
 

CCM Meeting Minutes 
 

INPUT FIELDS INDICATED BY YELLOW BOXES   
 

MEETING DETAILS 
COUNTRY (CCM) Republica Moldova TOTAL NUMBER OF VOTING MEMBERS PRESENT  

 
(INCLUDING ALTERNATES) 

27 

MEETING NUMBER (if applicable) Nr. 1 

DATE  (dd.mm.yy) 10/06/21 TOTAL NUMBER OF NON-CCM MEMBERS / OBSERVERS 
 
PRESENT (INCLUDING CCM SECRETARIAT STAFF) 

39 

DETAILS OF PERSON WHO CHAIRED THE MEETING 
 

HIS / HER NAME 
 

& 
 

ORGANISATION 
                              

First name                Tatiana QUORUM FOR MEETING WAS ACHIEVED  (yes or no) Da 

Family name              Zatîc DURATION OF THE MEETING (in hours) 2,1  

Organization Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale 

VENUE / LOCATION online, www.zoom.com 
 

HIS / HER ROLE ON CCM Chair X 
 

MEETING TYPE  
 

(Place ‘X’ in the relevant box) 

Regular CCM meeting        
X 

(Place ‘X’ in the relevant box) Vice-Chair  Extraordinary m eeting  

 CCM member  Committee meeting        

 Alternate  
 

GLOBAL FUND SECRETARIAT /  LFA   
ATTENDANCE AT THE MEETING 
 
 

(Place ‘X’ in the relevant box) 

LFA X 

HIS / HER SECTOR*  (Place ‘X’ in the relevant box) FPM / PO  
GOV MLBL NGO EDU PLWD KAP FBO PS OTHER  
X        NONE  

 

  LEGEND FOR SECTOR* 

GOV Government PLWD People Living with and/or Affected by the Three Diseases 
MLBL Multilateral and Bilateral Development Partners in Country KAP People Representing ‘Key Affected Populations’ 

NGO Non-Governmental & Community-Based Organizations  FBO Religious / Faith-based Organizations  
EDU Academic / Educational Sector  PS Private Sector / Professional Associations / Business Coalitions 

 
 

 

   

SELECT A SUITABLE CATEGORY FOR EACH AGENDA ITEM 
 

(Place ‘X’ in the relevant box) 
 

 

GOVERNANCE OF THE CCM, PROPOSALS &  GRANT MANAGEMENT RELATED TOPICS  
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AGENDA SUMMARY 
AGENDA 
ITEM No. WRITE THE TITLE OF EACH AGENDA ITEM / TOPIC BELOW 

AGENDA 
ITEM #1 

Realizarea Programelor naționale de 
prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și TB în 
contextul pandemiei COVID-19 

           x    

AGENDA 
ITEM #2 

Rezultatele implementării granturilor 
Fondului Global în cadrul rundei de finanțare 
2018 – 2020 și procesul de implementare a 
grantului FG în perioada 2021 - 2023 

     X      x    

AGENDA 
ITEM #3 

Prezentarea și aprobarea Cererii de 
finanțare C19RM în cadrul Mecanismului de 

    X X  x        



 
răspuns al Fondului Global la pandemia 
COVID-19 

AGENDA 
ITEM #4 

Implementarea activităților CCM Evolution 
în contextul grantului oferit de FG pentru 
activitatea CNC TB/SIDA 

 x              

AGENDA 
ITEM #5 Diverse               x 

 

 MINUTES OF EACH AGENDA ITEM 

Ședința CNC TB/SIDA din 10 iunie 2021 a fost prezidată de Dna Tatiana Zatîc, secretar de stat/ministru interimar al 
MSMPS și președinte al CNC TB/SIDA. Moderatorul a salutat participanții la ședință, a mulțumit tuturor pentru 
participare și a prezentat subiectele incluse pe agenda de lucru. 

Cvorum pentru ședința CNC din 10/06/2021 – 27 membri prezenți din 29 membri cu drept de vot.  

AGENDA ITEM #1 

Realizarea Programelor naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și TB în 
contextul pandemiei COVID-19 
 

Raportori: 
Iurie Climașevschi, Coordonatorul PN HIV 
Valentina Vilc, Coordonatorul PNCT 

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)  > Yes 

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 

 

• Realizarea Programului național de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS în contextul pandemiei COVID-19 
Coordonatorul național al PNHIV, dl Iurie Climașevschi, a început prezentarea sa cu o evaluare a situației 
epidemiologice, înregistrată la 01.01.2021: 

- Cazuri HIV înregistrate cumulativ –  14 380 
- Cazuri HIV înregistrate în a.2020 – 674 (922 în a.2019) 
- Numărul PTH în viață – 9 679 
- numărul PTH în evidență medicala – 8 233 
- Numărul PTH în TARV – 6810 (2019-6 690) 
- Numărul de femei gravide primar depistate cu HIV – 53 
- Persoane PTH decedate – 341 (224 în a. 2019) 

 

Rezultatele prezentate pe Cascada HIV în 2020: 
 

 
 

Cu referire la Grupurile cu risc sporit de infectare, Dl Climașevschi a menționat că se atestă o creștere substanțială 
a infectărilor cu HIV în rândul bărbaților care fac sex cu bărbații, de la 1,7 % în 2009 la 11,60 % în 2021, și din acest 
considerent acestor grupuri li se acordă o atenție sporită. 
 

Raportorul a vorbit și despre provocările în contextul pandemiei COVID-19: 



 
• Perturbări în procesul de achiziționare ARV, cauzate de restricțiile impuse în contextul pandemiei și 

necesitatea de replanificare și procurare de urgență; 
• Necesitatea asigurării cu mijloace de protecție individuală a angajaților ONG-urilor, care activează în 

domeniul HIV; 
• Necesitatea revizuirii modalităților de prestare a serviciilor (prevenire, tratament, suport psiho-social, 

TSO); 
• În contextul restricțiilor de deplasare s-a acutizat necesitatea decentralizării serviciului TARV; 
• Dificultăți în spitalizarea PTH, cauzate de obligativitatea testării la COVID-19; 
• A scăzut semnificativ numărul cazurilor noi confirmate HIV de la 922 în anul 2019 la 681 în anul 2020. 

Procentual 2019 – 0,34%, 2020 – 0,26% (- 0,08%); 
• Suprasolicitarea Laboratorului Național de Confirmare HIV  din motivul organizării testării COVID-19, care a 

condus la extinderea regimului de lucru pină la  12-16 ore zilnic a personalului de laborator implicat. 
 

Totodată, Dl Climașevschi a prezentat acțiunile întreprinse în contextul pandemiei COVID-19: 
• Au fost procurate în regim de urgență prin intermediul platformelor internaționale 4 medicamente ARV și 

metadona; 
• Din primele luni de pandemie au fost procurate mijloace de protecție individuală (măști, mănuși, 

dezinfectanți) pentru lucrătorii sistemului medical afiliat HIV și ai ONG-urilor active în domeniul HIV; 
• Din economiile grantului GFATM au fost procurate termoscanere, lămpi UV și tuneluri de dezinfecție 

pentru instituțiile medicale afiliate HIV și ANP; 
• A fost revizuită modaltatea de eliberare a metadonei (de la eliberare zilnică la eliberarea pentru o 

săptămână); 
• A fost organizată distribuirea preparatelor ARV la domiciliu și de asigurare cu preparate la PTH in TARV 

aflați peste hotare nu a avut posibilitatea de a se deplasa la centrele TARV, s-a extins pînă la 6 luni 
perioada pentru care se elibereaza preparate ARV; 

• Din sursele grantului GFATM au fost procurate teste de diagnostic COVID PCR prin metoda GeneXpert, care 
permit obținerea rezultatului în 40 min; 

• Aplicarea abordărilor inovative în procesul de consultare a PTH (consultații on-line); 
• Pentru asigurarea diagnosticului SARS-CoV-2 laboratorul din cadrul IMSP SDMC a fost dotat cu 

echipamente de laborator suplimentare procurate din sursele bugetului de stat; 
• A fost implementat screening-ul la HIV și Sifilis prin utilizarea testelor rapide combinate la nivelul asistenței 

medicale primare; 
• În pofida situației dificile  create de pandemia COVID-19 și suprasolicitării personalului de labrator, 

Controlul Extern al Calității pentru HIV și Sifilis a fost validat în 100% din probe; 
• In pofida faptului că accesul la seviciile de prevenire, diagnostic, tratament și suport psiho-social a PTH și 

GRSI a fost asigurat, s-a atestat o reducere cu 33% (de la 1075 la 721) a PTH înrolați primar în TARV și o 
majorare cu 78% (de la 355 la 631) a cazurilor de abandon TARV, comparativ cu a.2019. 

 

La final, au fost menționați pașii următori în realizarea PN HIV:  
1) Digitalizarea serviciilor prestate, pentru direcțiile relevante: prevenire (web-outreaching, distribuirea 

consumabilelor prin vending-aparate), promovarea autotestării, tratament și suport psiho-social 
(informare și consultații on-line);  

2) Abordări inovative pentru asigurarea continuității serviciilor de prevenire, TARV și TSO, inclusiv prin 
intermediul unităților mobile;  

3) Implementarea decentralizării TARV și TSO și  
4) Crearea condițiilor pentru prestarea serviciilor integrate, centrate pe necesitățile pacientului (HIV, HVB, 

HVC, ITS, TB, TSO, suport psiho-social). 
 

• Realizarea Programului național de răspuns la TB în contextul pandemiei COVID-19 
Dna Valentina Vilc, coordonatorul Programului național de răspuns la TB, a subliniat faptul că, în perioada 2020-
2021, implementarea PNRT a întâmpinat mai multe dificultăți. Astfel, dacă până acum scăderea incidenței cazurilor 
noi și recidive era cu 80% anual, în anul 2020 descreșterea este cu aproape 39%, un procent mare comparativ cu 
media pe regiunea europeană regională (23%). În același timp, s-a menționat faptul că majoritatea persoanelor 
identificate cu TB în anul 2020 au fost prin depistarea pasivă, cu prezența simptomelor.  
 

Un alt aspect remarcat în cadrul prezentării a fost incidența cazurilor noi TB la copii. Dacă anul trecut a fost 
înregistrată o descreștere a infectărilor cu TB la copiii cu 50 %, la zi sunt depistați 50 copii, dintre care 14% sunt cu 



 
forme distructive. Aceeași tendință este constată și la adulți. Astfel, în prezent sunt depistați 709 pacienți dintre 
care 41 cu forme distructive. Prin urmare, a fost expusă importanța necesității examinării grupei de risc, 
promovată de OMS.  
 

Raportorul a vorbit și despre dinamica depistării TB în pandemia COVID-19, anul 2020: 
 

 
 

Totodată, Dna Vilc a prezentat succint activitățile serviciului FP în condițiile pandemiei COVID-19, situațiile cu 
privire la depistarea TB în timpul pandemiei, depistarea activă a TB în grupurile cu risc și vigilență sporită pentru 
TB, depistarea țintită TB cu suportul ONG din sursele FG (5%), proiectul finanțat din mijloacele fondului măsurilor 
de profilaxie, dar și măsuri în focarele de tuberculoză (ANSP).  
 

Activitățile realizate în anul 2020: 
• Elaborarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2021-2025; 
• Participarea la elaborarea Aplicației Republicii Moldova către FG în susținerea răspunsurilor naționale la 

HIV și TB pentru 2021-2023, care a fost aprobată de donator; 
• Implementarea Studiului privind regimurile scurte de tratament modificate integral perorale a tuberculozei 

RR – 68 pacienți; 
• Revizuirea și aprobarea Protocoalelor clinice naționale «Tuberculoza la adult» și «Tuberculoza la copil»; 
• Mai multe cursuri de instruire în format on-line. 

 

Provocările PNRT: 
• Numărul persoanelor diagnosticați cu tuberculoză a scăzut cu 39% în anul 2020 (media pe regiunea 

Europeană - 23%); 
• Măsurile de restricție a circulației au afectat accesul la diagnostic al persoanelor cu simptome de 

tuberculoză; 
• Serviciile de depistare activă au fost reduse drastic, inclusiv stoparea screening-ului mobil; 
• Atenția AMP, serviciul FP, serviciul radiologie a fost orientată, în mod justificat, către gestionarea 

pandemiei COVID-19, ca urgență de sănătate publică; 
• Asigurarea DOT; 
• Asigurarea unei monitorizări adecvate a pacienților. 

 

Pașii următori: 
• Aprobarea și implementarea PNRT pentru anii 2021-2025; 
• Asigurarea continuității serviciilor TB în contextul pandemiei COVID-19; 
• Campanii naționale de screening TB cu implicarea ONG-urilor: i) Examinarea persoanelor din contact cu 

persoane bolnave de TB cu prescrierea TPT, ii) Utilizarea unităților mobile X-ray, iii) Achiziționarea și 
implementarea unităților portabile X-ray pentru lucru în teren; 

• Extinderea VST la nivel național; 
• Reorganizarea Serviciului spitalicesc specializat prin crearea unei instituții medicale de nivel republican cu 

instituirea unui management comun, cu optimizarea numărului de paturi. 
 
 

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. 
 

PR  
Reprezentantul Centrului PAS, Stela Bivol, s-a referit la scăderea aderenței la TARV a persoanelor cu 
HIV și schimbării mecanismului de suport al ONG-urilor pentru aderența TARV și a solicitat informație 



 
referitor la mecanismele de mitigare pentru asigurarea aderenței la TARV pentru 2021- 2022. 

PN  

Coordonatorul PNHIV, Iurie Climașevschi, a menționat că, în prezent, este în derulare Studiul în scop de 
identificare a motivelor în abandonul TARV, iar recomandările acestuia vor fi luate în considerare în 
procesul de implementare. Dl Climașevschi consideră că micșorarea aderenței la TARV este determinată 
și de situația pandemică COVID-19, cu speranța că, după atenuarea acesteia, se va reveni la nivelul 
indicatorilor atinși anterior. În acest scop au fost întreprinse mai multe acțiuni: schimbarea modalității 
de finanțare a suportului psihosocial a persoanelor care trăiesc cu HIV, accentuarea lucrului cu 
persoanele care au probleme în aderență, persoanele noi înregistrate, cele care reîncep tratamentul, 
gravidele noi depistate și cele cu statut seropozitiv confirmat anterior.  

KAP  

Reprezentantul Comunității PULS, Vitalie Rabinciuc, a mulțumit raportorilor pentru informațiile 
prezentate. Și dl Rabinciuc este de părere că regresul în aderența TARV este determinat de situația 
pandemică COVID-19 și a sugerat luarea în considerație a rezultatelor obținute în urma măsurilor 
expuse de coordonatorul de program la etapa de evaluare a rezultatelor. 

OI 
 
 

 

Svetlana Plămădeală, manager de țară UNAIDS, a împărtășit reflecțiile pe marginea rapoartelor 
prezentate de coordonatorii de programe și a menționat că, în pofida situației pandemice COVID-19, s-a 
reușit, prin mobilizarea tuturor actorilor – autorități, specialiștii din TB, HIV, societatea civilă, partenerii 
internaționali, asigurarea continuității serviciilor. A fost menționat suportul considerabil al FG și 
contribuția PR/SR în procesele de elaborare nu doar a aplicațiilor de țară pentru TB și HIV, dar și a două 
aplicații suplimentare pentru mitigarea consecințelor create de pandemia COVID-19.  

Totodată, Dna Plămădeală a menționat că Raportul Global lansat, recent, de UNAIDS și Secretarul 
General ONU, privind abordarea inegalităților și revenirea din impactul COVID-19 constată că pandemia 
a provocat stagnarea indicatorilor epidemiologici și programatici la nivel global și s-a înrăutățit și starea 
de sănătate a persoanelor care trăiesc cu HIV, tuberculoză. În urma prezentării rezultatelor atinse la 
nivel național, se observă că și în Moldova întregul spectru de servicii a avut de suferit. În acest sens, 
raportorul exprimă îngrijorare că revenirea la rezultatele atinse până la epidemiei și atingerea țintelor 
noi ar putea fi dificilă, iar impactul pierderilor ar putea fi simțitor.  

În continuare, membrii CNC au fost informați că în cadrul Ședinței de Nivel Înalt a Adunării Generale 
ONU privind HIV/SIDA a fost adoptată noua Declarație politică pe HIV/SIDA care setează strategiile de 
răspuns către anul 2025, dar și ținte noi, mai ambițioase, la care Republica Moldova a aderat alături de 
alte 193 state membre ale ONU. Dna Plămădeală a reiterat în continuare tot suportul UNAIDS prin 
programul de bază și proiectul comun al ONU pentru HIV și a încurajat aprobarea proiectelor de 
Programe naționale HIV/SIDA/ITS și tuberculoză pentru anii 2021-2025 de către Guvern, luând-se în 
considerație că acestea au fost elaborate ținându-se cont de efectele pandemiei COVID-19 și măsurile 
de asigurare a rezilienței programelor HIV și tuberculoză. 

 
MINUTES OF EACH AGENDA ITEM 

AGENDA ITEM #2 

Rezultatele implementării granturilor Fondului Global în cadrul rundei de finanțare 
2018 – 2020 și procesul de implementare a grantului FG în perioada 2021 - 2023 
 

Raportori:  
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) 

 

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 subiectul #2 din agenda ședinței CNC, Dl Nicolae Jelamschi, RP UCIMP, a prezentat activitățile implementate în 
cadrul Grantului Consolidat MDA-C-PICMU Nr.1611 „Fortificarea controlului Tuberculozei și reducerea 
mortalității cauzate de HIV/SIDA”. 

Perioada de implementare: 01/01/2018 - 31/12/2020 
Bugetul aprobat inițial: 11 931 624.00 Euro 



 
Buget actual: 12 888 803.00 Euro 
Au fost alocate fonduri adiționale pentru componenta TB: a. 2018 - 81 006.00 Euro și în 2019 - 876 173.00 Euro. 
Suplimentar, în 2020, au fost alocate 643 594.00 Euro - pentru diminuarea impactului COVID-19. 
 

Direcțiile principale de activitate pe Componenta TB: 
• Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință; 
• Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR; 
• Consolidarea capacităților de management al Programului Național de control al tuberculozei; 
• Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării PNCT. 

 

Direcțiile principale de activitate pe Componenta HIV/SIDA: 
• Susținerea programelor comprehensive de prevenire, pentru populații cheie afectate (CDI, LS și partenerii 

lor, BSB, deținuții); 
• Susținerea programelor de prevenire, pentru populația generală; 
• Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV; 
• Susținerea sistemelor informaționale de management în sănătate și fortificarea aspectelor de M&E; 
• Consolidarea sistemelor comunitare și răspunsurilor acestora la provocările infecției HIV; 
• Consolidarea capacităților de management al PN HIV. 

 

În continuare, Dl Jelamschi a prezentat indicatorii de performanță în conformitate cu tabele de mai jos: 

 

 

Totodată, a fost menționat că valorile atinse sunt mai jos decât cele estimate. Astfel, FG a oferit în anul 2020 
grantului RM ratingul de B1 (moderat) din cauza pandemiei COVID. 

Au fost prezentate și valorile procentuale comparative (2018,2019,2020) ale indicatorilor de acoperire cu servicii 
de prevenire HIV (GRSI) și servicii de îngrijire și suport (PTH) și ale indicatorilor de testare la HIV*: 



 

  

În perioada 2018-2020, IP UCIMP DS a contractat 15 organizații: ANP și 14 asociații obștești (3 organizații – nordul 
RM, 7 – centrul RM, 1 – sudul RM și 4 – regiunea de est) pentru implementarea serviciilor sus-menționate. 

La final, Dl Jelamschi a prezentat tabloul general cu privire la valorificarea resurselor financiare, din cadrul 
Grantului consolidat MDA-C-PCIMU, la data de 31.03.2021: 

 

• Rezultatele grantului FG în perioada 2018-2020, implementat de Centrul PAS, pe componenta TB, au fost 
prezentate de Dna Stela Bivol: 

 

Valoarea grantului: 3,960,620.00 EUR   
Sub-recipienți: Fundația Soros – Moldova și AO ,,AFI“   
Implementarea proiectului: RP de comun cu SR în colaborare cu CNC TB/SIDA, Ministerul Sănătății, Muncii, și 
Protecției Sociale, și Programul Național de Control al TB, instituțiile din subordinea ministerelor, autoritățile 
publice locale, Oficiul OMS din Moldova, organizațiile neguvernamentale active în domeniul TB și comunitățile 
populațiilor cheie afectate 
 

Obiectivele setate: 
• Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce și de calitate a tuturor cazurilor de TB, inclusiv a 

celor cu TB-M/XDR; 
• Consolidarea abordărilor centrate pe pacient la tratamentul M/XDR-TB;  
• Îmbunătățirea managementului tuberculozei asociate cu HIV. 

 
 



 

 
 

În continuare au fost expuse în detalii activitățile realizate în conformitate cu obiectivele proiectului: 
 

Obiectivul I: Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce și de calitate a tuturor cazurilor de TB, inclusiv a 
celor cu TB-M/XDR 

• Implementarea Xpert MTB / RIF la nivel raional, în penitenciare și centrele SIDA; 
 

Obiectivul III: Consolidarea abordărilor centrate pe pacient la tratamentul M/XDR-TB 
• Acordarea suportului motivațional pacienților cu TB pentru aderență la tratament - 100% acoperire 

pentru pacienții cu MDRTB de pe malul stâng și 40% de pacienți cu MDRTB pe malul drept.  
• Suport pentru Centrele comunitare pentru suportul pacienților cu tuberculoză: În 2020, din sursele FG a 

fost finanțată activitatea a 21 (inclusiv 6 în regiunea de Est) Centre comunitare pentru suportul pacienților 
TB pe lângă serviciul TB din raioane vs 39 Centre comunitare susținute în 2018 și 31 în 2019. 

• Activitatea echipelor multidisciplinare de comun cu serviciul Ftiziopneumologie în 2020; 
• Susținerea ONG-urilor prin Programul de granturi mici pentru persoanele cu risc sporit și persoanele 

greu de accesat, afectate de TB; 
• Fortificarea activităților de advocacy, comunicare și mobilizare socială/informare și educație pentru 

prevenirea formelor rezistente de tuberculoză (DR-TB). 
 

Obiectivul III: Îmbunătățirea managementului tuberculozei asociate cu HIV.  
• Fortificarea capacităților naționale pentru colaborarea TB / HIV.  

 
Activități suplimentare pentru mitigarea consecințelor pandemiei COVID-19: 

• În condițiile impuse de situația epidemiologică prin COVID-19, pentru a susține și instrui prestatorii de 
servicii cum să asigure continuitatea serviciilor în condiții de siguranță pentru propria sănătate și pentru 
sănătatea celor din jur au fost elaborate recomandări privind activitatea organizațiilor neguvernamentale 
active în domeniul tuberculozei în condiții excepționale de răspuns la pandemia COVID-19. Acestea au fost 
traduse în limba rusă inclusiv. http://pas.md/ro/PAS/Studies/Details/163  

• În conformitate cu Dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.313- d din 20 iulie 2020 
”Cu privire la organizarea depistării țintite a cazurilor TB în condițiile pandemiei COVID-19”, șapte 
organizații a societății civile au fost implicate în activități de depistare țintită a cazurilor TB în rîndul 
grupurilor vulnerabile. Au fost examinate radiologic 5185 persoane și depistate 57 (1,09%) cazuri noi de TB 
și alte patologii.  

• În scopul menținerii vigilenței populației asupra problemei tuberculozei și încurajării adresării la medic 
pentru diagnostic, dar și pentru continuarea tratamentului în cazul celor diagosticați cu TB, au fost 
realizate și distribuite on-line două spoturi video în limbile română și rusă. 
 

La final, Dna Bivol a prezentat performanța programului în baza indicatorilor stabiliți pentru raportare către FG: 



 

 
 

• Procesul de implementare a grantului GFATM, MDA-C-PCIMU, pentru anii 2021-2023 a fost prezentat de 
Dl Nicolae Jelamschi, RP UCIMP. 

 

Finanțare aprobată: 18,061,192.00 EURO (TB - 9,398,343.00 & HIV - 8,662,849.00) 
Perioada de implementare: 01/01/2021 – 31/12/2023 
Aranjamente de implementare: PR – IP UCIMP DS ( 72 % - 12 986 469 Euro) & SR – Centrul PAS (28 % - 5 074 723) 
Beneficiari: PNCT (2021-2025) &PN HIV (2021-2025) 
 

Obiective grantului pe componentele TB și HIV/SIDA 
• Asigurarea accesului universal la depistarea și diagnosticarea la timp și de calitate a cazurilor de TB (în 

special, TB-RR/MDR); 
• Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu TB-DR; 
• Reducerea răspândirii infecției TB; 
• Creșterea depistării precoce a HIV, extinderea tratamentului ARV și îmbunătățirea calității serviciilor de 

îngrijire și suport HIV; 
• Prevenirea răspândirii infecției HIV. 

 

Obiectivele grantului  pe componenta RSSH: 
• Consolidarea sistemului de sănătate; 
• Consolidarea sistemului comunitar; 
• Eliminarea barierelor de gen/ drepturi umane, a stigmatizării şi discriminării. 

 

Totodată, în cadrul prezentării sale, Dl Jelamschi a vorbit despre acoperirea bugetară pe fiecare obiectiv și a 
prezentat activitățile implementate către data de 31 martie 2021. 
 

• MDR-TB: 
Ø Asigurarea depistării persoanelor din populațiile-cheie, cu suportul OSC-urilor – contractare a 9 

asociații obștești active în domeniu, de pe ambele maluri, pentru a. 2021; 
Ø Susținerea transportului specimenelor de spută și al culturilor, pentru supravegherea de rutină a 

rezistenței la medicamente, și a transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii – 
procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor; 

Ø Asigurarea managementului cazurilor TB și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din 
detenție – contractarea AO AFI, pentru a. 2021; 

Ø Asigurarea continuității realizării Studiului Operațional “Implementarea noilor regimuri scurte de 
tratament peroral”; 

Ø Susținerea centrelor comunitare, pentru asigurarea tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, 
din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru – contractarea a 7 centre comunitare, pentru a. 2021; 

Ø Susținerea activităților, finanțate prin granturi mici, axate pe educare, informare și intervenții, în 
scopul creșterii aderenței la tratament și prevenirea recidivelor – contractare a 9 asociații obștești 
active în domeniu, de pe ambele maluri, pentru a. 2021. 

• Reducerea barierelor referitoare la drepturile omului și gender în cadrul serviciilor TB: 
Ø Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel 



 
național și social; 

Ø Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, pentru 
populațiile cheie. 

• RSSH: Resurse umane în sectorul de sănătate, inclusiv lucrătorii sociali: 
Ø Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a personalului, din cadrul serviciului 

TB – în proces de implementare. 
• RSSH: Prestarea serviciilor integrate și îmbunătățirea calității acestora: 

Ø Suportul platformei TB, prin acordarea unui grant – contractarea AO AFI, pentru a. 2021; 
Ø Asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate 

în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul TB din republică (procurare de combustibil, co-
finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor) –  realizarea a 21 vizite 
de M&E în teritorii, pe ambele maluri. 

• Managementul PNCT: 
Ø Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemului informațional, în domeniul 

TB, pentru colectarea datelor, inclusiv în aspecte de M&E – în proces de implementare. 
• Prevenire: 

Ø Proiecte de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență 
psihosocială în TFM, pentru a. 2021 –  contractare a 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active 
în domeniu, de pe ambele maluri (numărul estimat de beneficiari ai proiectelor sus-menționate, 
pentru a. 2021, este de 31,797 persoane); 

Ø Servicii mobile de prevenire HIV, în rândul GRSI – contractare a două asociații obștești active în 
domeniu; 

Ø Prevenire a supradozării în rândul PCDI din regiunea transnistreană, pentru a. 2021 – procurare a 
preparatului Naloxon (0.4 mg/mL); 

Ø Procurare de consumabile pentru prevenirea HIV – contractare finalizată/ livrare în trim. II-IV.2021.  
• Servicii de advocacy și mobilizare a comunităților afectate de HIV: 

Ø Semnarea acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, pentru aa. 2021-2023, în valoare totală 
de 8 709 412.00 MDL. 

• Servicii diferențiate de testare la HIV: 
Ø Revizuire a protocoalelor clinice naționale TARV & ghidurilor de testare –  în proces de 

implementare; 
Ø Procurare de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV; 
Ø Implementare a abordărilor inovative de stimulare a testării index la HIV – mecanism în proces de 

dezvoltare. 
• Tratament, îngrijire și suport: 

Ø Servicii diferențiate de îngrijire HIV și TARV - contractare Coordonator Descentralizare TARV; 
Ø Procurare de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV; de reactive și 

consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4 (monitorizarea 
TARV) – contractare finalizată/ livrare în trim. II-IV.2021; 

Ø Procurare de teste rapide la HIV/HCV/HBV/ Sifilis – contractare finalizată/ livrare în trim. II-IV.2021.  
• RSSH: Sisteme de laborator: 

Ø Acreditarea ISO 15189 a LNR HIV - în proces de implementare. 
• RSSH: Sisteme informaționale de management în sănătate și M&E: 

Ø Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV) – în proces de implementare. 
 
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES  AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM 
 

GOV  
Președintele CNC, Dna Tatiana Zatîc a mulțumit raportorilor pentru prezentările expuse și, în lipsa altor 
amendamente din partea membrilor CNC, rapoartele prezentate de IP UCIMP DS și Centrul PAS au fost 
unanim validate. Recipienții Principali s-au abținut de la vot.  

 

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM 



 

AGENDA ITEM #3 

Prezentarea și aprobarea Cererii de finanțare C19RM în cadrul Mecanismului de 
răspuns al Fondului Global la pandemia COVID-19, 2021 
 

Raportor: Nicolae Jelamschi, IP UCIMP DS  

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

Recipientul Principal – IP UCIMP și Sub-recipientul – Centrul PAS 
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 anul 2020, Fondul Global a anunțat țările beneficiare de resursele FG despre oportunitatea de a obține finanțare 
suplimentară prin intermediul Mecanismului de răspuns al FG la pandemia COVID-19. Resursele financiare 
disponibile în cadrul acestui grant pot fi utilizate în scopul reducerii impactului negativ asupra programelor HIV, 
tuberculoză și malarie, și consolidarea sistemelor de sănătate și comunitare. Astfel, în urma unui dialog de țară 
transparent și participativ, Republica Moldova a aplicat, în iunie 2020, o Cerere de finanțare C19RM în valoare de 1 
161 295 euro. 
 

Fondul Global a anunțat că va continua să susțină țările în combaterea pandemiei COVID-19 și în anul 2021. La data 
de 07 aprilie curent, Republica Moldova a fost invitată să aplice pentru o nouă finanțare în cadrul Mecanismului de 
răspuns al FG la pandemia COVID-19. 
 

În conformitate cu scrisoarea FG privind alocarea fondurilor C19RM în 2021 țării i s-a atribuit o alocare de bază 
C19RM în sumă de 2.709.179 euro. Alocarea de bază C19RM reprezintă o sumă echivalentă cu 15% din alocarea 
țării solicitantului pentru 2021-2023. Adițional, la alocarea de bază, țara este încurajată să includă în Cererea de 
finanțare o alocație peste bază (Above Allocation), care este echivalentul cu încă 15% din alocarea țării. Această 
finanțare este una suplimentară și distinctă de alocarea țării pentru combaterea TB și HIV, disponibilă țării pentru 
2020-2022 și va fi adăugată la grantul Fondului Global existent.  
 

Pentru a accesa fondurile C19RM, Republica Moldova urmează să depună o Cerere de finanțare, elaborată în 
corespundere cu cerințele & procedurile FG. Aceasta trebuie să sublinieze nevoile programatice prioritare care 
necesită finanțare, utilizând suma Alocării de bază C19RM și suma Alocării peste baza C19RM. 
 

Dl Nicolae Jelamschi și-a început prezentarea cu descrierea procesului de elaborare a Cererii de finanțare C19RM și 
mulțumiri tuturor partenerilor care au fost implicați în acest exercițiu. 
 

Aplicația de țară C19RM a fost elaborată în cadrul unui dialog de țară incluziv, multidimensional și transparent, cu 
participarea, în egală măsură, a partenerilor CNC și responsabilii de coordonarea răspunsului COVID - MSMPS, 
ANSP, echipele de coordonare a programelor naționale TB și HIV, Recipientul Principal și Subrecipientul grantului 
FG, instituțiile guvernamentale, agențiile internaționale și reprezentanții societății civile & populațiile cheie 
afectate. 
 

În cadrul procesului, au fost 10 ședințe de lucru (ședințe consultative, ședințe ale GTL Control TB, ședințe GTL 
Control HIV, ședințe KAP și ședința GTL comună pentru validarea pachetului de documente C19RM). Totodată, au 
fost asigurate mai multe consultări la nivelul CNC, Biroul regional OMS, LFA și platforma organului de control 
COVID-19. 
 

Volumul finanțării solicitate: 2 709 179.00 Euro - alocația de bază C19RM și 5 581 532,33 Euro – alocația 
suplimentară (Above Allocation) 
Perioada de implementare: iulie/2021 – 31/12/2023 
Implementatori: RP – IP UCIMP DS și SR – Centrul PAS 
Structurile beneficiare de fonduri în cadrul acestei alocații sunt: MSMPS, PNCT, PNHIV, ANSP, MAI, ANP, Comitetul 
KAP și organizațiile societății civile din domeniul HIV și TB. 
 

În continuare, raportorul a prezentat intervențiile propuse și acoperirea bugetară în cadrul Alocației de bază.  
Cererea C19RM cuprinde 3 componente:  

1. Intervenții de control și limitare a transmiterii infecției, BUGETUL ESTIMAT – 1 212 930,92 EUR 
2. Măsuri de reducere a riscurilor legate de COVID -19 în cadrul programelor pentru combaterea HIV/SIDA, TB 

și malarie, BUGETUL ESTIMAT – 614 765,55 EUR; 
3. Consolidarea extinsă a aspectelor cheie ale sistemelor de sănătate și de răspuns comunitar, BUGETUL 



 
ESTIMAT – 772 718,64 EUR. 

 

Acoperirea bugetară per implementatori: 
RP IP UCIMP DS – 2.263.765,27 EUR; 
SR Centrul PAS – 336.649,84 EUR; 
Managementul programului – 108.763,89 EUR. 
 

Intervențiile propuse și acoperirea bugetară în cadrul Alocației suplimentare (Above Allocation): 
1. Intervenții de control și limitare a transmiterii infecției, BUGETUL ESTIMAT – 1 434 228,81 EUR 
2. Măsuri de reducere a riscurilor legate de COVID -19 în cadrul programelor pentru combaterea HIV/SIDA, TB 

și malarie, BUGETUL ESTIMAT – 2 900 892,31 EUR; 
3. Consolidarea extinsă a aspectelor cheie ale sistemelor de sănătate și de răspuns comunitar, BUGETUL 

ESTIMAT – 922 322,20 EUR. 
 

În încheiere au fost prezentate activitățile prioritare pentru finanțare adițională (PAAR):  
Prioritare înaltă – 4.610.179,96 EUR 
Prioritate medie – 647.263,36 EUR 
Managementul proiectului – 324.089,01 
 

Totodată, Dl Jelamschi a menționat că aplicația C19RM este încă în proces de elaborare, iar versiunea finală va fi 
ajustată în dependență de comentariile parvenite în urma procesului consultativ. 
 

Aplicația C19RM urmează a fi remisă FG către data de 15/06/21.  
 

GOV  

Președintele CNC, Tatiana Zatîc, a mulțumit tuturor partenerilor pentru munca depusă și a remarcat 
faptul că procesul de elaborare a aplicației de țară C19RM a fost unul participativ. Totodată a rugat 
membrii CNC să se expună pe marginea proiectului de aplicație. 

OI  

Reprezentantul UNICEF Moldova, Maha Damaj, a mulțumit pentru organizarea ședinței CNC și 
prezentările interesante și a apreciat volumul imens de muncă efectuat în contextul acestei aplicații. 
Totodată, Dna Damaj și-a exprimat îngrijorările cu referire la reducerea accesului la servicii HIV și TB,  
numărul mare de cazuri TB la copii și a expus sprijinul UNICEF pentru programul TB. 
 

În continuarea intervenției, Dna Angela Capcelea, UNICEF Moldova, a complementat informația despre 
realizarea Studiului cu privire la impactul COVID-19 asupra persoanelor care trăiesc cu HIV, inclusiv 
femeile gravide și copii afectați de HIV, menționând că sunt în așteptarea rezultatelor acestui studiu 
pentru a fi prezentate și luate în considerație recomandările pentru îmbunătățirea accesului la servicii 
de prevenire, depistarea precoce și tratament. 

KAP  

Din numele Comitetului KAP, Dna Oxana Rucșineanu, a expus poziția Comitetului privind procesul de 
elaborare a Cererii de finanțare C19RM, menționând că acesta a fost unul important și participativ. A 
reiterat importanța suportului Fondului Global în vederea mitigării impactului pandemiei COVID-19 
asupra răspunsului național la HIV/SIDA și TB în Republica Moldova.  
 

Comitetul KAP a asigurat, la solicitarea directă a Secretariatului CNC și în conformitate cu cerințele FG, 
discutarea proiectelor de documente de pe agenda ședinței CNC TB/SIDA într-o ședință prealabilă KAP 
din data de 09.06.2021. În acest context a fost apreciat acest exercițiu de membrii KAP și posibilitatea 
de a fi consultate materialele ședinței CNC cu reprezentanții populațiilor cheie afectate într-o manieră 
comprehensivă și accesibilă tuturor.  
 

Totodată, Dna Rucșineanu a reiterat evoluția pozitivă a procesului de consultare a Cererii de finanțare 
C19RM, subliniind faptul că aceasta a fost organizat în baza unui Plan de activități pentru elaborarea 
Cererii de finanțare C19RM în cadrul CNC TB/SIDA, iar partenerii interesați au avut posibilitate să 
intervină cu expuneri la toate etapele. Reprezentantul KAP s-a referit și la fortificarea implicării și 
asigurarea participativității și transparenței procesului de dezvoltare a aplicației de țară C19RM, cu 
amplasarea tuturor documentelor aferente pe site-ul CNC (www.ccm.md) și platforma SCORECARD HIV.  
 

Vorbitorul a făcut referire și la adresarea comunității persoanelor consumatoare de droguri către 
membrii CNC din 05.06.2021 privind necesitățile acestei comunități și evaluarea oportunităților pentru 
a fi integrate în Cererea de finanțare C19RM și a menționat că, această adresare a fost discutată în 
ședința KAP din 09.06.2021, iar membrii KAP consideră că prioritățile menționate de comunitatea 
persoanelor consumatoare de droguri se regăsesc parțial atât în cadrul grantului FG pentru anii 2021-



 
2023, cât și în Cererea de finanțare C19RM.  
 

La finalul expunerii, Oxana Rucșineanu a accentuat necesitatea urgentării procesului de aprobare a PN 
HIV și TB pentru 2021-2025. De asemenea, a susținut necesitatea abordării intervențiilor absolut 
importante care se află în lista de așteptare. 
 

Tot în acest context, Vitalie Rabinciuc, reprezentantul Comunității PULS, a ținut să menționeze că 
poziția comunității persoanelor consumatoare de droguri diferă de poziția Comitetului KAP. Dl 
Rabinciuc este de acord că o parte din priorități se regăsesc cu adevărat în aplicațiile menționate mai 
sus, însă sunt unele priorități asupra cărora Comunitatea PULS insistă să fie integrate în Cererea de 
finanțare C19RM. Mai exact, vorbitorul a specificat că se dorește ca sub conducerea Comunității PULS 
să fie asigurat un monitoring zilnic a problemelor și serviciilor oferite către comunitatea dată și 
susținerea financiară a liniei verde.  

OI  

Reprezentantul OMS în Moldova, Alexandru Voloc, a declarat că proiectul de buget C19RM a fost 
consultat cu Oficiul regional OMS și Oficiului de țară OMS, iar răspunsul este unul pozitiv, menționând 
că aceasta corespunde principiilor și recomandările OMS atât pe unitățile HIV, TB, cât și pe COVID-19. 
Comentariile OMS țin mai mult de partea textuală și vor fi remise în scurt timp RP. 
 

Totodată, Dl Voloc a susținut expunerile partenerilor ONU - UNAIDS, UNICEF, privind necesitatea 
aprobării programelor naționale TB și HIV și a reiterat suportul tehnic al OMS în implementarea 
programelor respective. 

GOV  

Președintele CNC, Tatiana Zatîc, a apreciat feedback-ul pozitiv al OMS pe marginea proiectului Cererii 
de finanțare C19RM și a informat că, în prezent, aplicația de țară se află la etapa de consultare pe 
platforma organului de control COVID-19 - Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. 

KAP  

Dna Oxana Rucșineanu a intervenit cu o clarificare la expunerile dl Vitalie Rabinciuc, menționând că a 
exprimat opinia comună a Comitetului KAP, urmare a dialogului din cadrul ședinței KAP din 09.06.2021, 
la care a participat și dl Rabinciuc. Prin urmare, membrii Comitetului KAP a constat că prioritățile 
menționate de comunitatea persoanelor consumatoare de droguri se regăsesc parțial în Aplicația de 
bază FG pentru anii 2021-2023 și în Cererea de finanțare C19RM care urmează a fi aprobată la ședința 
CNC.  
 

Expunerea dată a fost susținută și de reprezentantul AO Gender-DocM, Veaceslav Mulear, membru al 
Comitetului KAP.  
 

Tot în contextul acestor discuții, Ruslan Poverga, AO Inițiativa Pozitivă și președinte KAP, a menționat 
că la nivel național există deja o campanie de monitoring bazat pe comunitate, susținută din sursele 
financiare Fondului Global acordate în cadrul granturilor locale și regionale, și consideră că nu este 
nevoie de dublarea acestor intervenții. Aspectul dat a fost discutat si agreat în ședința KAP din 09.06.21 
 

Solicitând dreptul la replică, Vitalie Rabinciuc a menționat că exprimă o opinie colectivă, iar tipul de 
monitoring pe care îl propune comunitatea PULS diferă de campania existentă și nu ține de dublare.  

OI  

Reprezentantul UNODC, Ina Tcaci, a apreciat pozitiv faptul că formatul de consultări pe marginea 
Cererii de finanțare C19RM a fost lărgit, și au fost incluse necesitățile și prioritățile unor parteneri noi - 
poliția și organelor de drept, aceștia fiind implicați în activități de prevenire HIV, inclusiv referirea 
persoanelor din GRSI către diverse servicii. Totodată, a menționat că începând cu 26 mai vor fi pilotate, 
în parteneriat cu MAI și organizațiile neguvernamentale, serviciile medicale, schemele de referire, în 3 
regiuni - Chișinău, Bălți și Cahul. Rezultatele așteptate anul viitor vor fi prezentate în cadrul CNC. 

GOV  
Silvia Stratulat, Secretarul CNC, a menționat că RP UCIMP și SR Centrul PAS au declarat Conflictul de 
interese pe subiectul dat și se vor abține de la vot.  

  

Aplicația de țară C19RM a fost supusă votului prin metoda chat de pe platforma zoom, iar aplicația a 
fost agreată în cadrul ședinței cu susținerea a 24 voturi pro. De la vot s-a abținut Dl Vitalie Rabinciuc.  
 

Secretariatul CNC a solicitat membrilor CNC să remită suplimentar și un email de susținere a aplicației în 
adresa Secretariatului CNC pentru a fi anexat la Endorsementul CCM. 

 



 

AGENDA ITEM #4 

Implementarea activităților CCM Evolution în contextul grantului oferit de FG pentru 
activitatea CNC TB/SIDA 
 

Raportor: Silvia Stratulat, Secretarul CNC TB/SIDA  

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)  > Yes 

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 

În anul 2020, CNC TB/SIDA a fost parte a unui exercițiu de evaluare a activității prin prisma funcțiilor sale, inițiat de 
Fondul Global – CCM Evolution. Inițiativa dată oferă oportunități pentru CCM-uri în vederea îmbunătățirii 
responsabilităților esențiale pentru a asigura impactul investițiilor și a pune capăt infecțiilor HIV, TBC și malariei. 
 

Misiunea de lucru în Moldova, realizată de un consultant internațional, a presupus identificarea domeniilor 
prioritare și intervențiilor pentru îmbunătățirea responsabilităților de bază ale CNC. Urmare a rezultatelor generate 
de instrumentul electronic – CCM Evolution Threshold, au fost agreate de FG pentru finanțare două domenii 
prioritare – Implicarea și Poziționarea. 
 

Volumul finanțării suplimentare oferită de FG pentru activitățile CCM Evolution - 13,455 Euro este recepționată 
prin intermediul grantului curent al CCM – MDA_CFUND_1906. 
 

În cadrul prezentării, Dna Silvia Stratulat, Coordonatorul Secretariatului CNC, a vorbit despre activitățile stabilite 
pentru implementare în contextul CCM Evolution și Planul de supervizare al CNC pentru 2021-2022 (Planul 
Oversight).  
 

Acesta include activități și intervenții în scopul:  
- Asigurării supervizării active a aspectelor cheie financiare, programatice și de management ale granturilor 

și contribuția acestora la răspunsul național la infecțiile HIV/SIDA (Oversight);  
- Asigurării participării semnificative, incluzive și active a părților interesate cheie (Engagement);  
- Asigurării guvernării durabile a sănătății la cel mai înalt nivel responsabil pentru planificarea și dezvoltare 

multilaterală și multisectorială (Positioning) și  
- Asigurării implementării eficiente a funcțiilor de bază CNC (Procesele operaționale). 

 

Totodată, Dna Stratulat a făcut referire și la necesitatea respectării angajamentelor de cofinanțare, asumate de 
țară în cadrul grantului FG 2021 – 2023, care prevăd:  

1) Majorarea progresivă a cheltuielilor de stat în domeniul sănătății pentru a realiza obiectivele naționale de 
acoperire universală cu servicii de sănătate; 

2) Majorarea cofinanțării programelor susținute de Fondul Global cu un accent pe acoperirea progresivă a 
costurilor cheie din planurile naționale. 

 

În acest context, Republica Moldova urmează să perfecteze și să remită FG, către data de 15 octombrie 2021, 
Raportul de țară privind investițiile locale/cofinanțare în răspunsul național TB și HIV pentru anul 2020, în formatul 
solicitat de Fondul Global. 
 

GOV  

În lipsa comentariilor din partea membrilor CNC, președintele CNC, Tatiana Zatîc, a propus pentru 
agreare Planul de supervizare al CNC TB/SIDA 2021-2022.  
 

Planul de supervizare a fost agreat cu susținerea a 19 membri cu drept de vot. 
 

DECISION(S) 

La finalul ședinței, Secretarul CNC a dat citire proiectului hotărârii CNC din 10/06/21:  

Consiliul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de informația cu privire la realizarea Programelor naționale de prevenire și control al infecțiilor cu 
HIV/SIDA/ITS și tuberculoză în contextul pandemiei COVID-19. 



 
2. Se ia act de informația cu privire la rezultatele implementării grantului Fondului Global "Consolidarea 

Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova", în cadrul rundei de 
finanțare 2018 – 2020. Se validează rezultatele prezentate de Recipienții Principali – IP UCIMP DS și Centrul 
PAS. 
 

3. Se ia act de informația cu privire la procesul de implementare a grantului Fondului Global "Consolidarea 
controlului tuberculozei și reducerea SIDA și a mortalității aferente în Republica Moldova" în perioada 2021 – 
2023. Se validează rezultatele prezentate de Recipientul Principal – IP UCIMP DS. 

4. Se ia act de informația cu privire la alocarea fondurilor suplimentare în anul 2021, oferite de Fondul Global, 
în cadrul Mecanismului de răspuns al FG la pandemia COVID-19 (C19RM). 

4.1. Se aprobă Cererea de finanțare și bugetul C19RM în cadrul Mecanismului de răspuns al FG la pandemia 
COVID-19, elaborate în cadrul unui dialog de țară transparent, incluziv şi multisectorial, sub egida CNC 
TB/SIDA. 

4.2. Recipientul Principal IP UCIMP DS și Secretariatul CNC TB/SIDA vor asigura remiterea aplicației de țară 
C19RM (întregul pachet de documente), în termen de până la 15 iunie 2021, în adresa Secretariatului 
Fondului Global. 

4.3. Recipientul Principal IP UCIMP DS va informa membrii CNC TB/SIDA despre parcursul implementării 
activităților incluse în aplicația C19RM, parte a grantului FG, oferit în susținerea răspunsului național la 
infecțiile HIV/SIDA/ITS și TB, în perioada 2021-2023. 

5. Se ia act de informația prezentată de Secretariatul CNC cu privire la finanțarea suplimentară, acordată de 
Fondul Global, în cadrul inițiativei strategice CCM Evolution, 2020-2023. Se aprobă Planul național de 
supervizare a granturilor Fondului Global pentru anii 2021-2022. 

6. Se ia act de informația cu privire la necesitatea respectării angajamentelor de cofinanțare, asumate de țară, 
în cadrul grantului Fondului Global 2021-2023. 

6.1. Partenerii cheie CNC TB/SIDA (MSMPS, IMSP SDMC, IMSP IFP, Recipientul Principal IP UCIMP DS) vor 
asigura elaborarea Raportului de țară privind investițiile locale în răspunsul național TB și HIV pentru 
anul 2020, în formatul solicitat de Fondul Global, în termen de până la 10 octombrie 2021. 

6.2. Secretariatul CNC TB/SIDA va asigura suportul logistic și remiterea Raportului agreat de CNC în adresa 
Fondului Global. 

 

Alte completări la proiectul hotărârii CNC nu au fost înaintate, acesta fiind aprobat de către membrii CNC. 
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and Non-members and posted on the CCM’s website where applicable 
within 15 days of endorsement. 

 
 GLOSSARY FOR ACROYNMS USED IN THE MINUTES: 

ACROYNM MEANING 

FG Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei 

MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

PN HIV Program Național de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS 

PNCT Program Național de Control al Tuberculozei 

PNHIV Program Național de Profilaxie și Control HIV/SIDA și ITS 

RP Recipient Principal 

SR Subrecipient 

PTH Persoanele care trăiesc cu HIV 
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