
Proces verbal sinteza al şedinţei CNC TB/SIDA 

Data: 9 iunie 2011  

Ora: 14.00  

Locaţia: MS, sala de conferinţe et. 2  

Participanţi:  

Lista membrilor CNC TB/SIDA,  conform Hotărârii Guvernului  nr. 375 din 6 mai 2010  

1. Andrei USATÎI, Preşedinte CNC TB/SIDA, Ministrul Sănătăţii;  
2. Iurii BUCINSCHI, Vicepreşedinte CNC TB/SIDA, Şef Direcţie, Cancelaria de Stat;  
3. Tatiana POTÎNG, Vicepreşedinte CNC TB/SIDA, Viceministru al Educaţiei;  
4. Igor CHILCEVSCHI, Vicepreşedintele CNC TB/SIDA, Liga PTHS;   
5. Snejana ŢURCANU, Secretar CNC TB/SIDA, Cancelaria de Stat;  
6. Mihai MAGDEI, Viceministru al Sănătăţii;   
7. Oleg ŢULEA, Viceministru al Tineretului şi Sportului;  
8. Victor BARBĂNEAGRĂ, Viceminsitru al Finanţelor;  
9. Oleg EFRIM, Viceministru al Justiţiei;  
10. Dumitru URSACHI, Viceministru al Afacerilor Interne;  
11. Sergiu SAINCIUC, Viceminsitru al Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei;  
12. Ştefan GHEORGHIŢĂ, Director Centrul SIDA;  
13. Victor VOLOVEI, Director Executiv UCIMP;   
14. Alexandra YUSTER, Reprezentant UNICEF;  
15. Jarno HABICHT, Şef Biroul OMS în Moldova;  
16. Gabriela IONAŞCU, Coordonator UNAIDS în Moldova;  
17. Kaarina Immonen, Reprezentant Rezident, PNUD;  
18. Connie Luff, Responsabil Naţional al BM;  
19. Boris GÂLCĂ, Coordonator UNFPA în Moldova;  
20. Diana CAZACU, Manager de program, USAID;  
21. Antoniţa FONARI, Preşedinte al Reţelei SIDA;   
22. Victor URSU, Director Fundaţia Soros-Moldova;  
23. Andrei MOŞNEAGA, Director, Centrul PAS;  
24. Alexandru CURAŞOV, Director CRPC;  
25. Ala IAŢCO, Preşedinte al  Uniunii Organizaţiilor Active în Domeniul Reducerii Noxelor;  
26. Alexandru GONCEAR, Coordonator HIV/SIDA în regiunea transnistreană;  
27. Uzun Sidor, Şeful direcţiei sănătate, Gagauzia;  
28. Petru DERMENJÎ, Coordonator Program TB, regiunea de Est;  
29. Larisa BÎRCĂ, Preşedinte Crucea Roşie din Moldova;  
30. Leonid CERESCU, Preşedinte Confederaţia Naţională a Patronatelor;  
31. Lilia BULAT, Ajutorul Creştin din Moldova;  
32. Veaceslav MULEAR, Director GenderDocM;     

 
Persoane invitate:  
1. Viorel SOLTAN, Viceministru al Sănătăţii 
2. Mircea Buga, CNAM;  
3. Kaido Sirel, Delegatia UE in Moldova;   
4. Cornel Riscanu, Delegatia UE in Moldova;  
5. Aliona Serbulenco, MS;  



6. Lilia Gantea, MS;  
7. Lilia Pascal, MMPSF;  
8. Diana Doroş, MMPSF;  
9. Galina Gavriliţă, ME;  
10. Marina Semeniuc, MF;  
11. Oleg Barba, CNMS;  
12. Andrei Gherman, DDVR;  
13. Valeriu Pleşca, CNMS;   
14. Iurii Osoianu, Centrul SIDA;  
15. Silviu Ciobanu, OMS;  
16. Prodan Nelea, MAI;  
17. Mihai Oprea, DRN;  
18. Victor Deatişen,  „T. Ciorbă” Spitalul de Boli INfecţioase;  
19. Svetlana Doltu, DPI;  
20. Victor Botnaru, Director IMSP IFP „Chiril Draganiuc”;  
21. Constantin Iavorschi, PNT;  
22. Liliana Domente, PNT;   
23. Liliana Gherman, FSM;  
24. Vitalie Slobozian, FSM;  
25. Vitalie Morosan, AO „Carlux”;  
26. Vanu Jereghi, IDOM ;  
27. Viorelia Guţu, PriceWaterHouse Coopers;  
28. Victor Burinschi, UCIMP;  
29. Valeriu Crudu, Centrul PAS;  
30. Ala Pînzari, BM;  
31. Alexandrina Ioviţa, UNAIDS;  
32. Svetlana Plamadeala, Secretariat CNC TB/SIDA;  
33. Irina Zatuşevschi, Centrul PAS;  
34. Laurenţiu Ionesii, UCIMP;  
35. Liliana Caraulan, Centrul PAS;  
36. Rodica Ivtodi, CRPC;  
37. Silvia Munteanu, AFEW;  
38. Ecaterina Busuioc, Centrul SIDA;  
39. Victoria Petrica, MS;  
40. Stela Gheorghiţă, CNSP. 

 
Ordinea de zi: 

1. Promovarea modului sănătos de viaţă în instituţiile de învăţămînt  
Raportor: Galina Gavriliţă, Consultant Principal, Ministerul Educaţiei (15 min) 

2. Examinarea propunerii de a realoca mijloacele financiare economisite din cadrul Proiectului Runda 8 
HIV, inclusiv pentru susţinerea Centrului de Excelenţă (Vorniceni) în managementul pacienţilor cu 
infecţiile TB/HIV. Informaţie prezentată de Recipienţii Principali a Fondului Global. 
Raportori: Andrei Moşneaga, Director Centrul PAS (10 min); Victor Volovei, Director UCIMP (5 min.) 

3. Examinarea propunerilor de modificare a componenţei nominale a CNC TB/SIDA: retragerea Băncii 
Mondiale şi USAID şi invitarea Comisiei UE  
Raportor: Oleg Barbă, Consultant Politici TB/SIDA, (5 min). 

 

 



 

4. Rolul de supervizare al Consiliului Naţional de Coordonare TB/SIDA şi aprobarea componenţelor 
nominale a Grupurilor Tehnice de Lucru după revizuire.  

Informaţie prezentată de: Oleg Barbă, Consultant Politici TB/SIDA, (5 min). 

5. Activităţile de pregătire către evaluarea internaţională a Programului Naţional de Control a infecţiei 
HIV/SIDA şi ITS în contextul aplicării către Fondul Global de susţinere financiară a Programului 
nominalizat. 

                  Raportor: Svetlana Plămădeală, Consultant Comunicare/Coordonare  CNC TB/SIDA (10 min). 
 

Sinteza prezentărilor şi discuţiilor 

Şedinţa a fost deschisă de către Andrei Usatîi, Ministrul Sănătăţii. Ministrul a salutat membrii CNC şi 

persoanele invitate. Dumnealui a comunicat faptul că aceasta este a doua şedinţa a CNC TB/SIDA, 

importanţa acestor reuniuni pentru realizarea eficientă a PN HIV/SIDA si TB şi multisectorialitatea 

răspunsurilor HIV/SIDA şi TB. S-a dat citire şi s-a asigurat consensul privind ordinea de zi a şedinţei.  

Galina Gavriliţă a prezentat progresul realizării activităţilor de prevenire HIV/SIDA în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt. Dumneaei a adus la cunoştinţă ca politica Guvernului în domeniul educației pentru sănătate se 

realizează prin Politica Naţională de Sănătate (15 ani); Programul național de promovare a modului sănătos 

de viață pentru anii 2007 – 2015; Programul național de profilaxie și control al infecției HIV și ITS pentru anii 

2011-2015; Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2010-2014.  În 

retrospectivă şi anume perioada 2004-2006: a fost elaborată şi aprobată la Colegiul ME Concepţia disciplinei 

”Deprinderi de viață”; a fost aprobată curricula şcolară “Deprinderi de viaţă” (DV) la Colegiul Ministerului 

Educaţiei și ghidul profesorului pentru implementare a curricula DV; a fost realizată pilotarea disciplinei DV 

de la 1 septembrie 2004 – în 35 de  unităţi şcolare şi 6 grădiniţe; au fost elaborate manualele școlare 

”Deprinderi de viață”; pregătirea personalului didactic -3150 profesori de biologie, psihologie, alte discipline 

școlare și 35 medici de la Centrele de Medicină Preventivă; informarea societății civile; colaborarea  cu 

UNICEF, UNIADS, UNFPA, MS, ONG-uri. Din 1 septembrie , 2006 a fost introdus în mod obligatoriu cursul DV 

în clasele I-XII; in decembrie, 2006 –trecerea cursului DV în calitate de curs opțional; 1 septembrie 2007 – o 

alta curricula Educație moral –civică. Lecţiile învăţate au ţinut de: informarea  întregii societăți asupra noilor 

subiecte introduse în scoală; conlucrarea cu biserica pe subiectele ce țin  de sănătatea reproducerii, 

prevenirea HIV/SIDA etc.; atenția mare din partea autorilor și consultarea manualelor/ materialelor 

didactice cu medici, reprezentanți ai bisericii etc. pe subiecte  sensibile; consultarea opiniei părinților.  

 Situaţia actuală este caracterizată de faptul că din 1 septembrie, 2008 a fost introdus în mod obligatoriu  

curricula –”Educație civică” cu modulul ”Viața și sănătatea- valori personale și sociale”  (26 ore – gimnaziu; 

18 ore - liceu) – 415462 elevi; curricula obligatorie ”Educație fizică” – modulul ”Sănătatea omului”  (34 ore – 

gimnaziu; 22 ore - liceu); curricula  obligatorie ”Biologie” ( cu modulul ”Sistemul reproducător și 

reproducerea  la om”, cl. VIII (10 ore;  43830 elevi) și cl.11 (12 ore; 20839 elevi)); curricula  obligatorie 

”Chimie” – (12 ore pentru gimnaziu și liceu ); curricula la dirigenție cu  modulul ”Cultura dorințelor” și 

”Cultura comportamentului” ( toate treptele); în grupele de copii 5-7 ani – curricula prevede modulul 

”Educație fizică și educație pentru sănătate”. În total sunt 173 de ore la disciplinele obligatorii pe care le 

parcurge fiecare elev la educația pentru un mod săsnătos de viață. 



De asemenea, Dna Gavriliţă a comunicat ca actualmente există: cursuri de formare pentru cadrele didactice 

– IȘE; în republică activează aproximativ 2000 de educatori „de la egal la egal” înzestraţi cu cunoştinţe în 

domeniul promovării modului sănătos de viață și a profilaxiei HIV/SIDA (căi de infecţie, modalităţi de 

prevenire), deprinderi de transmitere a informaţiei şi planificare a activităţilor cu semenii lor, cu o atitudine 

tolerantă faţă de persoanele afectate - beneficiari ai activităţilor educatorilor „de la egal la egal” au fost 

137500 de tineri. În învățămîntul profesional și mediu de specialitate din 01.09.2011 se va introduce cursul 

”Decizii pentru un mod sănătos de viață”. La moment Curricula e pregătită pentru aprobare la Consiliul 

Național pentru Curriculum, care va avea loc la 14.06.2011. În învățămîntul superior la formarea inițială a 

specialiștilor sunt module separate (de ex. specialitatea asistent social) sau integrate cu alte discipline (cum 

ar fi unele specialități de la UTM sau  UAM). Referindu-se la disciplinele opționale, Dna Gavriliţă a menţionat 

următoarele: ”Educația pentru sănătate” la treapta primară, gimnazială și leceală - 18 237 elevi; ”Educația 

pentru viața de familie” – 3900 elevi (gimnaziu și liceu); ”Modul sănătos de viață și igiena omului” – 670 de 

elevi în toate treptele; Deprinderi de viață – 174 de elevi. Cursurile opționale sunt predate în instituțiile de 

învățămînt din toate raioanele țării. 

In rezultatul discuţiilor s-a decis ca se ia act de informaţia prezentată de Ministerul Educaţiei cu privire la 

promovarea modului sănătos de viaţă. În scopul asigurării unei continuităţi durabile a activităţilor 

planificate, Recipientul Principal UCIMP (Dl V. Volovei), va asigura, în comun cu Ministerul Educației, 

demararea activităţilor în conformitate cu Planul de lucru al Grantului consolidat, componenta HIV, 

implementarea cursului ”Educație și prevenire a HIV/SIDA printre tineri”. 

La subiectul 2 cu privire la examinarea propunerii de a a realoca mijloacele financiare economisite din cadrul 
Proiectului Runda 8 HIV, inclusiv pentru susţinerea Centrului de Excelenţă (Vorniceni) în managementul 
pacienţilor cu infecţiile TB/HIV s-a referit iniţial Andrei Moşneaga, Director Centrul PAS. Andrei Moșneaga a 
prezentat situaţia epidemiologică în TB:  
  
Prevalența co-infecției TB/HIV în cazuri TB noi și recivide în RM, 2007-2010 (%) 

 

 

 

 

 



Mortalitatea prin co-infecție TB/HIV (% din număr total decese TB) 

 

Ponderea MDR la pacienții cu TB în dependență de statusul HIV (%) 

 

In continuare, Andrei Moşneaga s-a referit la finanţarea din partea Fondului Global, care are drept scop: 

Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova, 2010-2014”, grant lansat la 1 ianuarie 2010, cu 

finalizarea primei faze la 31 decembrie 2011.  

• Volumul finanțării: 

• Pentru 5 ani (total):    EUR 15,800,754 

• Pentru faza I (2 ani, aprobat):   EUR   7,102,866  

• Implementat la moment:  EUR   2,811,230 

Volumul estimativ a economiilor in Faza I: aproximativ 450,000 euro, consituite preponderent în 

componentul „Instituirea Centrelor regionale sociale pentru persoanele infectate şi afectate de HIV” (lucrări 

de renovare, echipament, transport, costuri operaționale).  

Propunerea de realocare a acestor mijloace reprezintă o inițiativă a MS RM catre Centrul PAS pentru 

susținerea Centrului de Excelență în managementul co-infecției TB/HIV (IMSP Spitalul de Tuberculoză 

Vorniceni). Scopul general: reducerea mortalităţii a pacienţilor cu TB/HIV prin fortificarea diagnosticului și 



managemenului cazurilor de co-infecţie. Se asigură co-finanțarea din partea Guvernului RM și altor surse 

externe. Activităţile vor fi orientate către renovarea și echiparea blocului II. Această propunere necesită 

aprobarea din partea CNC și, ulterior, FG. Propunerile pentru realocare vor fi formulate și negociate cu FG in 

iunie 2011.  

În continuarea aceluiaşi subiect, Victor Volovei s-a referit la Estimarea economiilor Grantului Consolidat HIV 

din cadrul grantuli MOL-S10-G07-H, gestionat de Recipient Principal - IP UCIMP RSS.  

Volumul estimat al economiilor acestui recipient către 31 decembrie 2012 se estimează la 1,207,139 Dolari 

SUA din volumul total de 9,961,533 Dolari SUA perioada 01 Aprilie 2010 – 31 Decembrie 2012. Au fost 

propuse următoarele propuneri de realocare : Teste PCR şi CD4/8 (2012): 197,640 $ SUA; Teste STI (2012): 

86,341 $ SUA; Tratament Siphylis (2012): 6,250 $ SUA; Teste Infecţii Oportuniste (2012): 15,080 $ SUA; 

Procurare methadona: 3,400 $ SUA cu un sub-total: 308,711 $ SUA. S-a propus de asemenea ca 898,428 $ 

SUA să fie utilizate pentru procurare ARV pentru 2013, pentru 3 – 6 luni; teste PCR şi CD 4/8 pentru 3 - 6 luni 

(2013); activităţi cu Grupurile Vulnerabile pentru 3 - 6 luni 2013 (SOROS).  

In rezultatul discuţiilor s-a decis realocarea mijloacelor financiare din cadrul Proiectului R8 HIV, 

recipient Principal Centrul PAS, pentru finalizarea reconstrucției blocului de tratament a coinfecției 

HIV/TB din cadrul spitalului din s. Vorniceni 

La subeictul 3 privind Examinarea propunerilor de modificare a componenţei nominale a CNC TB/SIDA: 

retragerea Băncii Mondiale şi USAID şi invitarea Comisiei UE, Dl Oleg Barbă a prezentat scrisoarea din 11 

mai, 2011 semnată de Jeff Bryan, Directorul de ţară al USAID şi scrisoarea din 30 martie 2011, semnată de 

Connie Luff, Director executiv al BM privind retragerea din CNC TB/SIDA. Motivul retragerii, conform acestor 

scrisori ţine de finalizarea finanţării acestor organizaţii a domeniului TB ŞI HIV/SIDA. In acelaşi context a fost 

prezentată scrisoarea din 7 martie 2011 din partea Excelenţei Sale, Ambasadorului Delegaţiei UE la Chisinau 

– Dirk Shuebel privind aderarea la CNC TB/SIDA.   

In rezultatul discuţiilor s-a decis acceptarea solicitării din partea Delegaţiei Comisiei Uniunii Europene 

de a deveni membru CNC. Secretariatul CNC va elabora Proiectul de modificare a HG 825 din 

03.08.2011. Ministerul Sănătăţii va promova în modul stabilit pentru aprobare Proiectul 

nominalizat.  

Dl Oleg Barbă, Consultant Politici TB/SIDA s-a referit in continuare la rolul de supervizare al Consiliului 

Naţional de Coordonare TB/SIDA şi aprobarea componenţelor nominale a Grupurilor Tehnice de Lucru după 

revizuire. In definirea supervizării granturilor FG s-a comunicat ca acesta nu este nici avion, să vadă un 

tablou general, de sus, fără a înţelege contextul, dar nu  poate fi asociat nici cu un Consiliu Director, care 

înţelege performanţa, dar şi detaliile.  Supravegherea, respectiv reprezintă funcţia cheie a guvernării. Astfel,   

CNC urmăreşte că activităţile sunt implementate în conformitate cu planurile stabilite în granturi; CNC oferă 

recomandări implementatorilor privind performanţa programelor, CNC urmăreşte că se respectă politicile şi 

procedurilor stabilite, instituirea controalelor financiare (inclusiv audite independente) şi urmărirea 

respectării recomandărilor cheie. Supervizarea se realizează conform următorilor trei aspecte: 

Managementul Programului; Performanţa programatică (obiective versus rezultate); Performanţa financiară 

(disbursare planificată, echitabilă, la timp şi corect). Instrumentele retrospective de supervizare au ţinut de:  



Rapoarte PR disponibile public: paginile web: www.ccm.md, www.ucimp.md, www.theglobalfund.org , 

Sedinte CNC, RP prezintă rapoarte, şedinţe ale GTL. A fost prezentat planul de supervizare pentru anii 2011-

2012:  

 Activitati  VI  VII  VIII  IX  X  XI  

Aprobarea manualului operaţional  27 

iunie  

     

Revizuirea GTL si monitorizarea 

activitatii GTL. Activitatea 

permanenta a GTL  

27 

iunie  

X  X  X  X  X  

Şedinte CNC, inclusiv inca 1 in care 

raportează RP  

    X   

Rapoarte ale comisiei naţionale de 

experţi (instrument nou)  

 X     X  

Vizite in teren (instrument nou)     X   X  

 

Referindu-se la necesitatea adoptării a noiinstrumente de supervizare au fost prezentate următoarele 

justificative: Fondul Global a apreciat funcţia de supervizare a CNC TB/SIDA ca fiind “moderată” şi a cerut 

fortificarea acestui deziderat; este una din cerinţele de bază ale Fondului Global faţă de Consiliile Naţionale 

de Coordonare (rolul de supervizare) pentru a fi eligibili pentru orice tip de finanţare. Unul din noile 

instrumente de supervizare recomandat de FG ţine de Comisia Naţională de Experţi, care va trebui 

constituită în baza umrătoarelor criterii:  Independentă (nu este subiect al Conflictelor de interes); 

Competentă. Ca şi termeni de referinţă pentru CNE aceştia sunt: Analizează datele oferite de “Tabelul 

programatic de evaluare” – standard; reflectă asupra problemelor existente, consultă implementatorii 

pentru determinarea cauzelor; elaborează recomandări pentru îmbunătăţirea performanţei granturilor; 

prezintă rapoarte CNC TB/SIDA .  

A fost propusă următoarea listă instituţională a Comisiei de Experţi:  

• Reprezentant Cancelaria de Stat  

• Reprezentant Ministerul Finanţelor  

• Reprezenant Ministerul Sănătăţii (specialitate economică sau finanţe şi audit) 

• Reprezentant Ministerul Sănătăţii (direcţia programe sănătate publică) 

• Reprezentant Compania Naţională de Asigurări în Sănătate  

http://www.ccm.md/
http://www.ucimp.md/
http://www.theglobalfund.org/


• Reprezentant UNAIDS  

• Reprezentant OMS 

• Reprezentant societate civilă 1  

• Reprezentant societate civilă 2 

• Reprezentant Secretariat CNC TB/SIDA (funcţie de secretariat, nu decizională)  

Şi următorii invitaţi permanenţi:  

• Reprezentant Recipient Principal UCIMP  

• Reprezentant Recipient Principal PAS  

• Reprezentant Centrul SIDA  

• Reprezentant Program Naţional TB  

• Reprezentant Liga persoanelor care trăiesc cu HIV  

• Reprezentant societate civilă 

Cît priveşte instrumentul de supervizare prin GTL a fost informat despre faptul că la iniţiativa Secretariatului 

CNC TB/SIDA a propusă revizuirea GTL, care urmează a fi decisa in sedinta de CNC. În acest scop au fost 

realizate şedinţe ale GTL, in care s-a analizat necesitatea invitării a noi membri, au fost elaborate procese 

verbale cu noua componenţă şi planuri de lucru remise Secretariatului, pentru GTL educaţie – consultare 

on-line.  

Au fost prezentate listele GTL in componenţă nouă.  

În rezultatul discuţiilor s-a decisaprobarea componenţei instituţionale a Comisiei Naţionale de 

Experţi: instituţiile (Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină, UNAIDS, OMS). În termen de până la 20 iunie instituţiile respective, precum și 

societatea civilă vor desemna și prezenta în adresa Secretariatului CNC membrii Comisiei Naționale de 

Experți. A fost aprobată de asemenea  componenţa nominală a Grupurilor Tehnice de Lucru. 

Svetlana Plămădeală a prezentat activităţile de pregătire către evaluarea internaţională a Programului 

Naţional de Control a infecţiei HIV/SIDA şi ITS în contextul aplicării către Fondul Global de susţinere 

financiară a Programului nominalizat.  

A fost prezentată astfel abordarea FG privind aplicaţia per strategie naţională şi necesitatea/cerinţa FG de a 

avea o evaluare externă/comună a PN care va fi finaţat de FG. Este important de menţionat că evaluarea 

externă  este denuită comună din consdierentul ca se depun eforturi comune (financiare, logistice, tehnice) 

ale instituţiilor publice, agenţii ONU: UNAIDS, OMS, UNFPA, UNICEF, RP, societatea civilă şi finalizează cu un 

rezultat comun al EC (raportul final aparţine ţării). Au fsot trecute in revisto beneficiile evaluării comune şi 

anume: îmbunătăţirea calităţii PNH, consistenţei sale, procesului de elaborare şi implicare a tuturor 

actorilor; focusarea pe strategie – platformă pentru aliniere şi armonizare; este decisivă pentru TRP a FG  în 



evaluarea aplicaţiei şi ulterior luarea deciziei pentru oferirea resurselor financiare; Exerciţiu pentru fiecare 

din actori în planificarea strategică şi pledoarie. Iniţial evaluării comune a fost realizată o evaluare 

preliminară a PN, care a finalizat cu următoarele concluzii:  

Completitudine  Consistenţă  

2 obiective majore ale PN nu include informatia de 

intrare (baseline, in comparatie cu ..) pentru tintele 

propuse  

Tintele din strategia de dezvoltare a sistemului de 

sanatate nu coincid cu tintele PN ex:  

Obiectivele specifice şi setul de activităţi sub 

capitolul PN în care se descriu priorităţile nu sunt 

similare cu cele ale planului de M&E  

Reducerea incidentei pina la 8/100 000 populatie, 

15-24 ani la 11/100000 

20/100 000 (PN)  

Nu a fost prezentant un document separat pe 

implicarea multisectorală  

Intrebări non-standard:  

- Povara maladiei HIV/SIDA pentru SS 

-  Prognoze pentru un deceniu 

epidemiologice şi de cost-eficienţă  

 

Noile criterii de eligibilitate ale FG şi modalitatea de prioritizare sunt următoarele: Eligibilitatea CNC (cele 

6 criterii); Co-finanţarea din partea Guvernului; Nivelul de venit conform BM: venituri mai jos de mediu; 

Prevalenţa HIV (între “jos” în populaţia generală  şi înalt “grupuri de risc”): între 4-7 puncte, versus 11; 

Joasă în populaţia generală < 1% la 100 000; înaltă în grupurile vulnerabile > 5%.  

Svetlana Plămădeală a prezentat de asemenea, punctele slabe evaluate la Geneva împreună cu Peter 

Godwin, liderul echipei de evaluare care se referă la următoarele: 1) Managementul programului. Funcţia 

de control (raportare programatică, inclusiv societatea civilă; Control asupra implementării Programului: 

mecanisme, subordonare, inclusiv societate civilă şi fiecare regiune a ţării). Soluţia: decizie finală referitor la 

mandatul instituţiei pentru asigurarea managementului PN printr-o şedinţă la nivel de conducerea MS, 

săptămîna viitoare, aprobarea manualului operaţional al CNC la 27 iunie (procedura de supervizare şi 

control descrisă pentru resursele FG). Referindu-se la evaluarea şanselor au fost apreciate următoarele: 

Rating A de implementare (capacitate de disbursare corectă şi de cheltuire a resurselor); Mecanisme 

existente de implementare, financiare, ale sistemului de sănătate; Setul de documente gata în proporţie de 

95% ; Societatea civilă partener egal.  

 

 

 



A fost prezentată echipa de evaluare a PN:  

Domeniul  Evaluator  Facilitator  

Expertiza HIV  Boris Sergheev  O. Scutelniciuc  

Finaţe şi audit  Jennifer A. Lissfelt  Lilea Gantea  

Management program şi 

SS  

Ulrich Laukamm  Gheorghiţă, Barbă  

Implicare multisectorală  Roger Drew  Rodica Ivtodi  

Planificare strategică  Peter Godwin  Vitalie Slobozian  

Procure şi achiziţionare  Mihai Ciocanu  Laurenţiu Ionesii  

M si E  Roger Drew  Liliana Caraulan  

 

A fost propusă următoarea lista de instituţii pentru agenda EC.  

 Autorităţi publice centrale (Ministerul Sănătăţii, Finanţelor, Justiţiei, DIP, Muncii, Protecţiei Sociale 

şi familiei, Ministerul Educaţiei)  

 APL (Direcţia municipală de sănătate Bălţi) 

 Instituţii publice: Centrul SIDA, inclusiv din regiunea de est, CNMS, Centrul de transfuzii, Agenţia 

Medicamentului, 2 instituţii penitenciare, spitalul “Toma Ciorbă”, DDVR, DNR, SMSP, CNAM, UCIMP  

 Societate civilă: Centrul PAS, Liga persoanelor care trăiesc cu HIV (cîteva organizaţii, UORN, cîteva 

organizaţii – CPT Chişinău, Bălţi), ONG de la Tiraspol 

 Sector privat: Union Fenosa, Moldcell  

Au fost prezentaţi următorii paşi pentru realizarea evaluării comune:  

 

 Şedinţă la nivel de conducerea MS pentru decizii politice pentru managementul programului  

 Şedinţe EP (stabilită prin ordin al MS) 

 Definitivarea pachetului de documente  



 Angajament al tuturor instituţiilor tuturor sectoarelor pentru realizarea agendei 

 2 şedinţe CNC: 27 iunie şi 8 iulie 

In rezultatul discuţiilor a fost decis următoarele: 1) Instituțiile medicale, departamentale, 

organizațiile ne-guvernamentale antrenate în implementarea Programului Național de control a 

infecției HIV/SIDA și ITS vor întreprinde măsurile necesare pentru desfășurarea cu succes a 

evaluării internaționale a programului nominalizat. 2. Secretariatul CNC va asigura suportul necesar 

pentru desfășurarea evaluării Programului Național de control a infecției HIV/SIDA și ITS de către 

echipa de experți internaționali în perioada 27 iunie – 8 iulie curent. 3. Următoarea ședință a 

Consiliului Național de Coordonare TB/HIV/SIDA este stabilită pentru 27 iunie 2011. 

A fost dat citirii proiectul Hotărîrii CNC a şedinţei din 9 iunie aprobat prin unanimitate de voturi.  

Andrei Usatîi, preşedinteţe CNC a mulţumit tuturor pentru participare activă şi a încheiat şedinţa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat: Svetlana Plamadeala, Consultant Comunicare/Coordonare CNC TB/SIDA 


