Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al
infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei
Country Coordination Mechanism of the National Tuberculosis and National
HIV/AIDS/STI Control Programs

Hotarirea Nr. 1
din 16 octombrie 2015

Consiliul HOTĂRĂŞTE:
I.

Se ia act de informaţia prezentată de Recipienţii Principali (RP) ai granturilor
Fondului Global - IP UCIMP DS şi Centrul PAS, cu privire la procesul de
implementare a granturilor Fondului Global (FG) în cadrul Noului Mecanism de
Finanţare şi rezultatele implementării granturilor în formatul rundelor precedente
de finanţare:
• RP (IP UCIMP DS şi Centrul PAS) şi coordonatorii programelor naţionale
pentru controlul TB şi HIV/SIDA/ITS vor asigura implementarea în
continuare a granturilor FG, în conformitate cu clauzele Acordurilor de grant
semnate de RP şi donator şi prevederile asumate ale Memorandumurilor de
implementare a granturilor respective.
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II.

Se ia act de informaţia cu privire la procesul de elaborare a programelor naţionale
de control TB şi HIV/SIDA/ITS în anii 2016-2020, realizat sub egida CNC şi în
cadrul unui dialog de ţară incluziv şi multisectorial:
1. Se aprobă de principiu: a) proiectul de program naţional pentru controlul TB
în 2016-2020 şi b) proiectul de program naţional pentru prevenirea şi
controlul HIV/SIDA/ITS in 2016-2020.
2. Grupurile responsabile de elaborarea proiectelor celor două programe, în
frunte cu coordonatorii de programe şi echipa Serviciului programe naţionale
din cadrul Ministerului Sănătăţii, vor definitiva proiectele celor două
programe naţionale şi remite Ministerului Sănătăţii versiunea finală.
3. Secretariatul CNC va remite în atenţia membrilor CNC TB/SIDA varianta
finală a proiectelor de programe naţionale.
4. Ministerul Sănătăţii va promova proiectele celor două programe naţionale în
conformitate cu procedura de aprobare a acestora prin hotărâre de Guvern.

III.

Se ia act de informaţia prezentată de către preşedintele Uniunii pentru prevenirea
HIV şi Reducerea Riscurilor (UORN) privind procesul de implementare a grantului

regional oferit de FG pentru Europa de Est şi Asia Centrală (EEAC), inclusiv R.
Moldova:
• UORN va asigura în continuare implementarea în R. Moldova a grantului
’’Reducerea Riscurilor (RR) Funcţionează - Susţineţi RR” în conformitate cu
prevederile Notei de Concept.
• Partenerii de implementare din sectorul guvernamental şi nonguvemamental
vor susţine iniţiativele de reducere a riscurilor în conformitate angajamentele
asumate în cadrul mecanismelor naţionale, inclusiv Programul naţional de
prevenire şi control HIV/SIDA/ITS şi strategiile regionale de RR.
• Convocarea unei şedinţe la nivel de Ministerul Sănătăţii pentru definitivarea
cadrului normativ şi instituţional de prestare a serviciilor de RR.
IV.

Se ia act de informaţia prezentată de către Platforma ONG-urilor Active în
Controlul TB privind aplicarea pentru grantul StopTB Partnership pentru
’’încurajarea implicării comunităţilor în răspunsul naţional TB” şi se susţine
iniţiativa
dată.
»

V.

Se ia act de invitaţia FG de participare la studiul internaţional de fezabilitate privind
modul de integrare a CCM-urilor în structurile naţionale de sănătate şi se acceptă
propunerea de participare. Secretariatul CNC va perfecta şi remite FG răspunsul
CNC în termenii stabiliţi.
»
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