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MINUTES № 08 / 2021 

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB 

Data:  29.06.2021          Durata: 08:30-09:30 

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

https://us02web.zoom.us/j/88145059680?pwd=bWVTYTczb2EwdnFhRHhMamFjVkZ2dz09 

 

Ședința deschisă 08.30 

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

Secretar GTL-TB 2. Oxana Rucșineanu (SMIT) 

Participanți cu drept 

de vot: 

 

 

 

 

 

 

3. Valentina Vilc (PNRT) 

4. Lucia Pirtina (PAS) 

5. Svetlana Doltu (AFI) 

6. Andrei Corlăteanu, IFP 

7. Nelya Caras, DM ANP 

8. Victoria Petrică, UCIMP 

9. Svetlana Nicolaescu, PAS 

10. Tatiana Gulpe, IFP 

11. Valeriu Crudu, IFP 

12. Angela Alexeiciuc, UCIMP 

13. Valentina Onică, Casa Speranțelor 

14. Feodora Rodiucova, Speranța Terrei 

15. Pavel Rucsineanu, SMIT 

16. Tatiana Cotelnic, PAS 

Ordinea de zi / Agenda 1. Prezentare si Discuții:  

1. Necesitățile de medicamente antituberculoase și 

2. Necesitățile de consumabile pentru anul 2022 pentru a fi procurate din 

bugetul national. 

3. Diverse 

 

Cuvânt de salut 

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

Sofia Alexandru a menționat că adițional la capitolul diverse se va informa despre: 

- Realizarea evaluării CRG și Stigma, Oxana Rucșineanu 

- Lista de materiale informaționale pentru campania națională TB în contextul zilei Drepturilor 

Omului, Lucia Pîrțînă. 

1. Necesitățile de 

medicamente 

Andrei Corlăteanu, UC PNRT a adus la cunoștință următoarele: 

 Au avut loc 2 ședințe în cadrul GMM în care s-au stabilit necesitățile de 

https://us02web.zoom.us/j/88145059680?pwd=bWVTYTczb2EwdnFhRHhMamFjVkZ2dz09
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antituberculoase 

pentru 2022 din 

buget 

național

med_TB 2022 FINAL 

- 29.06.2021_AC.xlsx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lista Necesități 

laborator (reagenți, 

suplimente, 

diagnostic, control 

infectie) TB pentru 

anul 

2022

Lista reagenti 

suplimente diagnostic control infectie TB 2022_final_VC.pdf 

 

3. Lista de materiale 

informaționale 

pentru campania 

națională TB în 

contextul zilei 

Drepturilor Omului  

Знай свои права и 

обязанности_рус_рум_PAS.docx 

 

 

medicamente în strictă dependență de stocurile existente și numărul 

estimativ de pacienți care vor urma tratamentul în 2022; 

 Valoarea estimativă pentru 17 poziții de medicamente a constituit – 9 176 
265.77 MDL (detalii în anexa); 

 
 S-a menționat că din cauza experienței de achiziție a BDQ (preț majorat în 

comparație cu cel obținut prin GDF) în anul 2022, BDQ se va achiziționa prin 

platforma GDF; 

 S-a menționat comunicatul rapid OMS 2021 cu privire la introducerea 

schemelor scurte de tratament pentru TR-DS, importanța actualizării PCN 

odată cu emiterea ghidurilor OMS și respective achiziția medicamentului 

RIFAMPETINE (parte a aschemei de tratament) în termeni utili; 

 S-a reiterat importanța organizării unui GTL pe marginea abordării barierilor 

în achiziționarea unor medicamente și necesitatea explorării mecanismelor 

alternative de achiziție la nivel central al în termen mediu pentru a asigura 

sustenabilitatea pentru pozițiile de medicamente care întîmpină dificultăți 

de achiziție. 

 

Valeriu Crudu, LNR, IFP, a prezentat lista consumabilelor de laborator necesare 

pentru anul 2022: 

 Au avut loc 2 ședințe în cadrul GMM în care s-au stabilit necesitățile de 

medicamente în strictă dependență de stocurile existente și numărul 

estimativ de pacienți care vor urma tratamentul în 2021; 

 Valoarea estimativă pentru 106 poziții de consumabile pentru laborator a 
constituit – 8 598 662,00 MDL (detalii în anexa). 

 

 

 

 Lucia Pîrțînă, PAS, a adus la cunoștință despre necesitatea de a elabora un 

șir de materiale informaționale pentru campania națională TB în contextul 

zilei Drepturilor Omului, care se propune de a fi desfășurată la mijlocul luni 

noiembrie, odată cu lansarea campaniei naționale de screening la TB. 

 Svetlana Doltu a menționat, că în cadrul Platformei TB au avut loc discuții pe 

marginea campaniei destinate Drepturilor Omului și s-a decis de a elabora 

un concept pentru realizarea acestei campanii, reieșind din necesitățile care 

urmează a fi stabile de ONG-uri.  
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4. Anunț privind 

Evaluarea CRG și 

Stigma în RM 

Process CRG and 

Stigma_GTL-TB.pptm  

 Oxana Rucșineanu a anunțat că în lunile care urmează AO SMIT și IDOM vor 

începe evaluarea CRG și STIGMA în RM, care se va desfășura ca parte 

componentă a granturilor TB-REP 2.0 și celui national, prin utilizarea 

instrumentelor elaborate de StopTB Partnership și respectarea tuturor 

riguorilor unei cercetări operaționale. 

 În acest context s-a solicitat utilizarea platformei GTL-TB pentru discuțiile 

privind etapele de pregătire și realizarea a acestei evaluări. (detalii în anexa).  

 

 

Concluzii generale. După cele prezentate, în cadrul GTL-TB s-a decis: 

 

 Agrearea listelor cu necesitățile de medicamente și consumabile de laborator pentru anul 2022 și 

remiterea listelor la MSMPS; 

 Organizarea unei ședințe a GTL pe marginea abordării barierilor în achiziționarea unor medicamente și 

necesitatea explorării mecanismelor alternative de achiziție la nivel central în termen mediu pentru a 

asigura sustenabilitatea pentru pozițiile de medicamente care întîmpină dificultăți de achiziție; 

 Consulatarea listei materialelor informative propuse de PAS adițional cu Platforma; 

 Remiterea unui mesaj către membrii GTL-TB cu planul de actiuni pentru evaluarea stigmei, CRG, cu 

propunerea de a desemna GTL-TB ca platforma de lucru pentru discuția aspectelor legate de realizarea 

acestei evaluari in perioada care urmeaza. 

 

 

 

Presedintele GTL         ____________________                       Sofia Alexandru, director IMSP IFP    

Secretar GTL-TB                     Oxana Rucșineanu (SMIT)  
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