFA la serviciile medicate, alte decât diagnosticul și tratamentul TB. 

 
 
• Asociația Obșteastească ”Tinerii pentru Dreptul la Viață”/”Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea 

Riscurilor”, mun. Bălți, componenta HIV 
Raportor: Ala Iațco, președinte UORN 

 
Asociați Obșteastească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” (TDV)/“Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea 
Riscurilor“ (UORN) implementează proiectul ”Activități de prevenire HIV în baza strategiei reducerea riscurilor 
și asistență psihosocială pentru GRSI și PTH din mun. Bălți”, în cadrul grantului FG Fortificarea Controlului 
Tuberculozei și Reducerea Mortalității SIDA în Republica Moldova MDA-C-PCIMU 2018-2020. Valoarea 
proiectului - 1 771 250,00 MDL.  
 
Dna Iațco a menționat faptul că la începutul acestui semestru a fost preluată implementarea activităților 
proiectului de către echipa UORN de la AO Tinerii pentru Dreptul la Viața, ca urmare a concursului de finanțare 
lansat de UCIMP. În acest context a fost păstrată integral componența echipei de implementare a proiectului, 
transferul locației și a bunurilor către UORN este în proces, iar în tot acest timp, a fost asigurat accesul și 
continuarea serviciilor în perioada respectivă.  
 
Scopul proiectului: Creșterea accesului la servicii de prevenire HIV în populațiile țintă și asigurarea accesului 
universal la servicii de TARV, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.  
 
Activitățile în cadrul proiectului presupun: 

- Organizarea schimbului de seringi și alte consumabile (inclusiv în teren); 
- Consilierea și testarea la HIV prin intermediul testelor expres pe baza de saliva și sânge (80 % din numărul 

total acoperiți GRSI); 
- Organizarea activităților de informare, educare și comunicare pentru schimbarea comportamentală, 

inclusiv distribuirea materialelor informaționale; 
- Organizarea activităților de suport psiho-social pentru pacienții din tratamentul farmacologic cu 

metadonă al dependenței de opiacee; 
- Organizarea activităților de suport psiho-social pentru PTH; 
- Creșterea numărului de beneficiari noi implicați în cadrul proiectului și menținerea unui număr înalt de 

beneficiari permanenți - rata propusă de acoperire cu servicii a UDI și LS din numărul populației estimate 
min. 60%; 

- Sporirea aderenței la tratamentul ARV și tratamentul substitutiv a pacienților asistați cu suport psiho-
social în cadrul proiectului; 

- Asigurarea cu suport medical de către echipa mobilă. 
 
Grupurile țintă ale proiectului: UDI, LS, PTH, pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al 
dependenței de opiacee. 
 
Teritoriile acoperite cu activități din proiect: UDI, LS - mun. Bălți; PTH – Florești, Râșcani; pacienții din 
tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de opiacee – Edineți, Fălești. 



 
Rezultate obținute în cadrul proiectului: 

• Au fost acoperiți cu servicii– 2 152 UDI (planificat pentru a.20 -2 200 persoane). Indicator realizat - 97,8%; 
• Au fost acoperite cu servicii – 780 LS (planificat pentru a. 2020  -810 persoane), validate de PN/SDMC (cel 

puțin 2 servicii și 2 vizite per semestru); Indicator realizat – 96,3%; 
• Au fost acoperite cu servicii – 80 persoane PTH (planificat pentru a. 2020 – 120 persoane), validate de 

PN/SDMC; Indicator realizat – 96, 6%; 
• Au fost acoperite cu servicii 120 pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de 

opiacee (planificat pentru a. 2020 – 120 persoane). Indicator realizat – 96, 6%; 
• A fost realizată testarea la HIV pentru 226 de persoane, din 2 600 planificate pentru 2020, inclusiv UDI, LS 

și pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de opiacee. Indicator realizat 8,7%; 
 
În legătură cu introducerea carantinei, cauzată de răspândirea pandemiei COVID-19, organizația a luat măsuri 
de protecție: eliberarea de consumabile la aer liber, păstrarea distanței fizice, utilizarea obligatorie a măștilor 
de protecție și substanțelor dezinfectante, asigurarea rotației personalului, informarea lucrătorilor în teren, 
precum și a beneficiarilor, despre măsurile de siguranță necesare în contextul epidemiologic COVID-19. 
 
Consultațiile PTH au avut loc la telefon. Persoanele depistate HIV+ nu au fost acompaniate către serviciile 
medicale de stat pentru a confirma statutul din motivul interzicerii de a intra în policlinică. S-a redus 
efectuarea testării beneficiarilor. Activitățile psiho-sociale în grup au fost realizate la necesitate sub formă 
consultațiilor la telefon. 
 
Provocări și oportunități în cadrul proiectului UORN: 

1. Din 2600 de persoane planificate pentru 2020 pentru testare (80% din 3130 persoane total din UDI, LS 
și pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de opiacee) – au fost testate de 
TDV – 226 de persoane, validate de către PN/SDMC. Realizare – 8,7%; 

2. Accesul redus către servicii medicale de diagnostic și tratament. Referiri și acompanieri dificile. 
Context – epidemia COVID-19; 

3. Oferirea serviciilor prin intermediul cardurilor electronice, 27,3%. 
 
Întrebări și răspunsuri în cadrul sesiunii: 
Silvia Stratulat, Secretarul CNC TB/SIDA, a solicitat raportorilor – UORN și AFI, să menționeze dacă au avut 
situații de întârziere sau careva probleme cu referire la tranșele financiare, livrarea echipamentelor și/sau a 
consumabilelor de la Recipienții Principali. Reprezentantul UORN a menționat că nu s-au confruntat cu 
asemenea situații. În același timp a apreciat comunicarea cu partenerii care susțin implementarea proiectului, 
colaborarea și soluționarea impedimentelor mai ales pe parcursul perioadei pandemice. 

În urma discuțiilor pe marginea rezultatelor implementării granturilor FG în sem. II, 2019 și sem. I, 2020, a 
prezentării informațiilor cu privire la rezultatele implementării proiectelor AFI și UORN în teren, membrii CNE 
au apreciat rezultatele pozitive înregistrate, în pofida crizei pandemice, și au felicitat RP pentru atingerea 
indicatorilor și abordările inovative.  

La propunerea președintelui CNE, membrii CNE au validat rapoartele prezentate de către RP și au 
recomandat să se țină cont de propunerile recepționate din partea Comitetului KAP. 

  
Elaborat:  
 
Secretariatul CNC TB/SIDA 
17  octombrie 2020 


