
Consiliul Național de Coordonare a Programelor 
Naționale de profilaxie și control al infecției 

HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de 
control al tuberculozei 

(CNC TB/SIDA)



CNC TB/SIDA

• Reprezintă un parteneriat intersectorial creat pentru coordonarea şi supervizarea
răspunsului național la infecția HIV/SIDA, infecțiile cu transmitere sexuală şi tuberculoză.

• Este o structură intersectorială de nivel național, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
825 din 3 august 2005, care reflectă prioritățile şi angajamentul Republicii Moldova în
combaterea tuberculozei, infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală.

• Realizează funcția de supervizare generală a Programelor Naționale de prevenire și
control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al
tuberculozei și a granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global prin
managementul programatic și evaluarea programatică bazată pe rezultat.

• Reprezenta mecanismul central, prin care Fondul Global, oferă resurse financiare 
Republicii Moldova pentru susținerea realizării Programelor naționale HIV/SIDA/ITS și TB.   



Mandatul CNC TB/SIDA

• Asigură realizarea angajamentului politic al Guvernului în controlul
tuberculozei, HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și reprezintă
o structură de apartenență națională, care respectă procesele de
implementare a granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global.
• Asigură consultarea și implicarea tuturor grupurilor constituente –

instituțiilor guvernamentale, agențiilor internaționale și structurilor
societății civile în procesele consultative și decizionale.



Activitatea CNC TB/SIDA

Este realizată în conformitate cu:

• Regulamentul CNC TB/SIDA, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 825 din 
3 august 2005, cu completările și modificările ulterioare; 
• Manualul operațional al CNC TB/SIDA; 
• Procedura de supervizare generală aplicată de CNC TB/SIDA;
• Politica conflictelor de interese a CNC TB/SIDA;
• Codul de Conduită Etică a CNC TB/SIDA 
• Planul național de supervizare, și 
• legislația în vigoare.



Funcțiile CNC TB/SIDA

• Analizează cauzele şi condițiile care determină procesul epidemic şi factorii care 
contribuie la răspândirea tuberculozei, infecției HIV/SIDA şi infecțiilor cu 
transmitere sexuală; 
• Coordonează procesul de elaborare a strategiilor naționale în domeniul 

supravegherii, prevenirii, tratamentului, îngrijirii şi suportului în HIV/SIDA, 
infecțiile cu transmitere sexuală, tuberculoză.
• Supervizează aplicarea Programelor naționale și a granturilor/programelor/ 

proiectelor Fondului Global, inclusiv asigură procesul de tranziție către finanțarea 
internă și de închidere a finanțării Fondului Global.



Structura CNC TB/SIDA

Include trei niveluri: 

1. Nivelul decizional, reprezentat de membrii CNC din ministerele şi instituțiile specializate 
subordonate, agențiile internaționale, societatea civilă, persoanele infectate și afectate de 
HIV/SIDA și/sau tuberculoză şi sectorul privat. 
Ø Condus de președinte (ministrul Sănătății), 
Ø Asistat de doi vicepreședinți (MEC și Liga persoanelor care trăiesc cu HIV) şi Secretariatul CNC.
Ø Susținut de Comisia Națională de Experți (CNE), care are în sarcină supervizarea programatică a granturilor FG oferite 

în susținerea programelor naţionale în controlul TB și HIV/SIDA.

2. Nivelul coordonator, reprezentat de Secretariatul CNC, cu  funcția de a facilita schimbul de 
informații între toți partenerii CNC, de a asigura monitorizarea activităților grupurilor tehnice de 
lucru, de a organiza ședințele CNC/CNE. 

3. Nivelul  operațional, activitatea CNC este realizată prin intermediul a 3 Grupuri Tehnice de Lucru 
(GTL): GTL controlul HIV/SIDA/ITS; GTL controlul TB şi GTL mixt TB/SIDA. 



Membrii CNC TB/SIDA (I)

• Supervizează realizarea Programelor naționale şi granturilor/programelor/ 
proiectelor Fondului Global, în conformitate cu Procedura de supervizare aplicată 
de CNC TB/SIDA.  
• Aprobă măsurile ce țin de îmbunătățirea performanței Programelor naționale şi 

granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global şi monitorizează executarea 
acestora.
• Înaintează propuneri, recomandări și solicită informația privind activitățile 

realizate și rezultatele atinse la nivel operațional şi coordonator, atât în cadrul 
Programelor naționale, cât și a granturilor/programelor/proiectelor FG.



Membrii CNC TB/SIDA (II)

• Participă la ședințele CNC TB/SIDA, cu drept de vot,  inclusiv la aprobarea 
deciziilor Consiliului;

• Evaluează implementarea deciziilor prin audierea rapoartelor permanente privind 
executarea acestora;

• Aprobă componența instituțională a GTL-urilor  a Comisiei Naționale de Experți;

• Avizează şi aprobă rapoartele elaborate de Comisia Națională de Experți;

• Respectă Politica reglementării conflictelor de interese a CNC TB/SIDA și Codul de 
conduită etică a CNC TB/SIDA.



Componența  CNC TB/SIDA  

CNC TB/SIDA constituie 29 membri cu drept de vot :
• sectorul guvernamental (11 instituții – MS, MMPS, MEC, MF, MJ, MAI, ANSP, IP UCIMP, 

PN HIV, PNTB)
• societatea civilă (13 organizații – Centrul PAS, Fundația Soros Moldova, AO Inițiativa 

pozitivă, Uniunea pentru Echitate și Sănătate, GenderDOC-M, AO SMIT, Liga persoanelor 
care trăiesc cu HIV, Grupul de Inițiativă UDI „PULS”, Alianța pentru Sănătatea Publică, 
Parteneriat Necomercial „Programe Medico Sociale”, Platforma organizațiilor active în 
controlul TB, coordonatorii programelor teritoriale HIV și TB, regiunea de Est)

• organizații internaționale (5 – PNUD, UNAIDS, UNICEF, UNFPA, Delegația UE) 
• și Secretariatul CNC, fără drept de vot.



Modul de operare al CNC TB/SIDA

• Membrii CNC TB/SIDA se întrunesc în şedinţe ordinare, nu mai rar de 3 ori pe an, și extraordinare
(la necesitate), inclusiv în format on-line.

• Şedințele CNC TB/SIDA:
Øsunt organizate la inițiativa președintelui CNC TB/SIDA, la inițiativa Secretariatului CNC  sau la 

solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului, 
Øsunt deschise, la care participă membrii, raportorii, persoane invitate,
Øsunt prezidate de președintele CNC TB/SIDA, în cazul absenței acestuia – de către unul dintre 

vicepreședinți.

În situațiile de forță majoră, membrii CNC TB/SIDA au dreptul de a delega voturile reprezentanților 
autorizați de aceștia, cu informarea prealabilă, în scris, a Secretariatului CNC TB/SIDA.

Cvorumul pentru ședințele CNC TB/SIDA îl constituie 2/3 din componența acestuia.  



Mecanismul de luare a deciziilor CNC TB/SIDA 
și implementarea acestora

• Membrii CNC TB/SIDA sunt parteneri egali, cu drepturi depline de 
participare şi implicare în procesul de luare a deciziilor. 
• Pentru aprobarea rezoluțiilor/deciziilor CNC sunt necesare 2/3 de voturi 

PRO ale membrilor prezenți. 
• Deciziile sunt aprobate prin Hotărârea CNC TB/SIDA, semnată de 

președintele CNC, circulată de către Secretariat în adresa tuturor 
membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA, plasată pe pagina web a 
Consiliului.





Eliberarea din funcțiile deținute

• În caz de eliberare din funcțiile deținute de membrii CNC TB/SIDA, mandatul 
acestora este exercitat  de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, 
fără emiterea unei noi Hotărâri de Guvern.

• Pentru a asigura funcționarea eficientă a CNC TB/SIDA, absența nemotivată la trei 
şedințe CNC TB/SIDA consecutive, poate fi sancționată prin excluderea persoanei 
din cadrul CNC TB/SIDA. În caz de excludere a persoanei din CNC TB/ SIDA, 
constituentul desemnează/deleagă o altă persoană, păstrându-și mandatul de 
membru al CNC TB/SIDA.



POLITICA REGLEMENTĂRII CONFLICTELOR DE INTERESE

• În activitatea CNC TB/SIDA, membrii și partenerii respectă Politica conflictelor de 
interese a CNC TB/SIDA.

• Fiecare membru CNC este obligat să completeze și să transmită Secretariatului CNC 
TB/SIDA, la începutul anului – Declarația privind conflictul de interese.

• La fiecare ședință a CNC TB/SIDA, CNE, membrii reafirmă lipsa conflictelor de interese în 
problemele/chestiunile abordate în cadrul ședinței. 

• Persoana care se află în conflict de interese trebuie să se abțină de la orice acțiune care 
ar putea influența procesul de luare a deciziilor.

• În caz de apariție a conflictelor de interese reale, potențiale sau consumate, acestea  
sunt comunicate, în scris, Secretariatului CNC TB/SIDA, care va informa, ulterior, 
președintele CNC TB/SIDA.



Procedura de supervizare de către CNC TB/SIDA

• Se realizează conform Planului de supervizare, elaborat la fiecare doi ani și 
aprobat de către CNC TB/SIDA;
• Domeniile de supervizare:
• elaborare de documente de politici;
• înaintare propunerilor de grant și proiecte;
• avizare de politici, propuneri de grant și proiecte;
• nominalizarea Recipientului/lor Principal/i;
• negocierea grantului/programului/proiectului;
• implementare de documente de politici, inclusiv Programele Naționale şi 

granturi/programe/proiecte a Fondului Global.



Instrumentele de supervizare 

• Ședințe CNC TB/SIDA, în cadrul cărora, coordonatorii Programelor Naționale și 
Recipienții Principali prezintă rapoarte privind managementul Programelor Naționale, 
granturilor/programelor/proiectelor Fondului Global, performanța programatică și 
financiară a acestora; 

• Ședințe semestriale ale Comisiei Naționale de Experți (CNE);

• Vizite semestriale de supervizare în teren per proiect/locație; 

• Plasarea instrumentelor de supervizare pe pagina web a CNC TB/SIDA: rapoartele de 
realizare a Programelor Naționale, rapoarte trimestriale și Tabelul programatic de 
evaluare (Dashboard) a Recipienților Principali, procese verbale/minute a ședințelor CNC 
TB/SIDA, CNE, Grupurilor Tehnice de Lucru (GTL), rapoartele vizitelor de supervizare în 
teren; 

• Ședințe trimestriale ale GTL. 





Codul de Conduită Etică (I)

• CNC TB/SIDA activează în conformitate cu principiile și valorile etice, 
stipulate în Codul de Conduită Etică a CCM-urilor, recomandat de 
Fondul Global.
• Aplicarea și respectarea Codului de conduită etică al CNC TB/SIDA 

este obligatoriu pentru fiecare membru CNC TB/SIDA, CNE, GTL, 
persoanele din cadrul Secretariatului CNC TB/SIDA, RP și SR.  



Membrii CNC și angajații sunt obligați:

• Să cunoască, să respecte și să acționeze conform prevederilor Codului de
Conduită Etică al CNC TB/SIDA;

• Să acorde suport persoanelor care își exprimă îngrijorarea cu privire la încălcarea
Codului de Conduită Etică sau Regulamentului CNC TB/SIDA;

• Să raporteze situațiile în care sunt încălcate principiile de activitate, stipulate în
Regulamentul CNC TB/SIDA, documentele de activitate și Codului de Conduită
Etică cu privire la respectarea normelor etice.

Codul de Conduită Etică (II)



Instruirea la distanță privind aspectele etice (e-learning)

Membrii CNC și angajații implicați în realizarea Programelor naționale, granturilor/
programelor/proiectelor Fondului Global sunt încurajați:

• Să urmeze cursul de instruire online privind aplicarea Codului de conduită a
CCM, elaborat de Fondul Global, link de acces: theglobalfund (csod.com)

• Să prezinte, în adresa Secretariatului CNC, Certificatul privind instruirea dată.

https://theglobalfund.csod.com/client/theglobalfund/default.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2ftheglobalfund.csod.com%2fcatalog%2fCustomPage.aspx%3fid%3d221000343%26tab_page_id%3d221000343


Resurse privind activitatea CNC TB/SIDA
http://ccm.md/

Persoane de contact:
Silvia Stratulat, coordonator al Secretariatului CNC, mob. 068679338

Adelina Sochirca, consultant în comunicare, mob. 069441661
Email: ccm_secretariat@ms.md

http://ccm.md/
mailto:ccm_secretariat@ms.md

