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Proces Verbal/MINUTES № 3 / 2020 

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB (Ședința de lucru GTL-TB) 

Data:  13.03.2020 

Durata: 10:00-11:30 

Locul desfășurării: IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (mun. Chișinău strada Vîrnav 13) 

Secretar GTL-TB: Oxana Rucșineanu SMIT (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei) 

Ședința deschisă 10.00 

Președintele GTL-TB Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

Secretar Oxana Rucșineanu, DE ANB de TB din RM „SMIT” 

Participanți 1. Sofia Alexandru (IFP) 

2. Valentina Vilc (PNCT) 

3. Svetlana Hangan (FSM) 

4. Lucia Pîrțînă (PAS) 

5. Victor Volovei (UCIMP) 

6. Valeriu Crudu (IFP) 

7. Svetlana Doltu (AFI) 

8. Stela Bivol (PAS) 

9. Nelea Caras (AIP) 

10.Andrei Corlateanu (IFP) 

11.Silvia Stratulat (CCM) 

12.Victoria Petrica (UCIMP) 

13.Silvia Stratulat (CCM) 

14. Lilian Severin (AFI) 

15.Oxana Rucsineanu (SMIT) 

Ordinea de zi / Agenda În Anexă 
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1. Prezentare si  Discuții: Sopului și obiectivele PNCT 2021-20225, Valentina Vilc, Coordonator PNCT Discuții: 

Identificarea priorităților pentru program, activități, indicatori, resurse estimate etc. 

2. Prezentare:  Drafturile documentelor elaborate privind implicarea ONG-urilor in controlul TB, Svetlana 

Doltu, Diana Condratchi, Ala Iatco (echipa de consultanti) 

3. Prezentare si Discuții: Necesitatea elaborarii componentelor lipsa, pentru a acoperi spectrul de servicii de-a 

lungul cascadei  TB (inclusiv medicale la nivel de AMSA si spitalicesti), Stela Bivol, Director, Centrul PAS  

a) Cartografierea serviciiLor TB pe nivele de asistenta si tip de prestator; 

b) Costificarea intregului pachet de servicii prestate la nivel de ambulator si comunitate, cu implicarea 

specialistilor de la MSMPS si CNAM; 

c) Elaborarea mecanismelor de contractare si finantare. 

4. Discuții: Realocarea/redistribuirea economiilor pe componenta TB, grantul national al FG 

5. Diverse: Actualizări din partea mebrilor GTL-TB 

Cuvânt de salut 

Ø Cuvânt de salut. Deschiderea ședinței, Sofia Alexandru, Președinte GTL-TB,  Director IFP „Chrirl 

Draganiuc” 

Ø Prezentarea ordinei de zi, Oxana Rucșineanu, Secretariat GTL-TB, SMIT 

Subiect 1. Prezentare și  discuții: Draftul Sopului și obiectivele noului PNCT 2021-20225, Valentina Vilc, 

Coordonator PNCT 

Ø Prezentarea scopului PNCT pentru anii 2021-2025 

Ø Prezentarea obiectivelor PNCT pentru anii 2021-2025 

Ø Pașii următori în conformitate cu Planul de activități privind elaborarea PNCT pentru anii 2021-2025 

Discuții. În conformitate cu concluziile ședinței GTL-TB din 20.01.20, PNCT a propus spre discuție, membrilor 

GTL-TB, scopul și obiectivele PNCT pentru perioada 2021-2025.  

Valentina Vilc, a menționat că PNCT va fi axat pe 7 obiective, care au fost reorganizate, pentru a cuprinde 

intervenții de profilaxie, depistare, acces echitabil la tratament și suport, activități colobarative cu diverse 

programe de sănătate, consolidarea capacităților sistemului de sănătate prin dezvoltarea și aplicarea noilor 

intervenții și strategii în domeniul tuberculozei. Activitățile propuse pentru realizare în colaborare cu 

societatea civilă, au fost unificate/integrate în structura obiectivelor generale de program.  

Concluzii. Echipa PNCT, va distribu, prin e-mail, pînă la sfîrșitul săptămînii curente, draftul scopului și planului 

de acțiuni, la care s-a solicitat, sugestii și completării constructive și argumentate pentru a consolida 

conținutul și a se detremina cu țintele realizabile pentru noul program. Toate sugestiile sunt 
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așteptate/binevenite pînă vineri, 20 martie (formă electronică – track changes). Varianta completată va fi 

prezenta la următoarea ședință a GTL-TB. 

Subiect 2. Prezentare:  Drafturile documentelor elaborate privind implicarea ONG-urilor in controlul TB, 

Svetlana Doltu, consultatant  

Discuții. Doltu Svetlana, mebrul echipei de consultanți (Svetlana Doltu, Diana Condratchi, Ala Iațco) a 

prezentat Draft-urile de documente, elaborate în vederea implicării ONG-urilor în controlul TB: 

• Regulament-Cadru privind organizarea și realizarea serviciilor/intervențiilor în domeniul tuberculozei 

de către ONG-uri;  

• Manual privind aplicarea procedurilor operaționale standard, pentru intervențiile realizate de către 

ONG-urile active în controlul tuberculozei; 

• Standarde de bază în controlul tuberculozei și indicatorii de calitate pentru intervențiile realizate de 

ONG;  

• Nota Informativă privind încurajarea contractării din fondurile naționale a ONGurilor active în 

controlul tuberculozei din Republica Moldova. 

Concluzii. SMIT, va distribui, prin e-mail, draftul setului de documente, pentru a obține sugestii și completării la 

conținut. Sugestiile sunt așteptate pînă vineri, 10 aprilie (formă electronică – track changes). 

Subiect 3. Prezentare si Discuții: Necesitatea elaborarii componentelor lipsa, pentru a acoperi spectrul de 

servicii de-a lungul cascadei  TB (inclusiv medicale la nivel de AMSA si spitalicesti), Stela Bivol, Director, Centrul 

PAS  

Discuții. Stela Bivol, a prezentat perspectiva reformei asistenței în TB pe parcursul ultimului deceniu și a 

evidențiat necesitatea continuării parcursului țării în vedera consolidării sistemelor de sănătate și reducerea 

poverii TB. În acest context pentru a completa și a construi un sistem forte, este necesar de a elabora un șir de 

documente strategice, care la moment lipsesc,  după cum urmează: 

a) Cartografierea serviciiLor TB pe nivele de asistenta si tip de prestator cu identificarea responsabilităților 

fiecărui prestator în parte; 

b) Costificarea intregului pachet de servicii prestate la nivel de ambulator si comunitate, cu implicarea 

specialistilor MSMPS si CNAM; 

c) Elaborarea mecanismelor de contractare si finantare. 

De asemenea s-a menționat că Centrul PAS, este disponibil să ofere resursele necesare pentru a contracta 

experții în vederea realizării sarcinilor date. 

Concluzii. Participanții la ședință au salutat și susținut inițiativa. Centrul PAS va coordona echipa necesară, 

pentru a prezenta produsele în termeni optimali (mai-iunie 2020).  
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Subiect 4. Discuții: Realocarea/redistribuirea economiilor pe componenta TB, grantul national de la FG 

Discuții. Conform informatiei receptionate de la RP UCIMP, s-a adus la cunoștință, că pe marginea 

implementării granturilor FG pe ambele componente, TB si HIV, se anticipeaza economii. Pe TB, suma formată 

este de 420.008 eur, care trebuie realocată și utilizată pînă la finele anului curent.  

Victor Volovei, a menționat că este nevoie, de a identifica, în mod prioritar, activități oportune, care nu au 

acoperire financiară la moment, și ar putea fi realizate pînă la sfîrțitul anului 2020, din contul economiilor 

formate.  

Astfel, în cadrul discuțiilor au fost subliniate cîteva aspecte: 

Ø Conform scrisorii Above Allocations, preconfirmată de FG – domeniul prioritar este - asigurarea 

continuă a implicării ONG-urilor în controlul TB. Chiar dacă CNAM este disponibil să aloce în 2020 (în 

proces de discuții) pentru ONG-uri resurse pentru depistare (1 mln 200 mii lei / 4 granturi), 

componenta implicării SC în creșterea aderenței la tratament, este  la moment subfinanțată;  

Ø Procurarea calculatoarelor pentru  a asigura introducerea datelor in SIMETB de către AMSA; 

Ø Procurarea unei instalații radiologice mobile pentru examinările radiologice în cadrul IP; 

Ø Înnoirea echipamentelor de laboratoarele de referință, ținînd cont de uzura acestora, conform actelor 

de expertiză tehnică; 

Ø Procurarea unităților de transport pentru realizarea acivităților PNCT în teren, ținînd cont de uzura 

acestora, conform actelor de expertiză tehnică. 

Concluzii. Membrii GTL-TB și participanții la ședință vor prezenta pana vineri, 20 martie, lista necesităților 

identificate cu estimarea resurselor financiare necesare, pe componentele respective. Decizia privind 

redestribuirea economiilor se va lua de comun acord în cadrul următoarei ședințe a GTL-TB. 

Subiect 5. Diverse: Actualizări din partea mebrilor GTL-TB 

Discuții. 

• La finele lunii martie se așteaptă vizita consultantului OMS, pentru a face cunoștință cu draftul PNCT 

2021-2025 și protocoalele TB revizuite. 

• Drafturile Protocoalelor au fost expediate pentru avizare și completare către Comisia de Experți. 

 

 

Secretar/Alternant  GTL-TB                   Oxana Rucșineanu (SMIT) Svetlana Doltu (AO AFI, CpPT) 


