Minuta
gedinlei GTL Controlul Tuberculozei
Numirul d/o al gedinlei din anul 20L9 -3
Data, ora gedinfei: 09.07.20t9, L1'00

Locul gedinlei: Sala de gedinle -lFP

Participanlii la gedinli:

,

t.

Membrii GTL:
Sofia Alexandru, IMSP

Institutul de Ftiziopneumologie

2.ValentinaVilc,IMSPlnstitutuldeFtiziopneumologie,PNCT
3. Victoria Petrica, RP IP UCIMP DS

4. Rita Seica;, RP Centrul PAS
5. Liliana Gherman -Fundafia SOROS Moldova
6. Laura Jurcanu, Agenlia Nalionali pentru Slnitate Publici
7. Diana Noroc, compania Nalionald de Asiguriri in Medicinl
B. Tatiana Gulpe,lMSP Institutul

IGNAM)

de Ftiziopneumologie

9.

Andrei Corlateanu,IMSP IFP
10. N. Caras - coordonator departamental in TB' ANP
in controlul TB
1l-. Lilian Severin, Platforma nalionall a oNG-uri active
L2.OxanaRucsineanu - ONG SMIT '
13.

S.

Doltu - AO AFI

Allii:

1. S. Stratulat - secretariat CNC
2. S. Gherman- Director financiar Centrul PAS
3. N. Ivanov- departament finanle, UCIMP
Absenli:

L. Daniela Demiscan, MSMPS
2. Svetlana Popovici, spitalul Dermatologie 9i Maladii comunicabile
g. Cristina Albul, Spitaiul de Ftiziopneumologie, Bender f Program teritorial
regiunea de Est.- in concediu

4. Stela Gheorghili,

Organizalia Mondiali a Sdnitilii

TB'

Agenda gedinlei:

1.
2.
3.

Deficitul bugetar in realizarea grantului nalional TB in 20L8, urmare a diferenlei de
curs valutar gi identificarea soluliilor pentru acoperirea deficitului. Raportor: Rita
Seicag, Centrul PAS;
Raportul de analizi al bugetului PNCT de Curatio
Diverse.

Alexandru a moderat gedinga in calitate de pregedinte al GTL. Din L7 membri
permanenli ai GTL, 3 persoane nu sunt prezente. Cu acest co-raport se asiguri un cvorum
pentru a organiza gi lua decizii de citre cei prezenli..
Dna

S.

Subiectul
discutat:
L.Deficitul

bugetar in
realizarea
grantului

nalional TB

in 20L8,
urmare a
diferenlei de
curs valutar
9i

identificarea

soluliilor
pentru
acoperirea
deficitului

context & dezbateri [opliuni/propuneri din partea participanlilor)

:

reiterat informalia prezentata la ultima gedinli CNE, unde s-a
prezentat date despre debursare 9i provociri ale anului 20L8, care a dus la
un deficit bugetar, format urmare al schimbirilor in regulile de contractare
din partea FG, si anume s-a trecut la contractare in valuta lirii I lei MD)' In
acelagi timp FG a indicat un curs de referinli pentru valuta EUR, si USD,
care a fost folosit ca bazd la elaborarea 9i semnarea contractelor cu
prestatorii de servicii locali I SR gi SSR, Centre Comunitare, consultanli etc).
La 0L/06/2019 deficitul bugetar pentru 2018 si 5 luni din 2019 este de
223 miii EUR.
In procesul implementirii grantului,la efectuarea plalilor faptice, cursul de
r.hi-b in nUR/lei MD a fost unul mai mic decAt cel din documentul
semnat cu FG, ceia ce a generat un deficit bugetar. Aceasta situalie a fost
anticipati de PAS, la etapa de semnare a grantului fiind exprimat riscul in
disculii cu FG. Ulterior au fost anunluri, mesaje, skype call pe acest subiect
intense din toamn a 20'1,8. FG a recomandat de a discuta acest subiect cu
LFA, insd nici LFA nu a propus o solufie. In rezumatul comunicirilor cu FG,
in aprilie 2079, FG a estimat un alt curs de referinli lei MD/ EUR: de la
zt,ioztgtlei MD/ EUR la L9,6490, in baza datelor statistice despre coraportul de curs valutar pentru 3 luni din 2018. Modificirile in contractele
semnate cu SR, Centre Comunitare au fost lansate odati ce s-a obginut un
nou curs de valuta oficial comunicat de FG, dupi verificdrile LFA' De
exemplu pe contractarea pentru Suport motivalional se estimeazi
diminuarea de buget care nu ar acoperi cca 5- pachete, cumulativ per luna
ori cca 330 pentru 6 luni pentru toate ambele liniile. A exprimat
ingrijorlrile ca modificarea costurilor 9i bugetelor din contract, ar putea
determina calitatea gi volumul pachetului de servicii oferite pacienlilor cu
TB de OT{G, SR, echipele din Centre Comunitare.
1. R Seicas a

Gherman A mentionat ci in comunicarea cu FG au fost propuse o serie
de opliuni de solu,tii pentru micgorarea deficitului bugetar asa ca: 1)
reduterea activitililor 2J modificare cursului valutar EUR/ lei MD de
referina, 3J abordiri mixte,4) acoperirea deficitului de buget de citre FG,
prin elaborarea de reglementiri/ mecanisme corespunzitoare, precum
sunt proceduri aplicate de FG, in caz cd lirile inregistreazi economii.
A anunlat ci prin aplicarea unui nou curs de referinli EUR/ lei MD, aprobat
de FG incepind cu0L/07 /20L9,se estimeazi acoperirea deficitului curent
al bugetului in suml de 184 800 EUR, pini la 3L/tZ/2079'
S.

L. Gherman A informat despre potenlialele probleme care pot fi, odatd ce

echipele din SSR au semnat contracte de munci cu menliunea ci
retribuirea muncii este in lei MD. Orice modificlri care ar fi ca rezultat al
schimbirii cursului de referinli duce la modificarea valorii iniliale al
salariului. Corespunzitor ne-am putea confrunta cu conflicte legate de
contractele de muncd, daci 9i sunt semnate in cadrul grantului, 9i va
prevala legislalia nalionali privind munca. Rata se poate micgora zilnic' O
alti ameninlare se ieferi lj calitatea serviciilor prestate ulterior, lista de
sarcinii. Ca exemplu - bugetul total pentru combustibil se va mic;ora, in
puline
acelagi timp cregte prelul pentru benzini 9i in final vor fi mai
resurse pentru ca echipele din 0NG si-gi realizeze atribuliile asumate. Una
din propuneri ar fi ca si pistrim contractele semnate cu SR firi a interveni
sumelor adilionale la CNAM,
9i modifica, dar de optaf pentru identificarea
precum sunt acoperite unele intervenlii din partea ONG in domeniul HIV
tri de alte opliuni. Ori RP UCIMP are economii care s-ar putea redirecliona.
Mai mult ca atAt este necesar de menlionat cd este adresat lirii de citre FG
un mesaj oficial prin c3re se informeazd suma adigionala 1,2 mln EUR
oferite de FG pentru TB grantul curent al l5rii. Nu cunoagtem pentru ce a
fost solicitati aceastl sumi, cum s-a ajuns la aceasti sumi. In acelagi timp
este necesar de a line cont de above allocation 9i prioritSlile incluse in
aceasti listi de lari gi prioritilile evidenliate in aceastd lista de Above
Allocation.
V, Petrica a menliona t ci !,2 mln EU au fost acordate de FG pentru modulul
MDR TB , pentru medicamentele 9i dispozitive medicale pentru tratamentul
gi diagnostici al MDR TB. Suma aceasti vine in completarea grantului
2018'
lestionat de UCIMP pe componenta TB prin decizia din septembrie
t. Gh..-"n a adreiat intrebarea dacd sunt identificate economii de la
procurarea de medicamente antituberculoase.
O. Rucsuneanu a menlionat despre limitele de buget pentru medicamente
anti TB gi suma adi;ionali va acoperi necesitatea de medicamente'

Gherman a intrebat daci !,2 mln EUR sunt acordali pentru a acoperi
deficitul pe medicamente anti TB la RP UCIMP, format in grantul curent.

S.

V. Petrica a menlionat ci RP UCIMP nu are deficit bugetar, deoarece
procuririle de medicamente sunt in valuti internlional I EUR, US Doll).
L. Gherman a propus si se explice situalia formati FG 9i ingrijoririle !5rii
referitor la deficitul de buget format, urmare al trecerii la contractare in
valuta nalionali la cererea FG,9i trecerea acestei poveri pe seama ldrii.
Ar fi ralional de a notifica FG despre problemele legate de schimbarea
modului de gestionare a grantului , prin contractare in valuta nafionali.
Mai mult ca atit a remarcat cI din informaliile publicate, o serie de llri

inregistreazd economii, care sunt returnati FG, conform politicilor
financiare gi mecanisme pentru realizarea lor' in acela;i timp ar trebuie si
fie mecanisme de compensare de FG a deficitului format ca urmare al
acestor modificiri in politicele de gestionare a grantului de;5ri. Ar reieqi ci
nu este un echilibru de mecanisme la nivel de GF, care ar prevedea ambele
situafii, gi in final lara se confrunti cu acest deficit.
2 RP pentru
S. Alecsandru a exprimat nedumerirea de faptul cd in lari sunt
acelagi grant,insi cursul de referingi este diferit- PAS - 2t,767t81 lei /1
EUR ;i uctup - cursul de referinle - 2L,!7lei MD/1 EUR. Mai mult ca atAt,
la ultima ;edinfi al GTL din 28 06 201'9, s-a inleles ci diferenla cursului de
referinli este in continuare, daci 9i s-a modificat acest curs de referinli
prin iniicare pentru Centrul PAS- 19, 6490 lei MD/ t EUR. In acelagi timp
itp UCtUp a menlionat cI au modificat acest curs, fir5 a avea o indicare de
la FG;i au determinat ca optimal cursul 19'05 lei MD/ 1 EUR'
informat cI este surprins de faptul ci sunt doui cursuri pentru
acelagi grant TB implementat de doi RP din !ari. insa e !ine de modificarea
condigiilor la impleme4tarea grantului , prin semnarea contractelor in
valuta fdrii, potenlialele riscuri din start sunt asumate de RP. Deficitul RP
UCIMP nu este mare, deoarece am discutat subiectul din toamna 2018 si am
aplicat un nou curs de referinli incepAnd cu0L/L2/20t9. Mai mult ca atAt
o serie de activitili sunt legate de procuriri de medicamente, articole
medicale, c"." ,uni peste hotare, prin contracte in valutd. FG are ghiduri
aprobate in 20L7 prin care se specifici aceste schimbiri discutate in
aceasti gedinli in p-oliticele de finanlare de FG. Cursul de referinla nou lei
MD/ EUil a fost deierminat de RP UCIMP pe interior, 9i nu este unul propus
N. Ivanov a

de FG.
S.

Gherman a intrebat daci RP UCIMP formeazi oficial cursul de schimb lei

MD/ EUR.

menlionat de confuzul care se formeazi odatl ce in aceiagi !ar5,
pentru acelagi grant sunt doui cursuri de referinld lei MD/ EUR, 9i
.o.urpunritor mirimea deficitului bugetului din start ar avea diferite
mirimi de valori. insi mesajul cheie ar fi ci PNCT curent are un buget la
bazi format din 2 sume considerate la formare- bugetul public 9i bugetul
donatorului. Astfel odati cu formarea acestui deficit, se impacteazd
beneficiarul final, care nu ar pri4i!qli!q!9, selvlgiile considerate in PNCT,

R. Seicas a

gi alte intervenlii din partea actorilor care la moment activeazd in baza
surselor grantului FG.
Alexandru s-a adresat Secretariatului CNC- dnei Silvia Stratulat, de a line
cont de subiectele discutate, atit timp cit cele discutate depigegte
competenlele GTL in TB. A mai reiterat solicitarea de a fi prezentate de RP
a acordurilor de grant semnate cu FG 9i RP, solicitare adresata la ultima
gedinli al GTL.

S.

Stratulat a menlionat ci din moment ce se purcede la contractare de citre
FG cu RP, comunicarea este directi intre aceste pirgi 9i RP comunici la CNE
problemel e f rapoartele. La ultima 9edin15 al CNE a fost raportat de RP 9i
i-a cerut ca subiectul si fie discutat la GTL, prin decizia CNE,
constatim doud
S. Alexandru a consemnat cI cu doui cursuri de referingi,
standarde in aplicare de grant . GTL s-a documentat cu acest fapt, dar
Secretariatul CNC adreseazl problema la FG. La GTL ar fi necesar sI se
discute despre riscurile de intlerupere in oferirea suportului motivalional
pentru paciengi , deoarece modificlrile sunt in cadrul anului financiar care
iela .sie in dlrulare gi nu este simplu de abordat suplimentar cota de
beneficiari care ar urma sd fie inclugi in lista de beneficiari in CNAM' insd
deficitul de buget ar afecta ;i pacienlii din regiunea de Est, care nu oferd
alocalii publicJpentru suportul motivalional. Alte intervenlii afectate este
implicarea echipelor ONG, Centre Comunitare'
S.

gedinle a
Stratulat a informat GTL despre pagii flculi in organizarea unei
necesitatea
despre
cNC , a discutat cu Dna Ministru / Pregedinte al cNC
urgenti de a avea o astfel de gedin;5. Problema de bazd este ci HG care
apiobi CNC membrii este depigiti, include institulii care nu mai sunt in
lista de institulii administrative. Ca solulie de exceplie a propus ca RP sd
faci adresare citre FG cu semnarea adresirii de Ministru' De mers pe
modelul precedent de solulionare a unui provociri cu care s-a confruntat

S.

UCIMP.

v. vilc a reiterat subiectul ci in ;ard sunt 2 RP' $i 2 cursui de schimb lei
md/ EUR. A informat GTL ci modificirile la mijloc de an al listei de pacienli
gi mirimea suportului CNAM pentru pachete motivalionale in 2018 nu a
iost simplu. evana acest precedent nu este suficient de ugor de abordat;i
in acest an.
Avem Plan de sustenabilitate 9i ar fi bine ca si DIP 9i regiunea de Est sd
planifice suerse reale pentru planul de sustenabilitate. Suma de 1'2 mln
EUR este pentru ,n.di.r*.nt., deoatece noile recomandiri schimbi
protesta
schemele de tratament gi componenta pe diagnostic' Pacienlii vor
SMIT'
pacienlilor
daci nu ii asigurim cu medicamente, cum ar fi asocialia
S. Alexandru a propus ca PAS si faci o scrisoare la cNC cu descrierea
situatiei curente,

Gherman a menlionat despre deficienlele de comunicare cu !ara,
asigurAnd principii ca transparen!5, guvernanli etc
buna
Fie-care zi he fapt contribuie la cregterea de deficit 9i va determina
desflgurare al grantului.
pe
N. Ivanov a menlionat ci nu ar trebuie si transferim responsabilitate
de
FG, deoarece fiecare grant are viali sa de implementare 9i depinde
echipi cum se imPlementeazi.

L

Doltu a abordat cAteva intrebiri 9i propuneri caLFA, daca a fost informat despre aceasti problemi; 2 cursuri congtient si
poate si fie pe interior identificate surse pentru acoperire; durata grantului
ie poate micaora gi finaliza anticipat; poate de revlzut numirul de RP;
discutd potenliale opliuni
S. Alexandru a atras atenlia cd in gedinla GTL se
deficit 9i clarificarea
acestui
de acoperire a unor intervenlii, datoriti
pentru
acelaqi grant'
faptului ie ,unt doui cursuri de referinli de 2 PR
Aieste diferenle oricum in final vor afecta bugetul total al PNCT ;i
in
pacientul, ca beneficiar final. Alte subiecte nu sunt pentru disculie
aceasti gedinli al GTL.
cdtre FG
A solicitat celor prezenli pareri pentru formularea adresirii lirii
pentru a cere impticarea FG in t.op.rirea deficitului 9i clarificarea situaliei
cu 2 cursuri de referin!5.
cdtre
S-a propus ca Dna L dherman si ajute in formularea adresirii lirii

S.

FG.

urmltoarele decizii:
pentru a ajuta lara
I. Se va formula o scrisoare
politicelor
dificirii
in acoperirea deficitului
cursuri de schimb
de finanlare al F.Q 9i clar
2 RP'
de
lei MD/EUR pentru acelagi grant, implementat
2. Termen pentru formularea scrisorii - tZ 07 20L9'
3. Secretariatul va asigura procesul de semnare 9i expediere a scrisorii

S-a propus

citre

Diverse.

FG.

de lara in
V. Vilc a prezentat raportul elaborat de Curatio, cu echipa
PNCT 9i
TB REP, d.rp.. asigurarea finanlirii PNCT 9i golurile in realizarea

cadrul

Planului de sustenibilitate. In acest sens m-ai sunt rapoarte- Eficienla
alocaliilor in TB mlsurat prin instrumentul optima. A punctat domeniile
0NG &
care sunt cu deficit bugetar, Management, Sisteme informalionale,
ONG;
comunitate implicare .t. . e propus ca sa fie iniliative de la to!i, ca
dacd
intrebat
A
ONG.
implicarea
KAP in solulionarea barierelor legate de
sunt progr.i. p. formularea cadrului pentru implicarea-0NG'
O Rucsineanu a informat ci este in proces activit5lile de formularea
un an/ A
cadrului pentru contractare 0NG din banii publicii si va mai dura

SMIT a aplicat la TB REP -2 cu activitili orientate spre
dezvoltarea cadrului de implicare/ contractare.
V Vilc a menlionat ci deja dureazi acest proces 9i ci unele ONG nu au
interes de a progresa, deoarece nu mai aplici pentru granturi nalionale,
insl acele oNG care implementeazi granturi nalionale nu au suficientd
capacitate de interveni pe direclie de reglementare/ proceduri.
Esie problema de lipsa bugetelor clare din parte DIP si Regiunea de est
pentiu planul de sustenabilitate. Nu avem datele despre Regiunea de Est,
.... noa fost considerata in aceasti cercetare. Dacd si cunoagtem ci se
procurd unele medicamente de cdtre Regiunea de Est, insi nu este clar
Lalitate. In pofida faptului de implicare a OSCE de consolidare a resurselor
pentru procurare de medicamente calitative si la preturi optimale de
it.girne de Est de comun cu malul drept, prin transfer a bugetului de
auioritilile din regiune de Est pe contul IFP, procesul nu s-a dezvoltat'

informat

ci

S. Stratulat a propus de a vizita din septembrie 2019 toate instituliile
publice responiabile de contribuie financiari pentru PNCT inclusiv Planul
de sustenabilitate, sI vind cu un raport.
in Regiunea
S Doltu a informat ca uNAIDS si UNODC are un proiect in HIV
de Est gi s-ar putea de implicat in TB pentru a facilita procesul de colectare
/ obginerea bugetirii Publice.

Alexandru a informat despre conlucrarea cu DIP. Vizita echipei din martie
20L9 la DIP pentru a in;elege implementare, finanlarea 9i barierele in
programul T teritorial.
S

1.

Diverse

v.

SYME TB:

vilc

a anunlat despre necesitatea ajustirii complexe a SYME TB

9i

problemele legaie de inregistrare de autoritatea responsabild de proteclia
inclusiv de a solicita de la FG resurse pentru dezvoltare unei noi

datelor,

baze.
TB
V Petrica a menlionat cu sunt o parte de buget pentru dezvoltarea SYME
si ar putea fi folosit.

L. Gherman a sugerat de a preglti un raport pe funclionarea sistemului
informalional gi pioteclia datelor in adresa MSMPS gi de solicitat implicare'
2.Implicarea ONG

propus cI s-ar putea ca ONG active si practica internalionali ca
a
SMIT, AFI etc si participe activ in elaborarea documentelor de finangare
ONG din CNAM.
R. Seicas a

Alexandru a invitat 3 persoane de la oNG si preia responsabilitate de
elaborare a documentelor -cadru pentru implicarea ONG din sursele

S.

CNAM.

Decizii/reco
mandiri:

prin vot unanim :
De a elabora proiectul de scrisoare citre FG pentru asistenli in
acoperirea deficitului bugetar gi clarificarea aplicdrii a doui cursuri
de ieferin;i pentru acelagi grant, reugind din documentele semnate
cu RP, care va fi semnat de CNC.
Secretariatul va asista in semnarea gi expedierea scrisorii cdtre FG

S-a decis

1.

Z.

pe subiectele discutate.

3. GTL a luat act de raportul Curation'
4. A cere 0NG active cu practica internalionali elaborarea proiectului
cadru pentru formarea bazei de contractare din CNAM a
nalionale.

Pregedinte GTL
Secretar GTL

QNG

