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Agenda ședinței:
1. Aprobarea activităților adăugătoare propuse spre finanțare din economiile grantului HIV.
Raportor: Victor Volovei, RP UCIMP

Subiectul # 1

Aprobarea activităților
adăugătoare propuse
spre finanțare din
economiile grantului
HIV.

Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)

La începutul ședinței, reprezentantul UCIMP, Dl Victor Volovei, a
informat membrii GTL despre faptul că în urma evaluării activităților
grantului FG pe componenta HIV au fost estimate economii în valoare de
101 856 Euro, care necesită a fi investite/cheltuite până la 31 decembrie
2017. Aceste economii au fost obținute ca urmare a unor întârzieri în
realizarea anumitor activități sau contractarea unor activități cu prețuri
mai mici decât au fost planificate inițial. În continuare, Dl Volovei a
prezentat spre aprobare activitățile adăugătoare propuse spre realizare din
contul economiilor estimate:
1. Achiziționarea unui server nou pentru SYMETA HIV, capabil să

proceseze toate sistemele informaționale de la blocul HIV.
Estimarea costului, cu toate programele suplimentare, este de 60-65.000 de euro.
Dl Volovei a argumentat importanța acestui server și a făcut trimitere la
utilitatea programului similar - SYMETA TB, care păstrează informația
cu referire la controlul TB. Totodată, echipa PNHIV a menționat că
SDMC, din sursele proprii, a reabilitat SIME HIV, iar soft-ul este deja
funcțional pentru introducerea datelor.

2. Asistență tehnică locală pentru costificarea serviciilor de

reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie și a serviciilor
de suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA. Costul
estimat - 5400 euro.
Dl Volovei consideră esențial și necesar să existe o claritate în
costificarea serviciilor de prevenire și suport social. Adică, elaborarea
costurilor în baza prețurilor reale și a legislației în vigoare. Respectiv, se
propune selectarea a trei experți naționali (MS, MF, Compania Națională
de Asigurări în Sănătate) pentru elaborarea unei metodologii de estimare
a costurilor tuturor serviciilor de reducere a riscurilor în rândul
populațiilor cheie și a serviciilor de suport pentru persoanele care trăiesc
cu HIV/SIDA. Acest lucru va asigura buna implementare a tuturor
programelor adresate populațiilor cheie (mai ales în condițiile în care a
fost schimbat mecanismul de distribuție a resurselor financiare în cadrul
programelor HIV). Coordonatorul Programului național HIV, Iurie
Climașevschi, a mai adăugat că în prezent estimări concrete privind
aceste costuri lipsesc, iar, documentul respectiv, care va fi aprobat prin
Ministerul Sănătății, va juca un rol important și în procesul de
contractare a proiectelor de la CNAM.
3. Asistență tehnică externă pentru elaborarea Metodologiei la nivel

național privind estimarea, planificarea, procurarea și
gestionarea medicamentelor. Suma estimată este de 20 000 Euro
Raportorul a vorbit despre necesitatea de a avea o metodologie pentru
estimarea necesităților și procurării de medicamente pentru tratamentul
HIV și TB. Pentru această activitate se propune angajarea unei firme sau
a unui expert independent care să elaboreze/ajusteze metodologia
respectivă în conformitate cu necesitățile țării.
În continuare, Dl Volovei a mai prezentat două activități pentru
fortificarea capacităților laboratorului național HIV:
4. Procurarea filtrelor pentru Biodistilator în laboratorul național

HIV - 1874 de euro, și
pentru instruirea șefului
Managementul Calității – 1697 Euro

5. Training

de

laborator

privind

În cadrul ședinței, membrii GTL nu au avut careva comentarii sau
întrebări suplimentare cu referire la activitățile discutate.

Decizii și recomandări

În cadrul ședinței GTL Monitorizare și Evaluare TB/SIDA din

07.09.2017 s-a decis:



Secretariatul CNC TB/SIDA
Septembrie 2017

Agrearea activităților propuse spre realizare și finanțare din
contul economiilor grantului HIV, prezentate în cadrul ședinței
de reprezentantul UCIMP;
Solicitarea aprobării acestora de către Managerul de Portofoliu
al Rep. Moldova, Tsovinar Sakanyan.

