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Agenda ședinței:
1. Supervizarea programatică a grantului FG pe componentele HIV și TB în sem. I, 2021
2. Rezultatele vizitei de supervizare în teren a granturilor FG, care a avut loc la data de 13.10.2021
3. Diverse
Materiale distribuite în prealabil:
• 1 Dashboard CCM și 1 Notă informativă de evaluare a grantului FG pe componenta HIV și
TB, perfectate de RP – IP UCIMP DS;

•

Raportul privind rezultatele vizitei în teren a grantului FG în incinta AO AFI, din 13.10.21

Perioada de raportare programatică: 1 ianuarie – 30 iunie 2021.
Moderator ședință: Svetlana Nicolaescu, președinte CNE
La începutul ședinței, Svetlana Nicolescu, președinta CNE, a salutat participanții la eveniment și a
reamintit mandatul Comisiei Naționale de Experți – de a asigura supervizarea programatică a
implementării granturilor Fondului Global. Totodată, dna Nicolaescu, a anunțat subiectele incluse pe
ordinea de zi și a oferit cuvântul reprezentanților RP IP UCIMP DS pentru raportarea rezultatelor de
implementare a grantului FG în sem. I, 2021.
Scopul grantului FG oferit pentru perioada 2021-2023 este de a reduce suferința umană și povara socioeconomică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme
concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul
oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul,
tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii)
reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume:
creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității
serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.
Obiectivele cheie ale programului sunt:
- Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic al TB, furnizate în timp util și de înaltă
calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic
molecular; îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și
creșterea nivelului de acoperire cu acestea și promovarea depistării active a cazurilor TB
(screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în rândul populațiilor cheie;
- Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor
scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului
integrat al pacientului și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;
- Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a
măsurilor eficiente de control al infecției;
- Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea
calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare;
asigurarea accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate
pe pacient, în tratamentul HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din
cadrul continuumului serviciilor de îngrijire HIV;
- Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții
inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și
reducerea discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;
- Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;
- Consolidarea capacităților sistemului comunitar;
- Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge
obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.
Componenta TB

Rezultatele implementării grantului FG pe componenta TB au fost prezentate de Victoria Petrica,
coordonator TB:
Grupurile țintă acoperite de programul TB sunt: 1) Pacienții cu tuberculoză, 2) Pacienții cu tuberculoză
drog-rezistentă, 3) Deținuții, 4) Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA), 5) Persoanele care
trăiesc cu HIV (PTHIV), 6) Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz
și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.
Raportorul a trecut în revistă progresul activităților în perioada de raportare și a vorbit despre
intervențiile asigurate de RP IP UCIMP și SR Centrul PAS în cadrul modulelor programului, printre
acestea (descrierea detaliată a activităților poate fi găsită în Nota informativă, anexă):
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Lansarea procedurii de achiziție a programului software CAD (Computer-Aided Diagnosis)
pentru instalațiile radiologice mobile, utilizate în screening-ul TB, în rândul persoanelor din
grupurile cu risc și vigilență sporită pentru TB. Evaluarea ofertelor și semnarea contractului este
preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.
Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe
malul stâng), pentru realizarea activităților de depistare țintită a TB, în anul 2021 - 26 de localități
acoperite și 15,299 beneficiari estimați. Examinați sem. I 2021 - 6,294 persoane, 117 cazuri noi
de TB confirmate - 1.86%.
Semnarea unui acord de donație cu mediVal GmbH & Co. KG (Germania), în valoare totală de 5
523.00 EUR, privind recepționarea unui lot de măști de protecție KN95 (66 400 unități), cu livrare
preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.
Contractarea și livrarea tranșelor de substanță pură, medii nutritive, reactive și a echipamentului
de laborator (băi de apă, incubatoare de precizie, balanțe electronice analitice și de precizie)
pentru diagnosticul TB - destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei,
preconizate pentru anul 2021.
Asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din
detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB – activitate realizată, în anul 2021,
de către AO AFI, Chișinău.
Susținerea în continuare a activităților de realizare a Studiului Operațional “Implementarea
noilor regimuri scurte de tratament peroral (mSTR)”, în baza acordului de colaborare dintre
Centrul PAS și IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.
Contractarea a 8 centre comunitare, care urmează să presteze servicii de suport psihosocial, în
anul 2021, pentru asigurarea tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe
malul stâng al r. Nistru.
Oferirea suportului financiar lunar, persoanelor cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului, în
valoare de 934.00 MDL, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul
antituberculos – activitate realizată, în anul 2021, de către AO AkTiV, Bender. În perioada
raportată, în total, un număr de 1 133 pacienți cu TB a beneficiat de suport financiar.
Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe
malul stâng), pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de
creștere a aderenței la tratament, în anul 2021.
Semnarea unui acord de donație cu IDA Foundation, în valoare totală de 2 221.49 USD, privind
recepționarea unui lot de medicamente de linia a doua (Bedaquiline 100 mg), pentru 152 de
pacienți cu TB drog- rezistentă, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul anului 2021 cu livrare preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.
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Suportul financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii
(procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, în perioada raportată, au
fost transportate 1 874 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul
pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova.
Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel
național și social, consacrate Zilei Mondiale a Tuberculozei, la data de 24 martie, de către IMSP
IFP ”Chiril Draganiuc”, Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării, precum și asociațiile obștești
active în domeniul TB.
Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare, în domeniul TB.
Susținerea eforturilor OSC-urilor în accesarea resurselor financiare, altele decât cele de la Fondul
Global, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare (“matching grants”), pentru realizarea
activităților în domeniul TB și asigurarea sustenabilității acestora.
Susținerea prestării serviciilor de asistență și consiliere juridică, oferite persoanelor cu TB (prin
acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu) – activitate realizată, începând cu
01.06.2021, de către ONG-ul IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului).
Organizarea platformelor de telemedicină și instruire online, în 3 locații, din serviciul de
ftiziopneumologie IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, inclusiv clinica Vorniceni, și Spitalul TB Bender.
În perioada raportată, Centrul PAS a inițiat lucrările de reparație în incinta Spitalului TB Bender.
În cadrul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, inclusiv clinica Vorniceni, activitatea va fi demarată în
perioada trimestrelor următoare.

În continuare, Dna Petrica a raportat progresul indicatorilor stabiliți în program:
În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, componenta TB,
pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei de proces, în baza cărora se
măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data de 30 iunie 2021, sunt
raportabile datele preliminare pentru următorii indicatori:
•

•

•

TCP-1⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și
diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o
perioadă anumită de timp – 997 (ținta: 1363 cazuri), 997 cazuri de TB, toate formele
(bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către
autoritatea națională, în sem.I.2021, Indicator realizat în proporție de 73.15%
MDR TB-2⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB)
notificate către autoritatea națională – 252 (ținta: 436 cazuri), 252 cazuri de TB DR (RR-TB și/sau
MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, în sem.I.2021, Indicator realizat în
proporție de 57.8%
MDR TB-3⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB),
confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată – 289
(ținta: 436 cazuri), 289 pacienți cu TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB) au fost incluși în tratamentul
DOTS Plus, în sem.I.2021 Indicator realizat în proporție de 66,28%

Componenta HIV

Rezultatele implementării grantului FG pe componenta HIV au fost prezentate de Violeta Teutu,
coordonator HIV:
Grupurile țintă acoperite de programul HIV sunt: Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH), Pacienții
cu HIV/SIDA + TB, Deținuții, Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG).
Dna Teutu a vorbit despre progresul activităților HIV în perioada sem. I, 2021, realizate de RP IP UCIMP
și SR Centrul PAS (descrierea detaliată a activităților poate fi găsită în Nota informativă, anexă), printre
care:
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IP UCIMP DS a încheiat contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire
HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în TFM
și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI, pentru perioada anului 2021, cu 15 instituții:
ANP și 14 AO active în domeniu (10 – malul drept și 4 – malul stâng), în sumă totală de 24 428
410.51 MDL, cu angajamentul de acoperire a unui număr total de 31 797 beneficiari.
Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile sus-menționate vor include, pe lângă pachetele
de bază oferite GRSI, și pachete atractive de servicii de prevenire pentru LS și BSB, și servicii de
îngrijire și suport pentru PTH.
Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază) sunt oferite
prin intermediul ANP și a 10 organizații (6 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng), și
implementate în 33 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.
Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 13
organizații (9 - malul drept și 4 - malul stâng), și implementate în 36 de localități. Costul
pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.
Programele pentru LS (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin
intermediul a 11 organizații (7 – malul drept și 4 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar
este de 1 132.00 MDL.
Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 8
organizații (4 – malul drept și 4 – malul stâng), și implementate în 19 localități. Costul pachetului
per beneficiar este de 681.72 MDL.
Programele de prevenire pentru TG sunt oferite, începând cu 2021, din sursele FG, sub forma
unui proiect pilot, care și-a luat startul în mun. Chișinău și este implementat de către AO
GENDERDOC-M, doar pe malul drept. Costul pachetului per beneficiar - 1 278.20 MDL.
Programele pentru BSB (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG,
prin intermediul a 4 organizații (2 – malul drept și 2 – malul stâng). Costul pachetului per
beneficiar este de 1 132.00 MDL.
La fel, începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire,
care asigură o bună accesibilitate la serviciile de profilaxie HIV, pentru toate GRSI, precum și la
serviciile de îngrijire și suport, pentru PTH.
Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru toate populațiile cheie, sunt
implementate, din sursele FG, în premieră pentru Moldova, începând cu 2021, prin intermediul
a 6 organizații (3 – malul drept și 3 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar - 800 MDL.
Componenta psiho-socială și de suport al TFM este asigurată, doar pe malul drept, de către
două asociații obștești (AO UORN, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Costul pachetului per
beneficiar este de 542 MDL.
Centrul PAS a asigurat procedura de selecție și contractare a doi consultanți, care urmează să
actualizeze protocolul clinic național (PCN) ”Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la
făt”. Activitatea urmează să fie desfășurată în perioada trimestrelor III-IV.2021.

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) sunt oferite prin
intermediul a 10 organizații (6 – de pe malul drept, 4 – de pe malul stâng), și implementate în
43 de teritorii administrative. Costul pachetului per beneficiar este de 2 000.97 MDL.
Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv) sunt oferite, începând
cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a 8 organizații (4 de pe malul drept și 4 de pe
malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 670.63 MDL.
Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021,
destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stâng), prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS
a asigurat organizarea procedurii de achiziție și/ sau livrare (i) a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10
și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea
pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, și (ii) a unui lot de reagenți și consumabile,
pentru echipamentul BD FACS Count, necesare pentru testarea pacienților infectați cu HIV la
celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie. Livrarea următoarelor tranșe este preconizată
pentru perioada trimestrelor III-IV. 2021.
Lansarea publică (eveniment online), în luna mai 2021, a platformei naționale Scorecard în
controlul HIV (https://scorecard-hiv.md/) - instrument de măsurare și monitorizare (prin
intermediul indicatorilor cheie de performanță) a progreselor înregistrate, în răspunsul național
la HIV/SIDA, la toate nivelurile. Datele cu privire la indicatorii de performanță cheie, în
răspunsul național la HIV/SIDA, prezentate pe platforma Scorecard în controlul HIV, sunt
actualizate periodic.
În perioada 10 mai – 10 iunie 2021, în cadrul campaniei naționale consacrate Zilei internaționale
de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, a fost desfășurată testarea la HIV, în rândul
populației generale. În cadrul campaniei, au fost testate 2.966 de persoane și identificate 13
cazuri HIV+ noi.
IP UCIMP DS a asigurat continuitatea implementării managementului calității și realizării
procedurii de acreditare, conform standardului internațional ISO 15189 (activitate inițiată în
anul 2020, din sursele grantului precedent al FG, aa.2018-2020).
Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV) urmează a fi realizată în 3
etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie
arhitectura sistemului informațional; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional.
Astfel, în perioada raportată, Centrul PAS a asigurat contractarea consultantului care urmează
să realizeze studiul de fezabilitate, în perioada trimestrelor III-IV.2021.
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Cu privire la performanța programatică pe componenta HIV, au fost raportate datele preliminare
pentru următorii indicatori:
•

•
•
•

TCS-1.1⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la
sfârșitul perioadei de raportare – 48.65% (ținta: 57.14%). În semestrul I.2021, un număr de 7
101 PTH se afla în tratament ARV, din 14 597 PTH estimați pentru a. 2021. Indicator realizat în
proporție de 85.14%
KP-1a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii
– 24.65% (ținta: 35.00%). În sem.I, 2021, 3599 BSB au fost acoperiți de programele de
prevenire HIV, din 14600 BSB estimați. Indicator realizat în proporție de 70.43%
KP-1c⁽ᴹ⁾: Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii –
37.08% (ținta: 53.92%). În semestrul I.2021, 5 859 LS au fost acoperiți de programele de
prevenire HIV, din 15 800 LS estimați pentru a. 2021. Indicator realizat în proporție de 68.77%
KP-1d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de
servicii – 53.04% (ținta: 72.13%). În semestrul I.2021, 14 585 PCDI au fost acoperite de
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programele de prevenire HIV, din 27 500 PCDI estimate pentru a. 2021. Indicator realizat în
proporție de 73.53%
HTS-3a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își
cunosc rezultatele – 14.8% (ținta: 32.02%). În semestrul I.2021, 2 161 BSB au fost testați
pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 14 600 BSB estimați pentru a. 2021. Indicator realizat
în proporție de 46.2%
HTS-3c⁽ᴹ⁾: Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc
rezultatele – 22.92% (ținta: 48.68%). În semestrul I.2021, 3 622 LS au fost testați pentru HIV
și își cunosc rezultatele, din 15 800 LS estimați pentru a. 2021. Indicator realizat în proporție
de 47.08%
HTS-3d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își
cunosc rezultatele – 20,93% (ținta: 61.15%). În semestrul I.2021, 5 755 PCDI au fost testați
pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 27 500 PCDI estimați pentru a. 2021. Indicator realizat
în proporție de 34.23%
HTS-3f⁽ᴹ⁾: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își
cunosc rezultatele – 1 534 (ținta: 4 024). În sem. I.2021, un număr de 1 534 de deținuți a fost
testat pentru HIV și își cunoaște rezultatele. Indicator realizat în proporție de 38.12%
KP-6a: Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada
de raportare – 1.54% (ținta: 5.09%). În sem I.2021, 70 BSB eligibili au inițiat tratamentul PrEP,
din 4 535 BSB eligibili, care au inițiat primar acest tratament. Indicator realizat în proporție de
30.26%

La finalul prezentării, coordonatorii grantului FG au prezentat performanța financiară - către 30 iunie
2021, în cadrul realizării grantului FG pe componentele TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 2 111 576.94
EUR din 3 047 512.08 EUR planificați pentru perioada raportată (semestrul I.2021), ceea ce reprezintă
69% (detalii în Nota informativă din anexă).
Întrebări și răspunsuri:
Oxana Rucsineanu, reprezentantul KAP, a informat membrii CNE că materialele ședinței –
Dashboardurile și Nota informativă cu privire la implementarea rezultatelor grantului FG, sem. I, 2021,
au fost discutate în cadrul platformei KAP. Ca urmare, a fost pregătiră o Notă informativă pe marginea
recomandărilor din partea KAP și a rugat să fie luate în considerare, deoarece, unele dintre ele au mai
fost reiterate și anterior.
Svetlana Plămădeală, UNAIDS Moldova, a solicitat clarificare cu privire la procentul de depistare în
urma testărilor în cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare HIV prin intermediul ONG-urilor.
Coordonatorul grantului FG pe componenta HIV, Violeta Teutu, a confirmat faptul că în primul
semestrul al anului 2021 au fost raportate de ONG-uri - 79 de cazuri noi HIV pozitive.
Președinta CNE, Svetlana Nicolaescu, a solicitat cifra procentuală în contextul acestei activități, dar
coordonatorul PNHIV, Iurie Climașevschi, a menționat că acest indicator este calculat anual. Totodată,
Dl Climașevschi a adăugat că, deși în ultimii ani, se testează mult grupurile de risc prin intermediul
ONG-urilor, procentul este practic același ca și la populația generală – 0,4-0,5 % cazuri pozitive. Violeta
Teutu a completat că, există țintă stabilită pentru numărul de persoane care trebuie să fie testate la
HIV per organizație, cel puțin 80 % din persoanele negative, acoperite cu servicii.

Svetlana Nicolaescu a mai solicitat clarificări cu privire la țintele raportate. Astfel, în prezentările
coordonatorilor țintele au fost indicate anuale și nu poate fi calculat procentul la perioada de raportare
semestrială. În acest context, Dna Nicolaescu a solicitat corectarea în mod corespunzător a tuturor
indicatorilor în Dashboardul CCM.
Președinta CNE a întrebat care sunt soluțiile & activitățile prevăzute pentru îmbunătățirea
indicatorilor. Potrivit reprezentantului UCIMP, au fost organizate ședințe de lucru atât cu echipa
Programului național HIV, cât și cu reprezentanții ONG-urile, și sunt planificate anumite acțiuni ce țin
de prestarea serviciilor care vor contribui la îmbunătățirea indicatorilor & rezultatelor în sem. II, 2021.
Cu toate acestea, se anticipează că vor fi anumite dificultăți în atingerea indicatorilor ce țin de
acoperirea beneficiarilor cu servicii de suport psihosocial pentru persoanele care trăiesc cu HIV.
Cu referire la pachetele atractive, Dna Nicolaescu a întrebat prin ce se explică faptul că, pe componenta
prevenire HIV se atestă o acoperire foarte redusă pentru prima perioadă, în timp ce, la pachetul pentru
serviciile de consiliere și suport ținta a fost depășită. Coordonatorul PNHIV a declarat că aceste pachete
sunt pentru prima dată propuse, urmează să mai fie ajustate pe parcurs în dependență de
impedimentele depistate.
Cu referire la indicatorul – Detectarea cazurilor MDR-TB și diagnosticul acestora, unde a fost raportat
1,87%, Dna Nicolaescu a întrebat dacă există date dezagregate pe diferite grupuri de risc și per
organizații, solicitând să fie prezentate aceste informații mai detaliat la următoarea raportare.
Totodată, președintele CNE a ținut să precizeze dacă se respectă, în cadrul grantului, modalitatea de
alocare a bugetelor în baza rezultatelor. Atât reprezentantul IP UCIMP (Violeta Teutu), cât și Centrul
PAS (Lucia Pîrțînă) au confirmat că toate plățile sunt corelate cu numărul de beneficiari, ca rezultat a
validării rezultatelor de către echipele PN HIV și TB.
Complementar la soluțiile cu privire la îmbunătățirea indicatorilor în perioada următoare, Dna Svetlana
Plămădeala, UNAIDS Moldova, a informat CNE despre faptul că au fost alocate resurse de la guvernul
Germaniei, în sem II, 2021, pentru accelerarea activităților ce țin de profilaxia PrEP în cadrul populației
BSB, unde prevalența HIV este cea mai înaltă. Această activitate a fost coordonată cu PN HIV.
Președintele CNE, Svetlana Nicolaescu, a propus validarea rezultatelor implementării grantului
Fondului Global în semestrul I, 2021, prezentate în cadrul ședinței CNE din 15.10.2021, cu ajustarea
recomandărilor menționate mai sus.
La subiectul 2 din agendă - Prezentarea rezultatelor vizitei de supervizare în teren, președintele CNE a
solicitat membrilor să revină cu feedback pe marginea Raportului vizitei de supervizare în incinta AO
AFI, care a avut loc la 13/10/21, remis de Secretariatul CNC, și să se expună în scris pe marginea
următoarelor recomandărilor:
•
•
•

Costificarea serviciului de screening pentru TB la nivel de AMP, estimarea grupului țintă și
contractarea separată de către CNAM a serviciilor prestate persoanelor neasigurate;
Elaborarea și aprobarea unui indicator de activitate pentru AMP privind referirea persoanelor
din grupurile vulnerabile pentru servicii în ONG;
Organizarea condițiilor de tratament a tuturor formelor de TB la PAFA în mun. Chișinău, eventual
în condiții de ambalator și în combinație cu servicii de reabilitare și incluziune socială;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asigurarea ONG cu echipament radiologic cu CAD (inteligență artificială) pentru grupurile
vulnerabile;
Elaborarea și aprobarea unui pachet de servicii de suport pentru aderență la TB, inclusiv
costificarea acestora.
Includerea suportului pentru aderență prin intermediul ONG pentru toți pacienții cu TB în scop
de prevenire a abandonului/întrerupere a tratamentului antituberculos;
Unificarea sistemului de validare a serviciilor pentru aderență prin modul unic în SIME TB;
Realizarea screening-ului TB în penitenciare de 2 ori pe an cu echipament radiologic mobil,
inclusiv CAD (inteligență artificială);
Includerea în servicii de suport psihologic a tuturor deținuților în tratament TB;
Preluarea în monitorizare a deținuților cu TB, eliberați în 2019-2021, care continuă tratamentul
în 2021;
Includerea deținuților eliberați din detenție în servicii de suport ale ONG cu pachet extins și
incluziune;
Intensificarea DOT la nivel de AMP, introducerea unor instrumente digitale de evidență a DOT;
Realizarea cercetării în rândul LS privind barierele în mobilizare comunitară;
Revizuirea componenței pachetului atractiv de servicii de prevenire HIV pentru LS cu includerea
screening-ului de col uterin și alte aspecte de sănătate sexual-reproductivă.
Recomandările Comisiei Naționale de Experți în cadrul ședinței CNE din 15.10.21

•

•
•

•
•
•

A lua act de indicatorii de proces și informațiile prezentate privind implementarea Grantului
Consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global „Consolidarea Controlului Tuberculozei și
Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, pe parcursul semestrului I, 2021,
și deficiențele determinate de procesele inițiale de implementare a grantului FG, cu depunerea
eforturilor de îmbunătățire a rezultatelor pe parcursul semestrului II a anului curent;
A lua act de propunerile Comitetului KAP referitor la prezentarea Notelor informative privind
implementarea grantului FG în sem. I, 2021, și aplicarea acestora (Anexa 2);
RP IP UCIMP va asigura, către următoarea ședință a CNE, ajustarea instrumentului de
supervizare „Tabelul programatic de evaluare” (Dashboard) cu referire la indicatorii de proces –
semestrial și indicatorii de impact anual și ajusta Dashboardul CCM în conformitate cu Nota
informativă privind implementarea Grantului Consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global
„Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica
Moldova”, pe parcursul semestrului I al anului 2021;
Recipientul Principal IP UCIMP, va prezenta, la următoarea ședință a CNE, date dezagregate pe
diferite grupuri de risc și per organizații implementatoare privind depistarea cazurilor de TB;
Secretariatul CNC și IP UCIMP DS vor asigura plasarea periodică a produselor de consultanță
(rapoarte, studii, note informative) pe site-ul CCM pentru accesul public;
Programul UNAIDS Moldova va oferi, din sursele guvernului German, resurse suplimentare
pentru intervențile PREP în scopul accelerării rezultatelor și indicatoriilor de prevenire HIV în
rândurile BSB la nivel național și asociate Grantului Fondului Global.

Elaborat:
Secretariatul CNC TB/SIDA
Octombrie, 2021
Anexa 1.

NOTĂ INFORMATIVĂ elaborată de IP UCIMP DS
privind implementarea Grantului Consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global „Consolidarea Controlului
Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”,
pe parcursul semestrului I al anului 2021
(MDA-C-PCIMU #1923)
Implementarea Programului ”Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în
Republica Moldova”, în cadrul grantului consolidat MDA-C-PCIMU #1923 al Fondului Global, cu valoare totală
de 18 061 192.00 EUR, a fost lansată la 1 ianuarie 2021, având data de închidere - 31 decembrie 2023.
Recipientul Principal al Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023, este IP Unitatea de Coordonare,
Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS), în baza Acordului de Grant nr.
1923 din 25 noiembrie 2020, în valoare totală de 18 061 192.00 EUR.
Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, este Centrul pentru Politici și
Analize în Sănătate (Centrul PAS), în baza acordului de finanțare, semnat cu IP UCIMP DS (contract MDA/C/SRPAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL).

Scopul programului
De a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a
promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi
umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la
diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție specială populațiilor cheie),
și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume:
creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității serviciilor
de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative.

Obiectivele cheie ale programului
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util și
de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular;
îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire
cu acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în
special, în rândul populațiilor cheie;
Obiectivul 2: Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor
scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului
și a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;
Obiectivul 3: Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a
măsurilor eficiente de control al infecției;
Obiectivul 4: Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea
calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea
accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul
HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire
HIV;
Obiectivul 5: Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții
inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea
discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;
Obiectivul 6: Consolidarea capacităților sistemului de sănătate;
Obiectivul 7: Consolidarea capacităților sistemului comunitar;

Obiectivul 8: Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge
obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale.

Grupurile țintă/ beneficiarii programului
Componenta TB
-

Pacienții cu tuberculoză
Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
Deținuții
Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA)
Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)
Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul
tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

Componenta HIV/SIDA
-

Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH)
HIV/SIDA + TB
Deținuții
Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG).

Progresul activităților
Componenta TB
Modulul: MDR-TB
Intervenția: Detectarea cazurilor MDR-TB și diagnosticul acestora
În perioada semestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat:
Lansarea procedurii de achiziție a programului software CAD (Computer-Aided Diagnosis) pentru
instalațiile radiologice mobile, utilizate în screening-ul TB, în rândul persoanelor din grupurile cu risc și
vigilență sporită pentru TB. Evaluarea ofertelor și semnarea contractului este preconizată pentru
perioada trimestrului III.2021.
Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe malul
stîng), pentru realizarea activităților de depistare țintită a TB, în anul 2021. Acoperirea geografică:
activitățile în cauză sunt implementate în 26 de localități. Numărul estimat de beneficiari pentru a fi
examinați radiologic este de 15,299 persoane. Astfel, în perioada semestrului I.2021, un număr de
6,294 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost
examinat radiologic, dintre care - 117 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 1.86%.
Elaborarea termenilor de referință și organizarea procedurii de contractare a unei companii, în scopul
desfășurării Studiului de cunoștințe, atitudini și practici (KAP), cu referire la TB, în rândul populației
generale. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrelor III-IV.2021.
La fel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat:

Semnarea unui acord de donație cu mediVal GmbH & Co. KG (Germania), în valoare totală de 5 523.00
EUR, privind recepționarea unui lot de măști de protecție KN95 (66 400 unități), cu livrare preconizată
pentru perioada trimestrului III.2021 și distribuție ulterioară a acestora către ONG-urile active în
domeniul TB.
Contractarea și livrarea tranșelor de substanță pură, medii nutritive, reactive și a echipamentului de
laborator (băi de apă, incubatoare de precizie, balanțe electronice analitice și de precizie) pentru
diagnosticul TB - destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, preconizate
pentru anul 2021.
Suportul financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și al culturilor, pentru
supravegherea de rutină a rezistenței la medicamentele antituberculoase (procurare de combustibil și
co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, în perioada semestrului I.2021, au fost colectate și
transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și
Vorniceni) – 11,116 specimene de spută și către Laboratorul Naţional de Referință – 10,863 specimene
de cultură.
Furnizarea, în perioada lunilor mai-iunie 2021, a serviciilor de mentenanță a echipamentelor GenXpert
(MGIT 960), din cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei.
Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al deținuților
Asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial persoanelor eliberate din
detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB – activitate realizată, în anul 2021, de către
AO AFI, Chișinău. Astfel, în perioada raportată, un număr de 28 deținuți cu TB au finalizat tratamentul,
11 deținuți cu TB au fost eliberați din detenție, și 9 pacienți au fost însoțiți în sistemul medical din
sectorul civil și continuă tratamentul.
Intervenția: Intervenția: Asigurarea continuității tratamentului MDR-TB
În perioada semestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat:
Susținerea în continuare a activităților de realizare a Studiului Operațional “Implementarea noilor
regimuri scurte de tratament peroral (mSTR)”, în baza acordului de colaborare dintre Centrul PAS și
IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.
Contractarea unui consultant național, pentru elaborarea Regulamentului de farmacovigilență a
preparatelor antituberculoase. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrelor III-IV.2021.
Contractarea a 8 centre comunitare, care urmează să presteze servicii de suport psihosocial, în anul
2021, pentru asigurarea tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng
al r. Nistru. În perioada raportată, 193 pacienți (inclusiv 35, care au beneficiat de servicii DOT la
domiciliu) se aflau în supravegherea centrelor comunitare, ceea ce constituie 62% din numărul total
de pacienți cu TB, aflați în supravegherea serviciului de ftiziopneumologie din această regiune. În
același timp, în scopul monitorizării și evaluării activităților centrelor comunitare, specialistul din cadrul
Spitalului TB Bender, contractat de către Centrul PAS, a realizat 25 vizite de monitorizare la centrele
comunitare din regiune.

Contractarea a doi consultanți naționali, în scopul elaborării unui cadru coerent și unitar de proceduri
standard de operare (PSO), în conformitate cu Ordinul MSMPS nr.426 din 06.06.2017 și prevederile
Regulamentului cadru de activitate și funcționare a Centrului de suport al tratamentului pacienților cu
TB în condiții de ambulator. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul trimestrelor III și IV.2021.
Oferirea suportului financiar lunar, persoanelor cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului, în valoare de
934.00 MDL, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul antituberculos –
activitate realizată, în anul 2021, de către AO AkTiV, Bender. În perioada raportată, în total, un număr
de 1 133 pacienți cu TB a beneficiat de suport financiar.
Extinderea utilizării metodei VST, la nivel național, prin: (1) organizarea, în perioada lunii iunie 2021, a
două instruiri online, cu participarea a 54 persoane - pentru medicii ftiziopneumologi și reprezentanții
organizațiilor neguvernamentale active în domeniul TB, cu tematica: „Tratamentul video-asistat al
Tuberculozei”; și (2) lansarea procedurii de achiziție a telefoanelor mobile pentru beneficiarii de
tratament TB video-observat - evaluarea ofertelor și semnarea contractului este preconizată pentru
perioada trimestrului III.2021.
Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7 de pe malul drept al r. Nistru și 2 - de pe malul
stîng), pentru realizarea activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței
la tratament, în anul 2021. Acoperirea geografică: activitățile în cauză sunt implementate în 28 de
localități. Numărul estimat de beneficiari este de 563 persoane. Astfel, în perioada semestrului I.2021,
un număr de 342 beneficiari a fost acoperit cu servicii de suport psiho-social.
La fel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat:
Semnarea unui acord de donație cu IDA Foundation, în valoare totală de 2 221.49 USD, privind
recepționarea unui lot de medicamente de linia a doua (Bedaquiline 100 mg), pentru 152 de pacienți
cu TB drog- rezistentă, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul anului 2021 - cu livrare
preconizată pentru perioada trimestrului III.2021.
Suportul financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii
(procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, în perioada raportată, au fost
transportate 1 874 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul pacienților cu TBM/XDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova.
Susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (întreținerea
încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării
granturilor TB.
Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea serviciilor TB
Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB
În perioada semestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat:
Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel
național și social, consacrate Zilei Mondiale a Tuberculozei, la data de 24 martie, de către IMSP IFP
”Chiril Draganiuc”, Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării, precum și asociațiile obștești active
în domeniul TB.

Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, destinate
grupurilor cheie. Pe parcursul perioadei raportate, 18 titluri de broșuri și pliante educaționale și
informative despre TB, cu un tiraj total de 29 000 de exemplare (în limbile română și rusă), au fost
tipărite și distribuite către IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, serviciul medical al sistemului penitenciar și
asociațiile obștești active în domeniul TB.
Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare, în domeniul TB. Pe parcursul perioadei
raportate, au fost realizate următoarele intervenții: (1) actualizarea conținutului site-ului
www.tuberculoza.info; (2) difuzarea a 4 materialele video, în limbile română și rusă, în perioada
campaniei de informare, dedicate zilei de 24 martie; și (3) inițierea elaborării conceptului campaniei
de informare, consacrată drepturilor persoanelor afectate de tuberculoză, care se va desfășura în
perioada trimestrelor III-IV.2021.
Susținerea eforturilor OSC-urilor în accesarea resurselor financiare, altele decât cele de la Fondul
Global, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare (“matching grants”), pentru realizarea activităților
în domeniul TB și asigurarea sustenabilității acestora. În perioada raportată, a fost lansat un apel
deschis privind depunerea propunerilor de proiecte ale OSC-urilor din Republica Moldova, active în
domeniu. Implementarea proiectelor este preconizară pentru perioada lunilor august-decembrie,
2021.
Intervenția: Reducerea stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB
În perioada semestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat:
Desfășurarea exercițiului de evaluare a comunităților TB, în aspecte legate de drepturile omului și
egalitatea de gen (TB Community, Rights and Gender Assessment). Pe parcursul trimestrului II.2021, a
fost organizată procedura de selecție a unui consorțiu din două organizații, active în domeniu – AO
SMIT (Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei) și IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului), care
urmează să realizeze evaluarea în cauză. Activitatea urmează a fi implementată în perioada
trimestrelor III-IV.2021.
Susținerea prestării serviciilor de asistență și consiliere juridică, oferite persoanelor cu TB (prin
acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu) – activitate realizată, începând cu
01.06.2021, de către ONG-ul IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului). Activitatea urmează a fi
implementată în perioada trimestrelor III-IV.2021.
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în
sănătate și M&E
Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței
În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat contractarea unui consultant național și a unui consultant
internațional, care urmează să efectueze o analiză retrospectivă a impactului OSC-urilor active în
domeniul TB asupra desfășurării activităților de control al TB. Activitatea urmează să fie realizată pe
parcursul trimestrelor III-IV.2021.
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv
personal medical comunitar

Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar
Organizarea platformelor de telemedicină și instruire online, în trei locații, din cadrul serviciul de
ftiziopneumologie al țării: IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, inclusiv clinica Vorniceni, și Spitalul TB Bender.
În perioada raportată, Centrul PAS a inițiat lucrările de reparație în incinta Spitalului TB Bender. În
cadrul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, inclusiv clinica Vorniceni, activitatea va fi demarată în perioada
trimestrelor următoare.
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea
calității acestora
Intervenția: Organizarea și gestionarea serviciilor de îngrijire
Suportul platformei TB (prin acordarea unui grant asociațiilor obștești active în domeniu) – activitate
implementată, în anul 2021, de către AO AFI, Chișinău, în colaborare cu AO SMIT (Asociația Națională
a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova), Bălți.
Intervenția: Implementarea sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, în domeniul
HIV/TB
IP UCIMP DS a continuat asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în
instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică
(procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța
autovehiculelor). Pe parcursul semestrului raportat, au fost realizate 55 vizite de M&E în teritorii,
dintre care: 35 – pe malul drept și 20 – pe malul stîng.
Modulul: Managementul programului
Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management
Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru
colectarea datelor, în domeniul TB, inclusiv în aspecte de M&E urmează a fi realizată în 3 etape: (i)
elaborarea studiului de fezabilitate; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura
sistemului informațional; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional. Astfel, în perioada
raportată, Centrul PAS a asigurat contractarea consultantului care urmează să realizeze studiul de
fezabilitate, în perioada trimestrelor III-IV.2021.
IP UCIMP DS a asigurat suportul Unității de Coordonare a Programului Național de Control al
Tuberculozei, prin remunerarea a cinci specialiști, din cadrul echipei de coordonare a PNCT, și
acoperirea cheltuielilor operaționale aferente.
Componenta HIV/SIDA
Modulul: Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive
Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor cheie:
implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în rândul PCDI, BSB și TG, LS și
deținuților, prin intermediul programelor de distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al
programelor de schimb de seringi

La începutul anului curent, IP UCIMP DS a încheiat contracte de finanțare pentru implementarea proiectelor de
prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență psihosocială în TFM și de
profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI, pentru perioada anului 2021, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații
obștești active în domeniu (10 – malul drept și 4 – malul stâng), în sumă totală de 24 428 410.51 MDL, cu
angajamentul de acoperire a unui număr total de 31 797 beneficiari.
Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile sus-menționate vor include, pe lângă pachetele de bază oferite
GRSI, și pachete atractive de servicii de prevenire pentru LS și BSB, și servicii de îngrijire și suport pentru PTH.
Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul
ANP și a 10 organizații (6 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng), și implementate în 33 de localități. Costul
pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.
La finele semestrului I.2021, din 15,350 PCDI (13,140 – malul drept și 2,210 – malul stîng), asumați pentru
acoperire, în a. 2021, a fost validat un număr de 14,585 PCDI (95%), dintre care: 12,762 – pe malul drept și 1,823
– pe malul stâng. La fel, către finele perioadei raportate, au fost realizate 8,117 testări pentru HIV printre PCDI
(6,312 – malul drept și 1,805 – malul stâng).
Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 13 organizații (9 - malul drept
și 4 - malul stâng), și implementate în 36 de localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.
La finele semestrului I.2021, din 6,740 LS (5,060 – malul drept și 1,680 – malul stîng), asumați pentru acoperire,
în a. 2021, a fost validat un număr de 5,859 LS (87%), din care: 4,238 – pe malul drept și 1,621 – pe malul stâng.
La fel, către finele perioadei raportate, au fost realizate 4,362 testări pentru HIV printre LS (3,048 – malul drept
și 1,314– malul stâng).
Programele pentru LS (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a
11 organizații (7 – malul drept și 4 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.

La finele semestrului I.2021, din 426 LS asumați pentru acoperire, în a. 2021, un număr de 17 LS (4%)*
a fost validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.
*Notă: Pe parcursul perioadei de raportare, OSC-urile în domeniu au desfășurat procedura de selecție și contractare a instituțiilor medicale,
care urmează să presteze serviciile din cadrul pachetului atractiv al programelor de prevenire (consultații medicale și testări de laborator).
Respectiv, indicatorul va fi atins în perioada trimestrelor următoare.

Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 8 organizații (4 – malul
drept și 4 – malul stîng), și implementate în 19 localități. Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL.
La finele semestrului I.2021, din 3,975 BSB (3,475 – malul drept și 500 – malul stîng) asumați pentru acoperire,
în a. 2021, a fost validat un număr de 3,599 BSB (91%), din care: 3,234 – pe malul drept și 365 – pe malul stâng.
La fel, către finele perioadei raportate, au fost realizate 2,488 de testări pentru HIV printre BSB (2,335 – malul
drept și 153 – malul stâng).
Programele de prevenire pentru TG sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, sub forma unui proiect
pilot, care și-a luat startul în mun. Chișinău și este implementat de către AO GENDERDOC-M, doar pe malul
drept. Costul pachetului per beneficiar este de 1 278.20 MDL.
La finele semestrului I.2021, din 50 TG asumate pentru acoperire, în a. 2021, un număr de 31 TG (62%) a fost
validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.
Programele pentru BSB (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din sursele FG, prin intermediul a

4 organizații (2 – malul drept și 2 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.
La finele semestrului I.2021, din 343 BSB asumați pentru acoperire, în a. 2021, un număr de 91 BSB (27%)* a
fost validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.
*Notă: Pe parcursul perioadei de raportare, OSC-urile în domeniu au desfășurat procedura de selecție și contractare a instituțiilor medicale,
care urmează să presteze serviciile din cadrul pachetului atractiv al programelor de prevenire (consultații medicale și testări de laborator).
Respectiv, indicatorul va fi atins în perioada trimestrelor următoare.

La fel, începând cu anul 2021, din sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care asigură o
bună accesibilitate la serviciile de profilaxie HIV, pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport,
pentru PTH.
Serviciile mobile de prevenire sunt oferite prin intermediul a 2 organizații active în domeniu (AO Inițiativa
Pozitivă, Chișinău și AO UORN, Bălți), și implementate în 14 localități (malul drept).
Astfel, la finele semestrului I.2021, 861 de persoane, din toate GRSI, au fost acoperite cu servicii mobile de
prevenire, dintre care - 111 persoane au fost testate la HIV.
În același timp, pe parcursul semestrului de raportare, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2021,
destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate
de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurilor de achiziție a consumabilelor pentru GRSI
și partenerii lor, cu livrare în trimestrele III-IV.2021 și distribuire ulterioară a acestora către ANP și organizațiile
care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI.

Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul tuturor populațiilor
cheie: profilaxia pre-expunere (PrEP) și abordările inovative
Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru toate populațiile cheie, sunt implementate, din sursele FG,
în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2021, prin intermediul a 6 organizații (3 – malul drept și 3 –
malul stîng). Costul pachetului per beneficiar este de 800.00 MDL.
La finele semestrului I.2021, din 200 persoane asumate pentru acoperire, în a. 2021, a fost validat un număr de
104 persoane (52%), din care: 57 – pe malul drept și 47 – pe malul stâng.
La fel, în perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat realizarea procedurii de selecție și contractare a trei
consultanți naționali, pentru revizuirea protocoalelor clinice naționale - Profilaxia pre-expunere HIV și Profilaxia
post-expunere HIV. Activitatea urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului III.2021.

Intervenția: TFM și alte tratamente de drog dependență asistate medical
Componenta psiho-socială și de suport al TFM este asigurată, doar pe malul drept, de către două asociații
obștești (AO UORN, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Costul pachetului per beneficiar este de 542.00 MDL.
La finele semestrului I.2021, din 504 PCDI asumați pentru acoperire, în a. 2021, un număr de 446 PCDI (89%) a
fost validat de către PN HIV/ IMSP SDMC.
De asemenea, în perioada raportată, în baza necesităților prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a
asigurat organizarea procedurii de achiziție a 1 100 fiole de Naloxon (0.4 mg/mL), pentru prevenirea supradozării
în rândul PCDI din regiunea transnistreană, pentru perioada a. 2021. Livrarea preparatului este preconizată
pentru perioada trimestrului III. 2021.

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV
Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB și TG, LS, PCDI și al
utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea comunitară (efectuată de către personalul medical
comunitar); auto-testarea; testarea în cadrul instituțiilor medicale
Centrul PAS a asigurat procedura de selecție și contractare a doi consultanți, care urmează să actualizeze
protocolul clinic național (PCN) ”Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt”. Activitatea urmează să
fie desfășurată în perioada trimestrelor III-IV.2021.
În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, destinate Centrului SIDA Tiraspol (malul stîng),
prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de livrare, în luna aprilie 2021,
a primei tranșe de teste PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele GeneXpert®, necesare
pentru investigarea nou-născuților din mame HIV pozitive la încărcătura virală. Livrarea următoarelor tranșe
este preconizată pentru perioada trimestrelor III-IV. 2021.
În perioada raportată, 82 de femei gravide HIV+ au născut (67 – pe malul drept și 15 – pe malul stâng). Respectiv,
din cei 82 copii născuți, toți 82 au fost testați la ARN HIV, în primele 48 ore de viață.
La fel, pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, prezentate
de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a testelor rapide, destinate GRSI
și deținuților - toate cu livrare în trimestrul III, 2021, precum urmează: (i) teste rapide orale pentru autotestare
la infecția cu HIV, pentru ambele maluri; (ii) teste rapide duble de depistare a infecției cu HIV/ Sifilis, pentru
malul stâng; (iii) teste rapide de depistare a infecției cu Sifilis, HBV, HCV, pentru malul stâng.
Modulul: Tratament, îngrijire și suport
Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV
În perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat realizarea procedurii de selecție și contractare a doi consultanți
naționali, pentru revizuirea protocolului clinic național Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee.
Activitatea dată urmează a fi desfășurată în perioada lunilor iulie-septembrie 2021.
Centrul PAS a asigurat formularea termenilor de referință și organizarea procedurii de selecție și contractare a
trei specialiști locali, care urmează să elaboreze standardul de oferire a serviciilor psiho-sociale pentru echipele
multidisciplinare, pe lângă cabinetele TARV. Activitatea urmează a fi desfășurată în perioada trimestrului
III.2021.
IP UCIMP DS a asigurat procedura de selecție și contractare a Coordonatorului Descentralizare TARV, pentru
perioada aa. 2021-2023, care urmează să coordoneze procesul de descentralizare, până la nivel raional, a
serviciului de supraveghere medicală și tratament ARV, prin crearea de cabinete teritoriale.
Intervenția: Oferirea serviciilor de consiliere și suport psihosocial
Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 10
organizații (6 – de pe malul drept, 4 – de pe malul stâng), și implementate în 43 de teritorii administrative. Costul
pachetului per beneficiar este de 2 000.97 MDL.
La finele semestrului I.2021, din 1,856 PTH (1,466 – malul drept și 390 – malul stâng) asumate pentru acoperire,
în a. 2021, a fost validat un număr de 919 persoane (49.5%), din care: 742 – pe malul drept și 177 – pe malul
stâng.
Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv) sunt oferite, începând cu anul 2021, din
sursele FG, prin intermediul a 8 organizații (4 de pe malul drept și 4 de pe malul stâng). Costul pachetului per

beneficiar este de 670.63 MDL.
La finele semestrului I.2021, din 2,353 PTH (1,490 – malul drept și 863 – malul stîng) asumate pentru acoperire,
în a. 2021, a fost validat un număr de 2,532 persoane (108%), din care: 1,539 – pe malul drept și 993 – pe malul
stâng.
Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală
Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, destinate Centrului
SIDA Tiraspol (malul stîng), prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de
achiziție și/ sau livrare (i) a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru echipamentele
GeneXpert®, necesare pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, și (ii) a unui lot de
reagenți și consumabile, pentru echipamentul BD FACS Count, necesare pentru testarea pacienților infectați cu
HIV la celulele CD4, prin metoda de flowcitometrie. Livrarea următoarelor tranșe este preconizată pentru
perioada trimestrelor III-IV. 2021.

La finele semestrului I.2021, numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost
testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 1.983
(1.297 – pe malul drept și 686 – pe malul stâng). Numărul persoanelor testate la încărcătura virală (ARN
HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 2.276 (1.434 – pe malul drept și 842 – pe malul
stâng).
În aceeași perioadă, în baza necesităților de consumabile de laborator, pentru a. 2021, destinate
Centrului SIDA Tiraspol, prezentate de către IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii
de contractare și livrare integrală a kit-urilor de calibrare (XpertCheck), pentru echipamentele
GeneXpert®.
La fel, în baza solicitării IMSP SDMC, IP UCIMP DS a semnat, în luna martie 2021, contractul de prestare
a serviciilor de mentenanță, pentru o perioadă de 12 luni - pentru cinci echipamente BD FACSCount,
producător Becton Dickinson BV, din cadrul IMSP SDMC, IMSP SC Bălți, IMSP SR Cahul, IMSP Centrul
SIDA Tiraspol și IMSP SR Rîbnița.
Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor HIV/TB
La începutul anului 2021, în conformitate cu deciziile GTL și KAP, IP UCIMP DS a organizat procedura
de selecție și semnare a acordului de finanțare, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL, cu AO Inițiativa
Pozitivă, în vederea susținerii mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau cu risc
crescut de infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA, în perioada aa. 20212023.
În rezultat, în perioada semestrului I.2021, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat desfășurarea intervențiilor
descrise mai jos.
Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul HIV/TB
Organizarea, în luna mai 2021, în format online, a unei mese rotunde, cu tematica: “Asigurarea
accesului la servicii de calitate pentru deținuții din grupurile-cheie vulnerabile la HIV, inclusiv în condiții
de pandemie”.

Lansarea publică (eveniment online), în luna mai 2021, a platformei naționale Scorehard în controlul
HIV (https://scorecard-hiv.md/) - instrument de măsurare și monitorizare (prin intermediul
indicatorilor cheie de performanță) a progreselor înregistrate, în răspunsul național la HIV/SIDA, la
toate nivelurile. Datele cu privire la indicatorii de performanță cheie, în răspunsul național la HIV/SIDA,
prezentate pe platforma Scorehard în controlul HIV, sunt actualizate periodic.
Desfășurarea unei ședințe de lucru, cu tematica ”Advocacy bazat pe date reale”, cu participarea
reprezentanților societății civile, în scopul formării abilităților de gestionare, monitorizare și analiză a
indicatorilor cheie, în răspunsul național la HIV/SIDA, prin intermediul platformei Scorehard în
controlul HIV.
În scopul sincronizării și consolidării eforturilor, a fost semnat un memorandum de colaborare între
proiectele REAct și Radian, pentru colectarea și procesarea continuă a datelor cu privire la
discriminarea și încălcarea drepturilor grupurilor vulnerabile. Rezultatele vor fi prezentate în raportul,
care urmează a fi plasat pe contul rețelei de socializare Facebook al AO Inițiativa Pozitivă.
Intervenția: Reducerea stigmei și discriminării, în domeniul HIV/TB
În perioada 10 mai – 10 iunie 2021, în cadrul campaniei naționale consacrate Zilei internaționale de
comemorare a persoanelor decedate de SIDA, a fost desfășurată testarea la HIV, în rândul populației
generale. În cadrul campaniei, au fost testate 2.966 de persoane și identificate 13 cazuri HIV+ noi.
La fel, în perioada raportată, din cele 70 de recomandări, privind armonizarea legislației Rep. Moldova
în domeniul HIV, elaborate la finele anului 2020, cu suportul UNAIDS, au fost identificate 7 recomandări
pentru a fi implementate pe parcursul a. 2021, precum și proiecte de legi și documente, care urmează
a fi elaborate și aplicate în activitățile de advocacy.
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare
Intervenția: Sisteme de management al calității și acreditare

IP UCIMP DS a asigurat continuitatea implementării managementului calității și realizării procedurii de
acreditare, conform standardului internațional ISO 15189 (activitate inițiată în anul 2020, din sursele
grantului precedent al FG, aa.2018-2020). Astfel, în perioada trimestrului I. 2021, laboratorul HIV/SIDA,
din cadrul IMSP SDMC, a depus cererea și dosarul de acreditare către Centrul Național de Acreditare
din Republica Moldova (MOLDAC). În perioada trimestrelor II-III. 2021, MOLDAC urmează să analizeze
dosarul și să efectueze vizita preliminară la sediul laboratorului HIV/SIDA.
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de management în sănătate și
M&E
Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a transparenței

Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV) urmează a fi realizată în 3 etape: (i)
elaborarea studiului de fezabilitate; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura
sistemului informațional; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional. Astfel, în perioada
raportată, Centrul PAS a asigurat contractarea consultantului care urmează să realizeze studiul de
fezabilitate, în perioada trimestrelor III-IV.2021.
La fel, pe parcursul perioadei raportate, Centrul PAS a asigurat elaborarea termenilor de referință și
desfășurarea procedurii de contractare a unei organizații, în scopul realizării cercetării operaționale de

evaluare a realizării supravegherii epidemiologice a infecției HIV/SIDA, a implicării și rolului instituțiilor
de sănătate publică teritoriale și naționale în monitorizarea și supravegherea implementării măsurilor
de control și răspuns, la nivel teritorial și național. Activitatea urmează a fi realizată pe parcursul
trimestrelor III-IV.2021.
Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul sănătății, inclusiv personal
medical comunitar
Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat desfășurarea unui curs de instruire online, privind
testarea la infecțiile cu HIV/ Sifilis/ HBV/ HCV și consilierea pre- și post-testare, pentru persoanele noi
angajate în calitate de lucrători sociali, în cadrul ONG-urilor din domeniul HIV. Cursul de instruire a
avut loc în luna aprilie 2021, cu participarea a 8 persoane, din cadrul a 5 ONG-uri active în domeniu.
Modulul: Managementul programului
Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management

IP UCIMP DS a asigurat suportul Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS, prin:
(i) angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști, din cadrul echipei de coordonare
a PN HIV; (ii) acoperirea cheltuielilor administrative; (iii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea
vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.
În rezultat, pe parcursul perioadei de raportare, echipa HIV din cadrul IP UCIMP DS, împreună cu
reprezentanții PN HIV, au realizat 17 vizite de monitorizare de rutină în teren (12 - malul drept, 5 malul stîng).
Componenta COVID-19
Modulul: COVID-19
Intervenția: Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19

În cadrul activității menționate, în baza solicitărilor IMSP SDMC, privind necesitățile de procurare a
dispozitivelor și consumabilelor de laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19,
IP ”UCIMP DS” a asigurat livrarea integrală a acestora (frigidere și frigidere-congelatoare de laborator,
frigidere de laborator pentru păstrarea regenților, nișe de securitate biologică, consumabile de
laborator, containere mobile de laborator, vortex-uri de laborator și genți termoizolante pentru
transportarea specimenelor de laborator).
La fel, în baza solicitărilor beneficiarilor de bază (IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, IMSP SDMC) și ale ONGurilor active în controlul TB/HIV, privind necesitățile de procurare a echipamentelor individuale de
protecție și dezinfectanților, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP UCIMP DS a
asigurat:
-

livrarea integrală a respiratoarelor FFP2, destinate personalului medical din cadrul IMSP IFP
”Chiril Draganiuc”, IMSP SDMC și personalului AO AFI, Chișinău;
semnarea contractului privind procurarea aparatului Real-Time PCR (Rotor Gene Q), destinat
laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC; livrarea este preconizată pentru perioada
trimestrului III.2021.

Performanța programatică
Componenta TB
În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923,
componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei de proces, în baza cărora
se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data de 30 iunie 2021, sunt raportabile
datele preliminare pentru următorii indicatori:

•

Indicatori de proces (output):
TCP-1⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic,
cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp – 997 (ținta: 1
363 cazuri)

997 cazuri de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi
și recidive) au fost notificate către autoritatea națională, în semestrul I.2021.
Indicator realizat în proporție de 73.15%
•

MDR TB-2⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către
autoritatea națională – 252 (ținta: 436 cazuri)

252 cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, în perioada
semestrului I.2021.
Indicator realizat în proporție de 57.8%
•

MDR TB-3⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate
bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus, în perioada raportată
– 289 (ținta: 436
cazuri)

Un număr de 289 pacienți cu TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB) a fost inclus în tratamentul DOTS Plus,
în perioada semestrului I.2021.
Indicator realizat în proporție de 66,28%
Componenta HIV/SIDA

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU
nr. 1923, componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru
cei de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului - țintele sunt anuale. Respectiv, la data
de 30 iunie 2021, sunt raportabile datele preliminare pentru următorii indicatori:
•

Indicatori de proces (output):
TCS-1.1⁽ᴹ⁾: Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfârșitul
perioadei de raportare – 48.65% (ținta: 57.14%)
În semestrul I.2021, un număr de 7 101 PTH se afla în tratament ARV, din 14 597 PTH estimați
pentru a. 2021.
Indicator realizat în proporție de 85.14%

•

KP-1a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii –
24.65% (ținta: 35.00%)
În semestrul I.2021, 3 599 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 14 600 BSB
estimați pentru a. 2021.
Indicator realizat în proporție de 70.43%

•

KP-1c⁽ᴹ⁾: Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 37.08% (ținta:
53.92%)

În semestrul I.2021, 5 859 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 15 800 LS
estimați pentru a. 2021.
Indicator realizat în proporție de 68.77%
•

KP-1d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 53.04%
(ținta: 72.13%)

În semestrul I.2021, 14 585 PCDI au fost acoperite de programele de prevenire HIV, din 27 500 PCDI
estimate pentru a. 2021.
Indicator realizat în proporție de 73.53%
•

HTS-3a⁽ᴹ⁾: Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele
– 14.8% (ținta: 32.02%)

În semestrul I.2021, 2 161 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 14 600 BSB
estimați pentru a. 2021.
Indicator realizat în proporție de 46.2%
•

HTS-3c⁽ᴹ⁾: Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele –
22.92% (ținta: 48.68%)

În semestrul I.2021, 3 622 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 15 800 LS
estimați pentru a. 2021.
Indicator realizat în proporție de 47.08%
•

HTS-3d⁽ᴹ⁾: Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc
rezultatele – 20,93% (ținta: 61.15%)

În semestrul I.2021, 5 755 PCDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 27 500 PCDI
estimați pentru a. 2021.
Indicator realizat în proporție de 34.23%
•

HTS-3f⁽ᴹ⁾: Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc
rezultatele – 1 534 (ținta: 4 024)

În semestrul I.2021, un număr de 1 534 de deținuți a fost testat pentru HIV și își cunoaște
rezultatele.
Indicator realizat în proporție de 38.12%

•

KP-6a: Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare
– 1.54% (ținta: 5.09%)

În semestrul I.2021, 70 BSB eligibili au inițiat tratamentul PrEP, din 4 535 BSB eligibili, care au inițiat
primar acest tratament.
Indicator realizat în proporție de 30.26%
Performanța financiară (utilizarea fondurilor)
Către 30 iunie 2021, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923),
componenta TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 2 111 576.94 EUR din 3 047 512.08 EUR planificați pentru
perioada raportată (semestrul I.2021), ceea ce reprezintă 69% (vezi Tabelul nr. 1).
Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-C-PCIMU nr. 1923
în perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 (EUR)
Modul

Bugetat

Valorificat

Variația

% de
realizare

Servicii diferențiate de testare la HIV

73,712.16

52,089.31

21,622.85

71%

MDR-TB

1,035,944.39

558,723.33

477,221.06

54%*

Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive
Management de Program
Reducerea barierelor în domeniul drepturilor
omului, în accesarea serviciilor HIV/TB
Înlăturarea
barierelor
în
domeniul
drepturilor omului și de gen, în accesarea
serviciilor TB
Sisteme de sănătate reziliente și durabile:
Sisteme informaționale de management în
sănătate și M&E
Sisteme de sănătate reziliente și durabile:
Resurse umane în domeniul sănătății,
inclusiv personal medical comunitar
Sisteme de sănătate reziliente și durabile:
Furnizarea serviciilor integrate și ameliorarea
calității acestora
Sisteme de sănătate reziliente și durabile:
Sisteme de laboratoare
Servicii de îngrijire și prevenire a TB
Tratament, îngrijire și suport
COVID-19

724,535.81
269,845.89

500,487.90
243,407.41

224,047.91
26,438.48

69%**
90%

84,328.85

44,650.18

39,678.67

53%***

104,471.88

97,610.70

6,861.18

93%

262,943.61

227,725.99

35,217.62

87%

45,525.97

42,536.06

2,989.91

93%

59,524.00

51,015.95

8,508.05

86%

11,291.82

1,254.43

10,037.39

11%****

139,625.73
235,761.97

3,822.46
185,159.47
103,093.75

135,803.27
50,602.50
-103,093.75

3%*****
79%
-

TOTAL, EUR

3,047,512.08

2,111,576.94

935,935.14

69%

Variațiile se explică prin:
*Amânarea comenzii de medicamente și procurării de reagenți și consumabile de laborator, pentru perioada următoarelor trimestre.
**Transferul surselor financiare către ONG-uri, care a fost efectuat în baza performanțelor înregistrate de acestea.
***Transferul activităților în cauză pentru perioada trimestrelor următoare.
****Transferul plății pentru serviciile de acreditare a laboratoarelor naționale HIV/TB și amânarea procurării locale de echipamente de
laborator (domeniul HIV), pentru următoarele trimestre.
*****Amânarea procurării medicamentelor pentru tratamentul tuberculozei latente, reieșind din stocurile existente.

Fortificarea managementului de program
În perioada semestrului I.2021, IP UCIMP DS:
-

-

-

-

-

-

-

-

a participat, împreună cu Echipa pe Țară (GF Country Team), la ședința online, organizată de
FG, pe data de 15 ianuarie 2021, cu tematica “MDA-C-PCIMU wrapping up 2020 and plans for
2021”, privind desfășurarea activităților de încheiere a grantului precedent (MDA-C-PCIMU nr.
1611, aa.2018-2020), și planificarea activităților de implementarea a grantului actual (MDA-CPCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023);
a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2020, pe data de
15.02.2021 și pentru Q.I.2021, pe data de 15.05.2021 - către Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și către CCM.
Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” –
http://www.ucimp.md;
a prezentat raportul anual de progres (Global Fund Core PU/DR), pentru perioada anului 2020,
pentru Grantul Consolidat nr. 1611, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, incluzând atât
partea financiară, cât și cea de M&E – spre examinare către Secretariatul FG, pe data de
27.02.2021, spre revizuire către LFA și spre aprobare către Echipa pe Țară (GF Country Team),
până în data de 15.03.2021;
a fost parte a dialogului național multisectorial privind instituirea unui grup de experți, care va
lucra în scopul planificării și sincronizării programelor de prevenire HIV, finanțate din sursele
CNAM și ale FG;
a pregătit setul de documente parte a cererii de finanțare (C19RM 2021) a Rep. Moldova, în
susținerea răspunsului național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism),
remis către Secretariatul Fondului Global, spre examinare și aprobare (corespondență
electronică, 15.06.2021);
a continuat realizarea măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19 prin
achiziționarea și livrarea bunurilor, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr.
1611 MDA-C-PCIMU, aa.2018-2020, precum și din contul investiției suplimentare unice, din
partea FG, la același grant;
a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al
Fondului Global, MDA-C-PCIMU, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind
Procurările și cerințele Fondului Global, precum și livrarea și distribuția acestora, către
instituțiile beneficiare;
a asigurat monitorizarea și evaluarea activităților implementate de organizațiile care oferă
servicii pentru grupurile de risc de infectare, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc
cu HIV.

Anexă 2.
Notă Informativă privind propunerile, solicitările de clarificări și completări vociferate în cadrul ședinței
Comitetului KAP (ședință extinsă cu participarea membrilor Platformei TB) din 14 octombrie 2021, realizate
în contextul revizuirii Raportului Recipientului principal IP UCIMP DS privind progresele în implementarea
Grantului consolidat HIV/SIDA și TB pe parcursul semestrului I al anului 2021
Această notă este pregătită de Oxana Rucșineanu (SMIT) pentru a fi prezentată în cadrul ședinței CNE din 15
octombrie 2021, urmare a consultărilor din 14.10.2021 cu Comitetul KAP și Platforma TB.
Implicarea KAP în supervizarea programatică a granturilor Fondului Global pe componentele HIV și TB, precum
și implicarea în procesele de monitorizare a realizării programelor este crucială.
Din partea CCM-ului, la recomandarea FG se reiterează importanța organizării și facilitării ședințelor (premeeting) care ar preîntâmpina ședințele extinse și de lucru a CNE, CCM-ului. Astfel, la adresa membrilor KAP,
pe data de 11 octombrie 2021 a fost expediat setul de documente pentru informare și discuție ulterioară în
cadrul KAP pentru prezentarea sugestiilor pe marginea raportului de activitate.
Cu acest scop, în data de 14 octombrie 2021, a fost organizată o ședință de lucru în cadrul Comitetului KAP în
format online. Membrii comitetului KAP s-au adunat pentru a se familiariza cu realizările prezentate în
instrumentele de supervizare a grantului FG și anume Nota Informativă privind implementarea Grantului
Consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității
Asociate SIDA în Republica Moldova” , pe parcursul semestrului I al anului 2021, (MDA-C-PCIMU #1923), cu
valoare totală de 18 061 192.00 EUR, lansat la 1 ianuarie 2021, având data de finalizare - 31 decembrie 2023.
Raportul prezentat are un caracter și cadru macro și reprezintă informații comprehensive privind nivelul de
implementare a programelor, care se desfășoară în conformitate cu indicatorii și termenii prestabiliți în
acordurile de grant încheiate cu Fondul Global.
Pe lîngă progresul pozitiv în modalitatea de a prezenta rapoartele, menționăm unele diferențe în abordările de
prezentare a informațiilor dintre componenta TB și HIV/SIDA. În cadrul discuțiilor, după studierea Notei
Informative, membrii Comitetului KAP și a Platformei TB au formulat un șir de propuneri, solicitări de clarificare
și completări pe marginea unor aspecte după cum urmează:
1. Pentru UCIMP (în Anexă Nota informativă recepționată cu solicitare de completări/clarificări
suplimentare, unele din sugestii sunt menționate în tab. 1)
2. Pentru CNE (tab 2)
Sperăm că sugestiile de mai jos vor contribui la formularea raportelor de progres într-o formă accesibilă pentru
toți, dar în același timp suntem în așteptarea completărilor la raportul actual în perioada următoare.
15 octombrie 2020
Cu respect, Subsemnat, membrii comitetului KAP și Platformei ONG-urilor TB
Tab 1
Raport RP
1. Componentele HIV și TB
Modalitățile de măsurare a
impactului pentru

Sugestii
Prezentarea rezultatelor cu utilizarea indicatorilor similari, indicați în rate
procentuale.

intervențiil sunt diferite
2. Achiziții medicamente,
consumabile
3. Elaborare, publicare
materiale informative
4. Contractarea experților
5. Suportul echipelor PN
6. Aranjarea
tehnică/tehnoredactarea

Indicarea valoarei.
Indicarea valoarei.
Indicarea valoarei consultanțelor și experții contractați, perioada de
consultanță.
Indicarea valoarei suportului și indicatorilor de performanță
preconizați/atinși.
Utilizarea numerotării pentru fiecare aliniat (prevedere/afirmație). Aceasta va
permite mai ușor referirea la informațiile care sunt puse în discuție.

Tab 2 pentru CNE

7. Monitorizarea progreselor
privind realizarea
Planurilor de
sustenabilitate
8. Produsele de consultanță

9. M&E raportul RP integrat
în raportul PN

Sugestii
Monitorizarea realizării angajamentelor Republicii Moldova în raport cu
realizarea Planului de sustenabilitate. 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.).
Plasarea produselor consultanțelor (rapoarte, studii, note informative) pe
site-ul CCM pentru acces public, cu prezentarea la finele anului de
implementare a numărului de produse din numărul total, plasate pe
platforma CCM/SIMETB/recipient.
După completarea raportului cu informațiile solicitate din partea KAP, se
solicită expedierea raportului ajustate către PNRT și PNHIV, pentru ca
realizările programelor din surse externe, inclusiv FG, să fie integrate în
rapoartele anuale privind implementarea PN, cu indicarea surselor de
finanțare per activitate menționată în Raportul PN. Astfel ca, în cadrul CNC,
PN să prezinte rapoartele, cu includerea aportului/contribuției granturilor de
țară (atît în termeni 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, inclusiv preluare graduală
a finanțării (sustenabilitate) și identificarea provocărilor majore.

