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Minuta 

Ședinței Consiliului 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)  

 
Dată & oră & locație: 28noiembrie 2013, 16:00, Sala de ședințe a Ministerului Sănătății 

Participanți: 
Membri CNC TB/SIDA, conform Hotărârii Guvernului  nr. 375 din 6 mai 2010 

1. Andrei USATÎI, Președinte CNC TB/SIDA, Ministrul Sănătății(MS) - reprezentat de către Mihai 
Ciocanu 

2. Liliana NOCOLAESCU-ONOFREI, Vicepreședinte CNC TB/SIDA, Ministerul Educației (ME) – 
reprezentată de către Galina Gavriliță 

3. Igor CHILCEVSCHI, Vicepreședinte CNC TB/SIDA, Liga persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH) 
4. Svetlana COTELEA, Viceministru al Sănătății – reprezentată de către Dorin Rotaru 
5. Sergiu STANCIU, Viceministru al Tineretului și Sportului (MTS) 
6. Gheorghe ȚURCANU, Viceministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), 

reprezentat de Diana Stratulat 
7. Serghei DIACONU,  Viceministru al Afacerilor Interne (MAI)  – reprezentat de către Vladimir 

Țurcan 
8. Vladimir GROSU, Viceministru al Justiției (MJ) – reprezentat de către Svetlana Doltu 
9. Nicola HARRINGTON, Reprezentant Rezident PNUD – reprezentată de cătreNarine Sahakyan 
10. Nune MANGASARYAN, Reprezentant UNICEF – reprezentată de către Cornel Râșcanu 
11. Jarno HABICHT, Şef al Biroului de coordonare OMS în Moldova – reprezentat de către Silviu 

Ciobanu 
12. Svetlana PLĂMĂDEALĂ, Coordonator UNAIDS 
13. Victor URSU, Director Fundația Soros-Moldova – reprezentat de către Angela Bordeianu 
14. Ștefan GHEORGHIȚĂ, Vicedirector Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP) 
15. Ion VIERU, Șeful Direcției Sănătate, UTA Găgăuzia 
16. Victor VOLOVEI, Director Executiv IP UCIMP RSS 
17. Viorel SOLTAN, Director, Centrul PAS  
18. Alexandru CURAŞOV, Director A.O. „Inițiativa Pozitivă” 
19. Ala IAŢCO, Președinte, Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Noxelor (UORN)– 

reprezentată de către Corina Popa 
20. Veaceslav MULEAR, Coordonator Programe Sănătate, GenderDoc_M 
21. Oxana DOLGUȘEVA, Coordonator al programului teritorial TB, reg. transnistreană 

22. Alexandru GONCEAR, Coordonator al programului territorial HIV, reg.transnistreană 

 
Invitați:  

1. Andrei Matei, MS  
2. Lilia Gantea, MS; 
3. Adriana Tudor, MS 
4. Aliona Dumbrăveanu, MTS 

5. Iurie Osoianu, CNAM 

6. Constantin Iavorschi, IMSP IFP 

7. Silvia Stratulat, CNSP 

8. Iurie Osoianu, CNSP 

9. Stela Gheorghiță, CNSP 

10. Rita Seicaș, Centrul PAS 
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11. Liliana Caraulan, Centrul PAS 

12. Irina Zatușevschi, Centrul PAS 

13. Victor Burinschi, UCIMP  

14. Daniela Lupan, UCIMP  

15. Vadim Cheibaș, Mitropolia Moldovei 

16. Lilian Severin, AFI 

17. Petru Crudu, CNMS 

18. Mihai Oprea, DNR 

19. Vitalie Rabinciuc, TDV Bălți 
20. Rodica Ivtodi, A.O. “Inițiativa pozitivă” 
21. Violeta Teutu, Secretariatul CNC 

TB/SIDA; 
22. Svetlana Lisnic, Secretariatul CNC 

TB/SIDA; 
23. Victoria Tataru, Secretariatul CNC 

TB/SIDA. 

 
 Agenda ședinței: 

1. Prezentarea și aprobarea cererii de finanțare, din sursele Fondului Global (FG), a necesităților 
de tratament antiretroviral (TARV) în 2015. Prezentarea oportunităților de aplicare la FG 
pentru granturi standard HIV și TB  în perioada  2015-2017. 

Raportor: Victor Volovei, Director IP UCIMP RSS 

2. Susținerea programelor de reducere a riscurilor și programelor de substituție cu metadonă 
(din sursele CNAM).  

Raportor: Svetlana Plămădeală, UNAIDS 

3. Prezentarea și aprobarea cererii către Fondul Global pentru accesarea grantului de susținere 

a activităților CNC TB/SIDA în perioada 2014-2015.  

Raportor:Violeta Teutu, Secretariatul CNC TB/SIDA 

4. Actualizarea componenței structurilor CNC TB/SIDA 

Raportor:Violeta Teutu, Secretariatul CNC TB/SIDA 

5. Organizarea, sub egida CNC TB/SIDA, a Conferinței Naționale HIV/SIDA 2013. 

Raportor:Violeta Teutu, Secretariatul CNC TB/SIDA 

6. Prezentarea și susținerea aplicației către GIZ (Agenția Germană pentru Dezvoltare 

Internațională) pentru consolidarea capacităților organizaționale ale rețelei organizațiilor 

active în domeniul HIV/SIDA și consumatorilor de droguri „Inițiativa Pozitivă”  

Raportor: Alexandru Curașov, A.O. “Inițiativa pozitivă” 

7. Diverse. 

Moderatorul ședinței: Mihai Ciocanu, Viceministru al Sănătății.   

La începutul ședinței, domnul Mihai Ciocanu, Viceministru al Sănătăţii, a salutat participanții și a 

mulțumit tuturor pentru prezență. Viceministrul Ciocanua informat participanții despre faptul că a 

parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății din Ucraina pentru a acorda suport tehnic în 

cadrul programlui de substituție cu metadonă din Ucraina, având în vedere faptul că Republica 

Moldova are o experință bună în acest domeniu. Domnul Ciocanu a solicitat responsabilii din 
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domeniul tratamentului de substituție cu metadonă să se rețină după ședință pentru a discuta în 

detalii subiectul dat. 

Subiectul I: “Prezentarea și aprobarea cererii de finanțare din sursele Fondului Global a necesităților 
de TARV în 2015. Prezentarea oportunităților de aplicare la FG pentru granturi standard HIV și TB în 
perioada 2015-2017”(Raportor: Victor Volovei, Director IP UCIMP RSS, Recipent Principal (RP) al 
granturilor FG). 

Domnul Volovei a făcut o scurtă introducere, menționând faptul că Moldova a fost invitată de către 
FG să aplice pentru grantul interim HIV în valoare maxim de 8 mln. USD și Moldova a răspuns pozitiv 
acestei propuneri, iar aplicația era așteptată până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe parcursul ultimelor 
luni s-a făcut o analiză minuțioasă a problemei date și deoarece suma maximă alocată de 8 mln. USD 
nu era suficientă pentru 2 ani, iar în perioada februarie-martie va fi anunțată anvelopa totală pentru 
țară, s-a propus ca Moldova să aplice în calitate de aplicant interim doar pentru necesitățile de 
acoperire a tratamentului antiretroviral (ARV) în anul 2015 pentru 1748 pacienți, astfel ca perioada 
de procurare să fie în anul 2014.  

Dl Volovei a informat participanții la ședință căopțiunile de aplicare pentru grantul interim HIV, 
aplicația și bugetul acesteia au fost discutate si consultate în cadrul grupurilor tehnice de lucru ale 
CNC TB/SIDA, cât și cu echipa de țară a FG.  

Reprezentantul RP IP UCIMP RSS a mai informat căla începutul lunii decembrie curent, la Washington 
(SUA), Fondul Global va organiza Conferința de colectare a fondurilor pentru controlul TB, HIV și 
Malariei în cadrul Noului Model de Finanțare al Fondului. Aceste fonduri vor forma baza Bugetului 
FG pentru 2014-2016. La sfîrșitul lunii decembrie,FG va prezenta forma standartă de aplicare pentru 
finanțarea și susținerea Programelor Naționale a celor 3 infecții, urmând ca în februarie 2014 
Consiliul FG să aprobe, conform planurilor, distribuirea resurselor financiare între grupurile de țări.În 
martie țările vor fi anunțate despre volumul finanțării. Noul Model de Finanțare reprezintă un 
instrument mai constructiv de oferire a granturilor, fiind mult mai simplu, cel mai important element 
al aplicațiilor fiind nota de concept, iardebursările fiind mult mai rapide (maxim 10 luni pînă la prima 
debursare).  

Cererea de finanțare în cadrul acestei aplicații constituie 797,975.10 Euro. Domnul Volovei a solicitat 
membrilor CNC TB/SIDA să aprobe aplicația și să o semneze la sfîrșit de ședință pentru a o putea 
remite Fondului Global. 

Întrebări și răspunsuri: 

Viceministrul Ciocanu a întrebat dacă Fondul Global va agrea/accepta o astfel de formă de aplicație? 
Recipientul Principal a confirmat coordonarea formatului de aplicare cu FG/Managerul de Portofoliu 
al țării și că toate acțiunile sunt întreprinse în direcția excluderii întreruperii serviciilor. 

Aplicația a fost aprobată cu votul majorității membrilor CNC TB/SIDA prezenți la ședință sau 
reprezentanții acestora, cu excepția Recipienților Principali care s-au abținut de la votare. 

Subiectul II: „Susținerea programelor de reducere a riscurilor și a programelor de substituție cu 
metadonă (din sursele CNAM)” (Raportor: Svetlana Plămădeală, UNAIDS) 
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Doamna Plămădeală a explicat că prezentarea sa este o alocuțiune din numele Grupurilor Tehnice 
de Lucru (GTL) în urma ședinței consultative din 30 octombrie curent, organizată de către 
Secretariatul CNC TB/SIDA, la care s-a discutat scenariul de aplicare la FG și sursele totale 
(internaționale și domestice) pentru asigurarea Programului Național pentru controlul HIV, în urma 
căreia s-a propus formatul prezentat de către domnul Volovei.  

Prezentarea dată a scos în evidență necesitatea identificării resurselor financiare, cît și a 
mecanismelor de finanțare a activităților/serviciilorpentru grupurile/populațiile înrisc sporit de 
infectare pentru a obține impactul dorit și a asigura continuitatea acestora. Doamna Plămădeală a 
vorbit despre dinamica implementării Programelor de Reducere a Riscurilor (PRR) și distribuția 
geografică a serviciilor de prevenire HIV în grupurile cu risc sporit de infectare. Terapia de substituție 
cu metadonă pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) a fost implementată din 2004 în sectorul 
civil și din 2005 în sectorul penitenciar. Ca și rezultate, compararea statistică a datelor studiilor 
epidemiologice şi comportamentale BSS 2004, 2007, 2009, 2012 atestă următoarele: 

• Dinamica evoluţiei structurii căilor de transmitere HIV denotă scăderea ponderii căii de 
transmitere parenterale în mediul UDI şi creşterea căii heterosexuale; 

• Nivelul de cunoştinţe despre HIV/SIDA, metodele de prevenire şi modalităţile de transmitere 
au crescut; 

• Nivelul de utilizare directă în comun a seringilor s-a redus; 
• Nivelul de utilizare a prezervativelor cu partenerii comerciali şi ocazionali este înalt, dar cu o 

tendinţă de scădere; 
• Programele Schimbului de Seringi (PSS) sunt cost-eficiente în relație cu prevenirea 

transmiterii HIV, cât și cu beneficiile obținute din prevenirea transmiterii hepatitei virale de 
tip C (studiu regional 8 țări din Europa de Est și Asia Centrală). 

 

Constatările evaluării acestor programe, efectuate în perioada aprilie-iunie 2013, sunt: 

• Deşi contribuţia statului pentru realizarea Programului Național de Control HIV (PNCH) este 

în creștere, PRR nu au beneficiat de resurse naţionale alocate nemijlocit pentru 

implementarea acestui tip de intervenții. Finanțarea activităților PRR rămâne a fi efectuată 

preponderent din resursele FG.  

• PRR sunt subfinanţate. Bugetul disponibil de la FG va permite menținerea serviciilor prestate 

pentru anii 2013-2014, fără a putea asigura extinderea acestora.   

• Dezvoltarea serviciilor de asistenţă integrată este problematică.   

• Durabilitatea PRR după 2014- o provocare, odată cureducerea resurselor FG.   

• Necesitatea implicării statului în finanțarea PRR este iminentă pentru asigurarea continuității 

acestora. 

• Dialogul a început, progrese pentru mărirea contribuției tratamentului de substituție cu 

metadonă (TSM), foarte lente progrese ce țin de PRR comprehensiv în bază de proiecte. 

Doamna Plămădeală a menționat că necesitatea implicării statului este iminentă și condiționată de 

FG. Membrii GTL, în cadrul ședinței din 30/10/13 au sugerat să fie înaintată o solicitare a CNC 

TB/SIDA către instituțiile abilitate (Ministerul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în 
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Medicină) să precaute posibilitățile/să identifice resurse financiare publice, cît și mecanisme de 

finanțare a programelor de prevenire HIV în grupurile cu risc sporit de infectare începând cu 2014.  

Domnul Ciocanu a solicitat informație detaliată privind calculele și sumele necesare, luînd în 

considerație faptul că la moment sunt formate bugetele. Doamna Lilia Gantea,Ministerul Sănătății, 

a explicat că sunt planificate la general sumele în care întră și finanțarea PRR. 

Domnul Ciocanu a asigurat că MS și-a asumat această responsabilitate de preluare graduală a PRR și 

nu numai, în funcție de posibilitățile țării. Domnului Soltan a intervenit pentru a explica că problema 

cea mai mare constă în mecanismele de preluare și utilizare a fondului de profilaxie. Domnul Ciocanu 

a propus instituirea unui grup restrîns de lucru care va include specialiști din instituțiile de stat și 

non-guvernamentale: Ministerul Sănătății, Centrul Național de Sănătate Publică, Compania 

Națională de Asigurări în Medicină, Fundația Soros- Moldova și Uniunea pentru Prevenirea HIV și 

Reducerea Riscurilor (UORN). Grupul în cauză va lucra la elaborarea normelor metodologice de 

aplicare a Programului Unic al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru a face posibilă 

contractarea proiectelor de reducere a riscurilor începînd cu anul 2014. Domnul Dorin Rotaru a fost 

delegat responsabil pentru întrunirea cît mai rapidă a grupului dat. 

Componența grupului dat a fost aprobată cu votul tuturor membrilor CNC TB/SIDA prezenți la 
ședință sau reprezentanțiiacestora. 

Subiectul III: “Prezentarea și aprobarea cererii către Fondul Global pentru accesarea grantului de 

susținere a activităților CNC TB/SIDA în perioada 2014-2015” (Raportor: Violeta Teutu, Secretariatul 

CNC TB/SIDA). 

În cadrul prezentării, doamna Teutu a specificat că acest grant este destinat special pentru susținerea 
activităților CNC pentru anii 2014-2015.De asemenea granturi beneficiază țările recipiente de 
fonduri ale FG pentru combaterea celor trei maladii. Începand cu anul 2014, granturile sunt bienale , 
iar aplicațile sunt completate/depuse online.  

Funcțiilede bază ale CNC susținuteprin intermediul acestui grant sunt următoarele: 
• Supervizarea programelor și granturilor FG 
• Implicarea constituenților în monitorizarea programelor  
• Consolidarea participativității societăţii civile (SC), inclusiv prin alocarea în acest scop a unui 
grant pilot de 26000 dolari SUA 
• Aliniere la alte strategii naționale 
• Abordarea efectivă a aspectelor de dezvoltare a capacitaților și gender 

Costurile eligibile în cadrul grantului sunt: resurse umane, asistență tehnică, planificare & 
administrare, formări/consultări/alte întruniri decât cele din cadrul CNC, materiale de comunicare, 
echipament, costuri de regie, altele. 

În conformitate cu cerințele FG pentru acest tip de granturi, CNC TB/SIDA își propune și solicită 
următoarele surse și activități per obiectiv: 
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 Supervizare programe și granturi (organizarea trimestrială a ședințelor CNC 
TB/SIDA,organizarea semestrială a ședințelor Comisiei Naționale de Experți, organizarea 
vizitelor semestriale de supervizare a granturilor FG) – 5000 Euro 

 Consolidarea participativității costituienților (lărgirea dialogului de țară, elaborarea 
Programelor Naționale TB și HIV, materiale info, ședințe GTL) -56.348 Euro 

 Lărgirea capacităților constituenților (asistență tehnică în evaluarea și consolidarea 
capacităților CNC TB/SIDA, actualizarea documentației de activitate CNC, schimb de 
experiență cu alte CNC, formări locale pentru Secretariatul CNC) - 16.190 Euro 

 Costuri indirecte (resurse umane șicosturi de regie) – 67.194 Euro 
 

Total costuri aplicație 144.732Euro,inclusiv din grantul precedent fiind disponibili 2.542 Euro. 
Pentru disbursare final – 142.190 Euro (87.974 pentru 2014 și 56.758 pentru 2015). 

Termenii limită pentru aplicare sunt: 

 Completarea aplicației online (25/11/2013) 

 Aprobarea aplicației la ședința CNC TB/SIDA (28/11/2013) 

 Remiterea pachetului de documente la FG (01/12/2013) 
 

Aplicația a fost aprobată cu votul tuturor membrilor CNC TB/SIDA prezenți la şedinţă sau 

reprezentanții acestora. 

Subiectul IV: “Actualizarea componenței structurilor CNC TB/SIDA”(Raportor: Violeta Teutu, 

Secretariatul CNC TB/SIDA). 

Doamna Teutu a menționat că componența acutală a CNC TB/SIDA a fost aprobată prin Hotărîrea de 

Guvern nr. 375 din 6 mai 2010. Între timp au intervenit unele schimbări în componența dată, s-a 

inițiat o reforma instituțională în sectorul HIV, au fost remise demersuri de aderarea sau ieșire din 

CNC TB/SIDA. Membrilor CNC le-au fost remise toate cererile de aderare/părăsire a Consiliului. În 

conformitate cu acestea, Secretariatul CNC a prezentat și propus pentru dezbateri următoarele 

modificări: 

1. Preluarea functiei de Secretar al CNC TB/SIDA (funcție fără drept de vot) de către 
Secretariatul CNC, în temeiul scrisorii Cancelariei de Stat din 23 iulie curent, prin care se 
solicită și cererea de a fi reprezentat în cadrul Consiliului doar de un singur membru. 

2. Includerea coordonatorilor naționali ai programelor naționale de control al TB și HIV. 
3. Acceptarea Delegației UE ca membru CNC în baza demersului din 2011 pentru a deveni 

membru CNC. 
4. Manifestarea interesului de a deveni membru CNC din partea Oficiului ONU pentru Droguri 

şi Crimă (UNODC) 
5. Depunerea cererii de aderare la CNC din partea A.O. „Inițiativa Pozitivă” în noiembrie 2012  
6. Depunerea cererii de aderare la CNC din partea Platforma organizațiilor active în domeniul 

TB în 2013 
7. S-a propus excluderea din CNC: a ONGurilor- Crucea Roșie și Ajutorul Creștin din Moldova 

datorita pasivității și absenței acestora în cadrul Consiliului. 
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8. GTL ale Consiliului au propus invitarea, în calitate de membru CNC a reprezentantului unei 
biserici majoritare din Moldova. Mitropolia Moldovei a acceptat invitaţia, desemnându-l 
drept candidat pe secretarul Mitropoliei.  

Secretariatul CNC TB/SIDA a reamintit participanților la ședintă recomandările FG vizavi de structura 
CNC, conform căreia societatea civilă trebuie să reprezinte cel puţin 40 la sută din numărul 
membrilor cu drept de vot. 

În prezent,structura Consiliului Național de Coordonare TB/SIDA este următoarea: 13 reprezentanți 
ai sectorului guvernamental; 6 reprezentanți ai organizațiilor internaționale și 11 reprezentanți ai 
societății civile.  

Domnul Ciocanu a propus includerea a doi membri noi din partea sectorului civil pentru a respecta 

proporționalitatea. Doamna Teutu, precum și domnul Soltan au menționat că pentru selectarea 

membrilor societății civile se cere respectarea uneiproceduri complexe care trebuie parcursă. 

Domnul Volovei a menționat că CNC este destul de numeros pentru o republică atât de mică, optând 

pentru micșorarea numărului de membri din sectorul guvernamental. Domnul Soltan a propus ca în 

componența Consiliului să intre persoana cu funcţia de director IFP şi nu de vicedirector.   

Propunerile făcute în cadrul prezentării Secretariatului CNC au fost aprobate cu votul tuturor 
membrilor CNC TB/SIDA prezenți sau reprezentanții acestora.  

În cadrul componenței Comisiei Naționale de Experți (CNE) nu au intervenit schimbări majore, unica 
fiind desemnareaViceministrului Sănătățiiîn calitate de președinte CNC, în temeiul scrisorii 
Ministerului Sănătății din 08/04/13. 

Pentru Grupurile Tehnice de Lucru, care până în prezent au activat în conformitate cu Decizia CNC 
din 9/06/11, s-a propus restructurarea acestora după cum urmează: 3 GTL în domeniul HIV, 3 GTL în 
domeniul TB și 2 GTL mixte. De menţionat că componența GTL-urilor a fost discutată recent în cadrul 
ședinței celor 12 GTL din 22/11/13, organizată de către Secretariatul CNC. Componența instituțională 
actualizată în urma ședinței din 22/11/2013 a fost supusă votului membrilor CNC. Membrii 
Consiliului au votat în favoarea listelor actualizate a CNE și GTL.  

Subiectul V: Organizarea, sub egida CNC TB/SIDA, a Conferinței Naționale HIV/SIDA 2013. (Raportor: 

Violeta Teutu, Secretariatul CNC TB/SIDA) 

În perioada 16-18 decembrie curent, în incinta Leogrand Convention Center, se va desfășura 

Conferința Națională HIV/SIDA 2013, având ca scop evaluarea răspunsului național la epidemia 

HIV/SIDA în perioada 2012-2013, precum și definirea acțiunilor concrete, care ar accelera procesul 

„Tendința Zero”. Conferința este la cea de-a V-a ediție, ultimele două ediții fiind organizate sub egida 

CNC TB/SIDA, în cadrul proiectului “Reducerea impactului infecției HIV în RM”, finanțat de FG, grant 

consolidat al RP Centrul PAS. La eveniment vor participa peste 150 de participanți – reprezentanți ai 

sectoarelor guvernamental și nonguvernamental, parteneri din organizaţiile internaționale (agenţiile 

ONU din Republica Moldova, precum şi reprezentanţi din România, Ucraina). Formatul de lucru va fi 

divers și va include sesiuni plenare, ateliere de lucru, precum și un master class. Subiectele țin de: 
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implementarea Programului Național HIV/SIDA, rolul societății civile, prevenirea transmiterii HIV și 

reducerea riscurilor, tratamentul ARV, perspectivele RM la FG, atingerea celor trei zerouri etc. În 

cadrul Conferinței vom beneficia de împărtășirea experienței și consultanței internaționale (Michel 

Kazatchkine, experți din Ucraina, România etc.). La finalul conferinței urmează a fi elaborată 

rezoluțiacare constituie un angajament în care sunt stipulate direcțiile de acțiune de lungă durată, 

preconizate a fi monitorizate de către reprezentanții structurilor guvernamentale și activiștii 

comunităților care protejează interesele persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA și populațiilor cheie. 

În urma prezentării, Secretariatul CNC a solicitat membrilor CNC TB/SIDA să susțină acest eveniment 

major pentru actorii care activează în controlul HIV, cât și populațiile afectate de HIV/SIDA.  

Organizarea Conferinței a fost aprobată cu votul tuturor membrilor CNC TB/SIDA prezenți sau 

reprezentanții acestora. 

Subiectul VI: Prezentarea și susținerea aplicației către Fondul German pentru Dezvoltare 

Internațională(GIZ) pentru consolidarea capacităților organizaționale ale rețelei organizațiilor active 

în domeniul HIV/SIDA și a consumatorilor de droguri „Inițiativa Pozitivă” (Raportor: Alexandru 

Curașov, A.O. “Inițiativa pozitivă”) 

Domnul Curașov a specificat că A.O. „Inițiativa Pozitivă” are nevoie de susținerea CNC TB/SIDA 

pentru a putea aplica la GIZ (Fondul German pentru Dezvoltare Internațională) - un partener al 

Fondului Global, care acordă suport tehnic organizațiilor care implementează granturile Fondului 

Global. La moment, se simt anumite dificultăți în lucrul organizației mai ales ce țin de aspectul 

administrativ (procurări, monitorizare, partea financiară etc.).Scopul principal al asistenței tehnice 

solicitate este dezvoltarea potențialului administrativ al „Inițiativei Pozitive” și, respectiv, 

consolidarea rețelei date. 

Solicitarea fost susținutăcu votul tuturor membrilor CNC TB/SIDA prezenți sau reprezentanții 

acestora. 

Subiectul VII: Diverse 

Doamna Violeta Teutu a vorbit despre organizarea vizitelor de supervizare a granturilor FG din 

semestrul II, 2013 pentru care au fost propuse următoarele proiecte/locaţii:  

1. Centrul Comunitar pentru suportul tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator 

de la Cahul (incinta Spitalului raional Cahul), proiect susținut de către RP Centrul PAS; 

2. Secția ambulatorie de tratament ARV de la Cahul (incinta Spitalului raional Cahul), proiect 

susținut de către RP IP UCIMP RSS; și 

3. Centru Obștesc pentru persoanele dependente de substanțe psihoactive ”Pas cu Pas” (or. 

Cahul str. C. Negruzzi 46), proiect susținut de către RP Centrul PAS. 
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Membrii CNC au fost solicitaţi să completeze, la sfârșitul ședinței, formularul de participare la aceste 

vizite, obiectivul cărora ține de evaluarea rezultatelor implementarii celor 4 granturi ale FG 

gestionate de către cei doi RP (câte un grant/maladie/RP) și să propună soluții de îmbunătățire a 

calității acestora în următorul semestru. Domnul Igor Chilcevschi, Președintele Ligii PTH, a intervenit 

cu solicitarea de a vizita și secția de tratament și îngrijiri paliative din cadrul Spitalului Dermatologie 

și Maladii Comunicabile. 

De asemenea, doamna Teutu a mulțumit, din numele delegației CNC și PNUD din Uzbekistan, tuturor 

celor care au participiat, s-au implicatșiau împărtășit experiența CNC TB/SIDA în cadrul vizitei date. 

Doamna Corina Popa, UORN, a comunicat despre faptul că Uniunea pentru Prevenirea HIV și 

Reducerea Riscurilor se regăseștere printre cele cinci țări selectate, din nouăaplicante, de către 

Rețeaua Euroasiatică pentru Reducerea Riscurilor în calitate de subrecipient pentru implementarea 

programului regional finanțat de către FG în domeniul HIV și reducerea riscurilor.  Începutul 

implementării este planificat pentru ianuarie 2014. Scopul Programului Regional este prevenirea 

răspândirii HIV în Europa de Este și Asia Centrală prin îmbunătățirea eforturilor de advocacy. 

Obiectivele proiectului sunt: crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea unui nivel necesar al 

investițiilor strategice stabilite în domeniul reducerii riscurilor din surse de finanțare de stat și ale 

donatorilor; creșterea capacităților comunităților persoanelor UDI. 

La finele ședinței, membrii CNC TB/SIDA au decis următoarele: 

1. Se aprobă cererea de finanțare a necesitaților de tratament antiretroviral pentru pacienţii 
HIV iinfectaţi pentru  2015 din sursele Fondului Global. 

Secretariatul CNC TB/SIDA și RP IP UCIMP RSS vor asigura remiterea, în adresa Fondului 

Global, a cererii de finanțare în conformitate cu termenii stabiliți între partea aplicantă și 

donator. 

2. Se ia act de prezentarea necesității de susținere a programelor de reducere a riscurilor și a 
programelor de substituție cu metadonă din sursele CNAM. Ministerul Sănătății va forma un 
grup restrâns de lucru, care va include specialiști din instituțiile de stat și non-
guvernamentale: Ministerul Sănătății, Centrul Național de Sănătate Publică, Compania 
Națională de Asigurări în Medicină, Fundația Soros- Moldova și Uniunea pentru Prevenirea 
HIV și Reducerea Riscurilor (UORN). Grupul în cauză va lucra la elaborarea normelor 
metodologice de aplicare a Programului Unic al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală 
pentru a face posibilă contractarea proiectelor de reducere a riscurilor începînd cu anul 2014. 

3. Se aprobă cererea către Fondul Global pentru accesarea grantului de susținere a activităților 
CNC TB/SIDA pentru perioada 2014-2015. 

Secretariatul CNC TB/SIDA va expedia aplicația de finanțare la Fondul Global pentru 

accesarea grantului dat. 



10 
 

4. Se aprobă modificările propuse pentru actualizarea componenței Consiliului Național de 
Coordonare a programelornaționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, ITS și de 
control al tuberculozei, precum și a GTL CNC TB/SIDA (structurilor acestuia). 
Ministerul Sănătății va iniția în acest sens procesul de modificare a Hotărîrii Guvernului Nr. 
375 din  06.05.2010. 
 

5. Se ia act de informația cu privire la organizarea Conferinței Naționale HIV/SIDA 2013 și se 
aprobă agenda de lucru a acesteia. Întru buna desfășurare a evenimentului, instituțiile 
participante la conferință vor asigura implicarea la nivelul corespunzător a reprezentanților 
lor, în conformitate cu nota de concept și agenda conferinței.  
 

6. Se ia act de informația cu privire la aplicația către GIZ (Agenția Germană pentru Dezvoltare 
Internațională) pentru consolidarea capacităților organizaționale ale rețelei organizațiilor 
active în domeniul HIV/SIDA și a consumatorilor de droguri „Inițiativa Pozitivă” și se susține 
inițiativa dată. 

 
Secretariatul CNC TB/SIDA 
3 decembrie  2013 


