
CCM Meeting Minutes 
 

INPUT FIELDS INDICATED BY YELLOW BOXES   
 

MEETING DETAILS 

COUNTRY (CCM) Republica Moldova TOTAL NUMBER OF VOTING MEMBERS PRESENT  
 

(INCLUDING ALTERNATES) 

25 

MEETING NUMBER (if applicable) Nr. 2 

DATE  (dd.mm.yy) 13/03/14 TOTAL NUMBER OF NON-CCM MEMBERS / OBSERVERS 
 

PRESENT (INCLUDING CCM SECRETARIAT STAFF) 

23 

DETAILS OF PERSON WHO CHAIRED THE MEETING 
 

HIS / HER NAME 
 

& 
 

ORGANISATION 

                              

First name                Mihai QUORUM FOR MEETING WAS ACHIEVED  (yes or no) da 

Family name              Ciocanu DURATION OF THE MEETING (in hours) 1.2 

Organization Ministerul Sănătății VENUE / LOCATION Ministerul Sănătății 
 

HIS / HER ROLE ON CCM Chair  

 

MEETING TYPE  
 

(Place ‘X’ in the relevant box)  

Regular CCM meeting         

(Place ‘X’ in the relevant 

box) 
Vice-Chair  Extraordinary meeting X 

 CCM member  Committee meeting       X 

 Alternate X 

 

GLOBAL FUND SECRETARIAT /  LFA   

ATTENDANCE AT THE MEETING 
 
 

(Place ‘X’ in the relevant box) 

LFA X 

HIS / HER SECTOR*  (Place ‘X’ in the relevant box) FPM / PO  

GOV MLBL NGO EDU PLWD KAP FBO PS OTHER  

X        NONE  

 

  LEGEND FOR SECTOR* 

GOV Government PLWD People Living with and/or Affected by the Three Diseases 

MLBL Multilateral and Bilateral Development Partners in Country KAP People Representing ‘Key Affected Populations’  

NGO Non-Governmental & Community-Based Organizations  FBO Religious / Faith-based Organizations  

EDU Academic / Educational Sector  PS Private Sector / Professional Associations / Business Coalitions 
 

  
 

 

 
 

 

SELECT A SUITABLE CATEGORY FOR EACH AGENDA ITEM 
 

(Place ‘X’ in the relevant box)  
 

 

GOVERNANCE OF THE CCM, PROPOSALS &  GRANT MANAGEMENT 

RELATED TOPICS  
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AGENDA SUMMARY 

AGENDA 

ITEM 

No. 

WRITE THE TITLE OF EACH AGENDA ITEM / TOPIC 

BELOW 

AGENDA 

ITEM #1 

Aprobarea cererii de realocare a 

economiilor obținute de Recipientul 

Principal – IP UCIMP RSS în anul 2013, în 

sumă de 484 515,04 EURO, pentru 

procurarea medicamentelor 

antituberculoase de linia a doua. 

              X 

AGENDA 

ITEM #2 

Aplicarea CNC TB/SIDA pentru granturile 

standard TB și HIV, lansate în cadrul 
    X   X X       



Noului Model de Finantare al Fondului 

Global: 

 Aprobarea planului național de 

dezvoltare a aplicației standard HIV 

în conformitate cu cerințele FG față 

de tările aplicante;  

 Consultarea opțiunilor țării privind 

accesarea grantului standard TB și 

aprobarea planului național de 

dezvoltare al aplicației pentru acest 

grant. 

 

 MINUTES OF EACH AGENDA ITEM 

AGENDA ITEM #1 

Aprobarea cererii de realocare a economiilor obținute de Recipientul Principal – IP 

UCIMP RSS în anul 2013, în sumă de 484 515,04 EURO, pentru procurarea 

medicamentelor antituberculoase de linia a doua.  

Victor Volovei – IP UCIMP RSS 

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)  

Recipienții Principali nu participă la luarea deciziilor. 

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no)  > Yes 

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 
 

Domnul Victor Volovei, Directorul IP UCIMP RSS, Recipient Principal al Fondului Global (FG) , a solicitat 

membrilor CNC să aprobe realocarea economiilor obținute de către instituția pe care o conduce în sumă de 484 

515,04 EURO, pentru procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacientii din  semestrul 

I al anului 2015. Dumnealui a explicat că la ședința din 14/02/14 s-a vorbit despre procurarea tratamentului pentru 

194 pacienți dacă se mențin aceleași prețuri, însă după propunerea înaintată de către Green Light Committee 

(GLC) privind trecerea de la schemele standard la schemele individuale de tratament, în rezultatul testelor de 

sensibilitate la preparatele de linia a doua, este greu de estimat numărul exact al pacienților care vor fi acoperiți. 

Conform schemelor standard de tratament, costul medicamentelor pentru un pacient era de 2800 euro, conform 

schemelor individuale – în jur de 4000 euro. Deoarece schemele individuale încă nu au fost aprobate , domnul 

Volovei a solicitat doar aprobarea realocării economiilor pentru procurarea tratamentului fără specificarea la 

moment și a numărului pacienților. 
 
 

SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES  AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM  
 

Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided. 
 

GOV  

Ministerul Sănătății (MS) a solicitat de la RP IP UCIMP RSS confirmarea legalității acestei proceduri 

conform ghidurilor Fondului Global. (Mihai Ciocanu, Ministerul Sănătății) 

IP UCIMP RSS, precum și reprezentantul Fondului Global, doamna Tatiana Vinichenko au confirmat 

că ghidurile Fondului Global permit procedura data de realocare a fondurilor. (Victor Volovei – 

UCIMP) 
 

DECISION(S) Summarize the decision in the section below 

Membrii CNC TB/SIDA au votat unanim pentru realocarea economiilor obținute de către RP IP UCIMP RSS în 

sumă de 484 515,04 EURO, pentru procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru pacientii 

din semestrul I al anului 2015.  

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM 

AGENDA ITEM #2 

Aplicarea CNC TB/SIDA pentru granturile standard TB și HIV, lansate în cadrul 

Noului Model de Finantare (NMF) al Fondului Global: 

 Aprobarea planului național de dezvoltare a aplicației standard HIV în 

conformitate cu cerințele FG față de țările aplicante;  



 Consultarea opțiunilor țării privind accesarea grantului standard TB și 

aprobarea planului național de dezvoltare al aplicației pentru acest grant . 

Violeta Teutu – Secretariatul CNC TB/SIDA 

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)  

Recipienții Principali nu participă la luarea deciziilor. 

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no)  >  Yes 

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 

Înainte de a trece la subiectul doi (II) al agendei, cuvânt i s-a oferit doamnei Tatian Vinichenko, Managerul de 

Portofoliu pentru țară, Fondul Global. Menționăm că miercuri, 12 martie curent, FG a remis în adresa membrilor 

CNC TB/SIDA o scrisoare oficială prin care s-a anunțat valoarea grantului, pentru care CNC TB/SIDA poate 

aplica în cadrul Noului Model de Finanțare. Acesta este în suma de 39 431 784 USD. ,  

 

Doamna Vinichenko a oferit detalii suplimentare și recomandări referitor la anumite puncte cheie în cadrul 

elaborării aplicațiilor: 

 Suma anunțată pentru RM este una maximă la care poate aplica țara. Aceasta nu este din start garantată, 

ci depinde de aplicațiile care vor fi elaborate și de aprobarea Comitetului de Revizuire Tehnică al FG.  

 Aceste resurse sunt destinate pentru domeniul HIV și TB, dar pot fi utilizate ș i pentru activități ce țin de 

consolidarea sistemelor de sănătate. Țara decide dacă va elabora o aplicație separată pentru consolidarea 

sistemelor de sănătate sau aceste activități vor fi incluse în aplicațiile pentru HIV și TB.  

 Finanțarea dată este pentru o perioada de 3 ani (2015-2017), dar suma menționată înclude și resursele 

disponibile deja în 2014 , în baza  acordurilor de granturi consolidate și semnate anterior. 

  
 Tabelul de mai sus descrie acordarea și distribuirea resurselor financiare ale FG pentru domeniile HIV și 

TB. Prima coloană reprezintă resursele disponibile la moment (pentru domeniul HIV este inclusă și suma 

grantului interim HIV în valoare de 8 mln. USD). În coloana II a tabelului este indicată suma resurselor 

suplimentare la care poate aplica țara (pentru domeniul HIV suma e mult mai mică decât pentru TB din 

contul grantului interim de 8 mln. USD inclus la suma resurslor existente).  

 Pentru domeniul HIV: acordul deja semnat pentru granturile consolidate HIV prevăde suma de 2 mln. 

Euro + 700 mii Euro (care constituie aplicația interim pentru tratamentul HIV  în 2015), convertite în 

USD rezultă în cifra de apr. 3.5 mln. USD. Deci, dacă scădem această sumă din 19,5 mln. planificate 

pentru domeniul HIV, în rezultat obținem că aplicația standard HIV poate fi elaborată pentru a acoperi 

suma maxim de 16 mln USD. 

 Coloana a patra a tabelului de mai sus arată repartizarea resurselor pentru domeniile TB și HIV în 

proporție de aproximativ 50 la 50, însă membrii CNC TB/SIDA au dreptul să modifice acest  procentaj și 

trebuie să decidă asupra acestui fapt.  



 Resursele alocate pentru R. Moldova sunt semnificative comparativ cu alte țări. FG calculează resursele 

alocate pentru țări după o formulă pre-stabilită. Însă suma anunțată nu a fost calculată doar în baza 

formulei (ar fi fost mult mai mică), dar și conform deciziei Consiliului Directorilor FG de a aloca 

aproximativ 75% din resursele acordate țării de către FG în ultimii patru ani. Însă treptat se va trece la 

metoda de calcul doar în baza formulei. 

 ”Supra-alocarea semnificativă” a resurselor indicată în ultima coloană a tabelului nu subânțelege supra -

acoperirea necesităților ci o sumă mult mai mare decât cea alocată conform formulei de calcul al FG.  

 Unul din cele mai importante aspecte ține de contribuția  statului (minim 20%). Totodată, 15% din suma 

maximă alocată țării va fi disbursată condiționat – în dependență de contribuția și angajamentul statului. 

FG își dorește o contribuție mai mare din partea statului, decât doar minimul convenit, în toate domeniile 

de activitate. Evaluarea contribuției statului va fi anuală.  

 La moment, FG pune un accent deosebit pe următoarele aspecte:  

 Care sunt prioritățile țării și activitățile care vor fi incluse în solicitarea de finanțare;  

 Dialogul de țară cât mai larg și participativ; 

 RM trebuie să decidă asupra valutei de finanțare (USD sau Euro) , repartizarea fondurilor per 

maladie, evaluarea capacităților CNC TB/SIDA. 

 

Doamna Vinichenko a reiterat că FG este deschis să răspundă tuturor întrebărilor care vor apărea pe parcurs, să 

se implice și să susțină țara în procesul de elaborare a aplicațiilor pentru granturile standard HIV și TB ale Noului 

Model de Finanțare.  

 

La finele ședinței, membrii CNC au votat pentru mecanismul de distribuire a alocațiilor pentru intervențiil e TB 

și HIV în proporție de 50 la 50 procente per maladie. 

 

Subiectul II 

Doamna Violeta Teutu, Coordonatorul Secretariatului CNC TB/SIDA , a menționat că ședința dată este o 

continuare a ședinței din 14 februarie, curent, în cadrul căreia s-a reușit ajungerea la un consens privind 

mecanismul de finanțare care va fi implementat pentru domeniul HIV (dual -tracking, RP actuali), însă rămâne 

de aprobat planul național de elaborare a aplicației standard HIV precum și mecanismul de finanțare și planul 

aplicației pentru domeniul TB.  

 

Au fost elaborate trei scenarii privind mecanismul și termenii de elaborare și aprobare a cererilor de granturi 

standard TB și HIV. Aceste scenarii au fost evaluate prin intermediul analizei SWOT, consultată cu membrii 

CNC și FG. 

 

Scenariul I: Menținerea mecanismului curent de finanțare (dual-track) și nominalizarea RP curenți.Scenariul II: 

Menținerea mecanismului curent de finanțare și nominalizarea RP existenți pentru domeniul HIV, DAR 

schimbarea mecanismului în single-track și nominalizarea în bază de concurs pentru domeniul TB. Scenariul 

III: Anuntarea concursului pentru selectarea unui singur RP - din sectorul public (descalificat de către FG),   
 

În baza rezultatelor analizei SWOT a scenariilor, Secretariatul CNC a propus la ședința  din 13 martie un Plan 

concret de aplicare pentru granturile standard TB și HIV.  Obiectivul 1 al Planului constă în: ”Asigurarea 

dialogului de țară în procesul elaborării aplicațiilor standard”. În acest scop, toți membrii și partnerii CNC 

TB/SIDA au fost informați despre: invitația FG către R. Moldova de a aplica pentru granturile NMF, răspunsul 

oficial al CNC TB/SIDA privind intenția de a aplica pentru granturile NMF, rezultatele Conferinței a IV a 

donatorilor FG și valoarea maximă a finanțării pentru care CNC poate aplica, criteriile de eligibilitate a 

aplicanților pentru granturile standard1, cît și evaliarea la care va fi supus CNC pentru accesarea granturilor. Îar 

în cadrul ședinței curente se planifică discutarea și aprobarea Planului național de apl icare pentru granturile NMF. 

 

Referitor la cel de-al doilea obiectiv ”Proces transparent de nominalizare a Recipienților Principali (RP) ai 

granturilor NMF”, la ședința din 14/02/14 au fost prezentate rapoartele anuale ale RP privind implementarea 

granturilor curente. În cadrul ședinței curente, membrii CNC trebuie să voteze pentru mecanismul de finațare 

(single sau dual-track) și să nominalizeze RP curenți pentru granturile standard HIV și TB sau să dispună 

anunțarea concursului deschis și transparent pentru selectarea unor noi RP în cazul în care se decide aprobarea 

celui de-al doilea scenariu. 

                                                        
1 Criteriile de eligibilitate a aplicanților pentru granturile standard și cerințele față de CNC TB/SIDA au fost 

prezentate în cadrul ședinței CNC din 14/02/2014 



Al treilea obiectiv al planului de elaborare a aplicațiilor - ”Dezvoltarea participativă și incluzivă a propunerii de 

grant standard HIV și remiterea acesteia către Secretariatul FG” este explicat detaliat în tabelul de mai jos:  

 

Constituirea Grupului 

de lucru pentru 

elaborarea aplicației  

Membrii CNC TB/SIDA propun și aprobă 

componența Grupului de lucru pentru 

elaborarea aplicației 

13/03/2014 Membrii CNC 

TB/SIDA 

Elaborarea propunerii 

de grant HIV 

Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii 

de grant HIV dezvoltă primul proiect al 

aplicației HIV  

07/04/2014 Grupul de lucru 

pentru elaborarea 

propunerii de grant 

HIV 

Discutarea  și 

consultarea proiectului 

aplicației în cadrul 

GTL HIV & Mixt, 

CNE ale CNC 

TB/SIDA, KAP 

Secretariatul CNC TB/SIDA coordonează și 

facilitează consultarea proiectului aplicației în 

cadrul ședințelor GTL HIV & Mixt, CNE ale 

CNC TB/SIDA, KAP 

10/04/2014 Secretariatul CNC 

TB/SIDA  

  

Membrii GTL HIV & Mixt, CNE ale CNC 

TB/SIDA, KAP propun completari la 

proiectul aplicației și le remit în adresa 

Secretariatului CNC  și a grupului de lucru 

pentru elaborarea aplicației  

15/04/2014 Șefii/secretarii GTL 

Reprezentanții KAP 

Secretariatul CNC 

TB/SIDA 

Completarea si 

definitivarea aplicației 

HIV, în baza 

recomandărilor 

procesului de 

consultare cu 

structurile CNC  

Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii 

de grant HIV definitivează proiectul aplicației 

în baza propunerilor înaintate de către 

membrii GTL HIV & Mixt, CNE ale CNC 

TB/SIDA, KAP 

01/05/2014 Grupul de lucru 

pentru elaborarea 

propunerii de grant 

HIV 

Consultarea prealabilă 

a proiectului aplicației 

de către membrii CNC  

Secretariatul CNC remite proiectul final al 

aplicației HIV în atenția membrilor CNC 

TB/SIDA pentru consultări finale 

02/05/2014 Secretariatul CNC 

TB/SIDA 

Secretariatul CNC și Grupul de lucru pentru 

elaborarea propunerii de grant HIV colectează 

și ajustează proiectul aplicației în baza 

propunerilor membrilor CNC 

10/05/2014 Secretariatul CNC și 

Grupul de lucru 

pentru elaborarea 

propunerii de grant 

HIV 

Organizarea sedinței 

CNC TB/SIDA în 

scopul aprobării și 

semnării aplicației  

Membrii CNC TB/SIDA discută și aprobă 

Nota de concept și anexele aplicației pentru 

grantul HIV la Ședința CNC TB/SIDA  

  

12/05/2014  CNC TB/SIDA  

Expedierea aplicației 

pentru grantul standard 

HIV la FG în adresa 

Secretariatului  

Secretariatul CNC și RP asigură remiterea 

aplicației pentru grantul standard HIV în 

adresa Secretariatului FG în conformitate cu 

cerințele FG  

  

15/05/2014  Secretariatul CNC și 

RP  

 

 

Obiectivul IV: „Dezvoltarea participativă și incluzivă a propunerii de grant standard TB și remiterea acesteia 

către Secretariatul FG” este descris în tabelul de mai jos:  



 

Constituirea Grupului 

de lucru pentru 

elaborarea aplicației  

Membrii CNC TB/SIDA propun și 

aprobă componența Grupului de lucru 

pentru elaborarea aplicației 

13/03/2014 Membrii CNC 

TB/SIDA 

Elaborarea propunerii 

de grant TB 

Grupul de lucru pentru elaborarea 

propunerii de grant TB dezvoltă primul 

proiect al aplicației TB  

20/06/2014 Grupul de lucru pentru 

elaborarea propunerii 

de grant TB 

Discutarea  și 

consultarea proiectului 

aplicației în cadrul 

GTL TB & Mixt, CNE 

ale CNC TB/SIDA, 

KAP 

Secretariatul CNC TB/SIDA 

coordonează și facilitează consultarea 

proiectului aplicației în cadrul ședințelor 

GTL TB & Mixt, CNE ale CNC 

TB/SIDA, KAP 

25/06/2014 Secretariatul CNC 

TB/SIDA  

  

Membrii GTL TB & Mixt, CNE ale CNC 

TB/SIDA, KAP propun completări la 

proiectul aplicației și le remit în adresa 

Secretariatului CNC  și a grupului de 

elaborare al aplicației  

30/06/2014 Șefii/secretarii GTL 

Secretariatul CNC 

TB/SIDA 

Completarea si 

definitivarea aplicației 

TB, în baza 

recomandărilor 

procesului de 

consultare cu 

structurile CNC  

Grupul de lucru pentru elaborarea 

propunerii de grant TB definitivează 

proiectul aplicației în baza propunerilor 

înaintate de către membrii GTL TB & 

Mixt, CNE ale CNC TB/SIDA, KAP 

  

10/07/2014 Grupul de lucru pentru 

elaborarea propunerii 

de grant TB 

Consultarea prealabilă 

a proiectului aplicației 

de către membrii CNC  

Secretariatul CNC remite proiectul final 

al aplicației TB în atenția membrilor 

CNC TB/SIDA 

11/07/2014 Secretariatul CNC 

TB/SIDA 

Secretariatul CNC și Grupul de lucru 

pentru elaborarea propunerii de grant TB 

colectează și ajustează proiectul 

aplicației în baza propunerilor membrilor 

CNC 

22/07/2014 Secretariatul CNC și 

Grupul de lucru pentru 

elaborarea propunerii 

de grant TB 

Organizarea sedinței 

CNC TB/SIDA în 

scopul aprobării și 

semnării aplicației  

Membrii CNC TB/SIDA discută și 

aprobă Nota de concept și anexele 

aplicației pentru grantul HIV la Ședința 

CNC TB/SIDA  

31/07/2014 CNC TB/SIDA  

Expedierea aplicației 

pentru grantul standard 

TB la FG în adresa 

Secretariatului  

Secretariatul CNC și RP asigură remiterea 

aplicației pentru grantul standard TB în 

adresa Secretariatului FG în conformitate 

cu cerințele FG  

08/08/2014 Secretariatul CNC și 

RP  

 

Secretariatul CNC a specificat că, în cazul aprobării scenariului II, este necesară ”Aprobarea procedurii single-

track de accesare a grantului standard TB și nominalizarea RP ai granturilor standard TB în conformitate cu 

cerințele și recomandările FG de selectare a RP” descrisă în tabelul de mai jos: 

Aprobarea procedurii de 

accesare a grantului și 

nominalizare a RP la 

ședința CNC TB/SIDA din 

03/03/2014 

Membrii CNC TB/SIDA discută și aprobă 

procedura single-track sau dual-tracking de 

accesare a grantului și de nominalizare a RP 

în bază de concurs deschis  

13/03/2014 Membrii CNC 

TB/SIDA 

Constituirea Comisiei 

independente de evaluare a 

Membrii CNC TB/SIDA propun și aprobă 

componența Comisiei independente de 

evaluare a candidaților pentru statutul de RP 

13/03/2014 Membrii CNC 

TB/SIDA 



candidaților pentru statutul 

de RP  

Membrii Comisiei constituire semnează 

Declarația de conflict 

17/03/2014 Membrii 

Comisiei 

Secretariatul 

CNC TB/SIDA 

Membrii Comisiei independente de evaluare 

a candidaților pentru statutul de RP 

elaborează ToR pentru aplicanți 

21/03/2014 Secretariatul 

CNC TB/SIDA  

Lansarea concursului de 

selectare a RP pentru 

implementarea granturilor 

standard TB 

Secretariatul CNC TB/SIDA anuntă/publică 

în mijloacele media concursul deschis pentru 

selectarea RP în confirmitate cu ToR făcuți 

public  

26/03/2014 Secretariatul 

CNC TB/SIDA  

Secretariatul CNC TB/SIDA colectează și 

remite Comisiei independente de evaluare a 

candidaților pentru statutul de RP CV-urile 

aplicanților (3 săpt.) 

14/04/2014 Secretariatul 

CNC TB/SIDA 

Evaluarea candidaților 

pentru calitatea de RP 

Comisia independentă de evaluare a 

candidaților pentru statutul de RP evaluează 

CV-urile aplicanților, în conformitate cu 

ToR și standardele minime ale FG pentru 

implementatori și propune recomandări către 

membrii CNC în vederea selectării 1 sau 2 

RP care corespund cerințelor stabilite 

(termen minim – 1 săpt.) 

21/04/2014 Membrii 

Comisiei 

independente 

de evaluare a 

candidaților 

pentru statutul 

de RP 

Secretariatul CNC remite în adresa 

membrilor CNC CV-urile aplicanților și 

recomandările Comisiei de evaluare (termen 

minim – 1 săpt.) 

28/04/2014 Secretariatul 

CNC TB/SIDA 

Membrii CNC TB/SIDA selectează și aprobă 

RP în baza CV-urlor evaluate și a 

recomandărilor facute de către Comisia de 

evaluare a aplicanților pentru statutul de RP 

al granturilor standard TB 

09/05/2014 Membrii CNC 

TB/SIDA 

Organizarea ședinței CNC 

TB/SIDA și nominalizarea 

RP pentru implementarea 

granturilor standard TB  

Membrii CNC TB/SIDA discută și aprobă 

procedura single-track sau dual-tracking de 

accesare a grantului și de nominalizare a RP 

în bază de concurs deschis  

13/03/2014 Membrii CNC 

TB/SIDA 

 

Membrii CNC TB/SIDA au votat pentru scenariul I care prevede menținerea mecanismului de finanțare dual-

track și au confirmat RP existenți: IP UCIMP RSS – sectorul guvernamental și Centrul PAS – sectorul non-

guvernamental. De asemenea au fost aprobate planurile de aplicare pentru granturile standard HIV și TB.  

 

Conform planului de aplicare este necesară constituirea grupului de lucru pentru elaborarea aplicațiilor. Iar la 

finalul prezentării doamna Violeta Teutu a solicitat membrilor CNC TB/SIDA să aprobe componența sectorială 

a Grupului de Lucru privind elaborarea aplicațiilor HIV și TB:  (1-2 reprez./sector)  

• Sectorul guvernamental (MS/coordonatorii PN TB/HIV); 

• Recipienți Principali; 

• Organizații Internaționale; 

• Comunitatea persoanelor care traiesc cu TB/HIV / societatea civilă; 

• Programele de control TB și HIV din regiunea de est.  

După aprobarea componenței date, instituțiilor vizate li s-a solicitat nominalizarea a 1-2 reprezentanți în decurs 

de două zile lucrătoare. 

La finalul ședinței, domnul Mihai Ciocanu, Ministerul Sănătății, a dat citire proiectului Hotărârii ședinței CNC 

TB/SIDA din 13 martie 2014, susținut de către toți membrii consiliului. 



 

 

 

 
 

SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES  AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM  
 

Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided.  
 

GOV  
Ministerul Sănătății a mulțumit pentru detaliile oferite de Managerul de Portofoliu al FG și a reiterat 

angajamentul statului. (Mihai Ciocanu, Ministerul Sănătății) 

FG  

Managerul de Portofoliu a explicat că în cazul schimbării mecanismului din dual-track în single-track 

este necesară argumentarea acestuia, mai ales în cazul în care mecanismul existent este unul de succes.  

Referitor la componența Grupului de Lucru pentru elaborarea aplicațiilor HIV și TB, doamna 

Vinichenko, a menționat că este foarte importantă pariciparea reprezentanților din teritoriul de est, în 

cazul în care nu este posibilă prezența fizică la ședințe, cel puțin consultarea prin telefon sau e -mail.  

OI  

UNAIDS, în numele tuturor membrilor CNC TB/SIDA din partea Casei ONU a salutat manifestarea 

intențiilor Ministerului Sănătății pentru îmbunătățirea managementului coordonării PN și asumării 

responsabilităților de management și leadership. În același timp a fost reiterat rolul societății civile pe 

de o parte în prestarea serviciilor de îngrijire și suport în ambele domenii, cit si in mobilizarea 

comunităților, pledoarie si watchdogging (monitorizare). Pentru îmbunătățirea dialogului între stat și 

societatea civilă, Casa ONU a venit cu inițiativa de elaborare a unui Roadmap (foaie de parcurs) în 

care aspirațiile guvernului să se regăsească, inclusiv cele de fortificare a capacităților statului și 

instituțiilor sale.  

Cu referire la componența Grupului de Lucru pentru elaborarea aplicațiilor HIV și TB, doamna 

Plămădeală a menționat că ședințele sunt deschise și este binevenită implicarea activă a celor care 

doresc.  

NGO  

Lilian Severin, Directorul Platformei organizațiilor active în domeniul TB  a anunțat membrii CNC 

TB/SIDA că la data de 22 februarie, curent a fost înaintată o adresare colectivă a OSC-urilor active în 

domeniul TB către Prim-ministrului Iurie Leancă, prin care s-a informat despre îngrijorările cu privire 

la intenția de excludere a exponentului sectorului neguvernamental din calitatea de recipient principal 

al resurselor financiare oferite de către Fondul Global pentru implementarea Programului Național de 

prevenire și control al Tuberculozei. Conform părerii expuse de domnul Severin nu există motive de 

schimbare a Recipienților Principali actuali ținând cont de ratingul bun acordat de către FG privind 

implementarea granturilor. Un alt motiv ar fi existența riscului de asigurare a durabilității eforturilor 

societății civile, statul fiind în conflict de interese în cazul alocării resurselor pentru activități de 

advocacy. De asemenea, termenii sunt foarte restrinși și ar trebui concentrate eforturile asupra 

elaborării aplicațiilor. 

 

Alexandru Curașov, Inițiativa Pozitivă, în completare la cele spuse de domnul Severin, a menționat 

că societatea civilă întotdeauna a susținut fortificarea potențialului și capacităților statului, doar că 

este necesar ca acest lucru să fie efectuat treptat și precaut. În cazul în care se trece la mecanismul de 

finanțare single-track și trecerea bruscă a funcției de Recipient Principal către structurile de stat, există 

riscul ca persoanele infectate-afectate de TB și HIV din stânga Nistrului să rămână fără servicii 

finanțate din sursele FG.  

DECISION(S) Summarize the decision in the section below  

Cu votul majorității membrilor CNC TB/SIDA s-au aprobat următoarele: 

 IP UCIMP RSS – sectorul public și Centrul PAS – sectorul nonguvernamental în calitate de Recipienți 

Principali ai granturilor Fondului Global (FG) în cadrul aplicației țării la Noul Model de Finanțare pentru 

domeniile HIV și TB, cu condiția asigurării transparenței procesului de elaborare al aplicației și 

prioritizarea intervențiilor în conformitate cu obiectivele Programelor Naționale de Control al TB și 

HIV/SIDA. 

 Planul național de elaborare și aprobare a cererilor de granturi standard TB și HIV . Componența 

instituțională a Grupurilor de Lucru privind elaborarea aplicațiilor standard HIV și TB.  

 Mecanismul de distribuire al alocațiilor pentru intervențiile TB și HIV în proporție de 50 la 50 procente 

per maladie. 
 

 

  NEXT MEETING  (INCLUDES OUTSTANDING AGENDA ITEMS NOT COMPLETED DURING CURRENT MEETING) 

TIME, DATE, VENUE OF NEXT MEETING (dd.mm.yy) 12/05/14 

PROPOSED AGENDA FOR NEXT 

MEETING 
WRITE THE PROPOSED AGENDA ITEMS IN THE SPACES PROVIDED 

AGENDA ITEM #1 Aprobarea aplicației standard HIV la Noul Model de Finanțare al Fondului Global. 



 

SUPPORTING DOCUMENTATION Place an ‘X’ in the appropriate box 

ANNEXES ATTACHED TO THE MEETING MINUTES Yes No 

ATTENDANCE LIST X  

AGENDA X  

OTHER SUPPORTING DOCUMENTS   

IF ‘OTHER’, PLEASE LIST BELOW: 

 

 

 CHECKLIST                                                            (Place ‘X’ in the relevant box) 

 YES NO  

AGENDA CIRCULATED ON TIME BEFORE MEETING DATE X  

The agenda of the meeting was circulated to all CCM members, 

Alternates and Non-CCM members 2 weeks before the meeting took 

place.  

ATTENDANCE SHEET COMPLETED X  
An attendance sheet was completed by all CCM members, Alternates, 

and Non-CCM members present at the meeting.  

DISTRIBUTION OF MINUTES WITHIN ONE WEEK OF MEETING X  

Meeting minutes should be circulated to all CCM members, Alternates 

and non-members within 1 week of the meeting for their comments, 

feedback.  

FEEDBACK INCORPORATED INTO MINUTES, REVISED 

MINUTES ENDORSED BY CCM MEMBERS* 
  

Feedback incorporated into revised CCM minutes, minutes 

electronically endorsed by CCM members, Alternates and non-

members who attended the meeting.  

MINUTES DISTRIBUTED TO CCM MEMBERS, ALTERNATES AND 

NON-MEMBERS 
  

Final version of the CCM minutes distributed to CCM members, 

Alternates and Non-members and posted on the CCM’s website where 

applicable within 15 days of endorsement. 

 

 GLOSSARY FOR ACROYNMS USED IN THE MINUTES: 

ACROYNM MEANING 

FG Fonsul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei  

MS Ministerul Sănătății 

PN Program Național 

PNCT Program Național de Control al Tuberculozei 

PNHIV Program Național de Profilaxie și Control HIV/SIDA și ITS  

RP Recipient Principal 

PTH Persoanele care Trăiesc cu HIV 

NMF Noul Model de Finanțare 
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