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MINUTES № 05 / 2021 

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

Data:  22.04.2021          Durata: 10:00-11:20 

Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting by PNRT 

Ședința deschisă 10.00 

Președintele GTL-TB 1. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

Secretar GTL-TB 2. Oxana Rucșineanu (SMIT) 

Participanți cu drept 

de vot: 

 

 

 

 

 

 

 

Invitați: 

3. Valentina Vilc (PNRT) 

4. Lucia Pirtina (PAS) 

5. Lilian Severin (AFI) 

6. Svetlana Doltu (AFI) 

7. Andrei Corlăteanu, IFP 

8. Nelya Caras, DM ANP 

9. Irina Bariroș, DM ANP 

10. Victoria Petrică, UCIMP 

11. Stela Bivol, PAS 

12. Tatiana Gulpe, IFP 

13. Maxim Tatiana, UCIMP 

14. Serghei Osadcii, SPBender 

15. Vera Ciuchitu, AP Tighina 

16. Vitali Morosan, PMS 

Ordinea de zi / 

Agenda 

1. Prezentare si Discuții:  

 Actualizări privind rezultatele ședinței de la MSMPS. 

 Atribuirea sumei bugetului proportional pentru componentele PNRT 

 

Cuvânt de salut 

 Cuvânt de salut și Prezentarea ordinei de zi. Sofia Alexandru, IFP „Chrirl Draganiuc” 

Actualizări: Rezultatele ședinței la MSMPS.  
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S-au relatat și s-au discutat rezultatele ședinței desfășurate la MSMPS pe marginea elaborării și 

prezentării necesităților în contextul aplicației C19 a RM. S-a anunțat că în cadrul ședinței au fost 

prezentate necesitățile PN TB și HIV, dar și a MSMPS cu ANSP. Reieșind din faptul că bugetul total al 

tuturor necesităților depășește cu mult valoarea propusă spre finanțare din partea GFTAM, în cadrul 

șdeinței de la MSMPS s-a propus: 

1. Revizuirea necesităților în dependență de criteriile eligibile pentru finanțare stipulate în  

ghidurile FG, 

2. Optimizarea estimărilor și prioritizarea conform nivelului de urgență, 

3. Divizarea pe principiu 32-32-34% pentru PN-le și respectiv MSMPS, fapt care a fost propus, dar 

nu și agreat, menționîndu-se că după revizuirea și argumentara necesităților, probabil multe din 

cele indicate inițial vor fi deprioritizate și nu se vor mai regăsi pe listele propuse. 

După cele prezentate, în cadrul GTL-TB s-a propus: 

 Optimizarea urgentă și revizuirea activităților/necesităților cu includerea în tabel cu prioritizare; 

 Divizarea bugetului estimativ de 1mln Euro pentru PNRT proportional pentru toate cele 4 

componente:  

1. Serviciul TB, malul drept 

2. Serviciul TB malul Stîng 

3. ANP 

4. ONG  

 Întrunirea în subgrupele interne pentru a efectua prioritizarea în dependență de bugetul 

estimativ propus și remiterea tuturor listelor de necesități membrilor GTL-TB cu prezentarea 

acestora în cadrul unei ședințe ad-hoc prealabil ședinței de la MSMPS. 

 De asemenea Centrul PAS, a anunțat că un suport similar ca structură, dar buget apx de 70 mii 

eur, în contextul C19R va fi oferit RM ca parte a grantului regional TB-REP 2.0. Prioritățile pentru 

a fi incluse în această aplicație vor fi discutate pe parcusul săptămînii, lista priorităților 

identificate fiind prezentată la următoarea ședință a GTL-TB. 

Concluzii generale.  

 Transmiterea listelor cu toate, absolut toate necesitatile, incluse in tabel cu prioritizare, cu 

calculele pentru fast/track, celelalte estimative pînă luni, 26 aprilie 2021 către PNRT, 
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 PNRT va compila toate necesitățile într-o listă comună și va remite documentul către CNC, 

 Despre data și ora exacă a următoarei ședințe CNC se va anunța suplimentar.  

 

 

Presedintele GTL         ____________________                       Sofia Alexandru, director IMSP IFP    

Secretar GTL-TB                     Oxana Rucșineanu (SMIT)  
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