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MINUTES № 02 / 2021
Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB și HIV (Ședința de lucru GTL-TB/HIV)
Data: 02.04.2021

Durata: 10:00-12:00

Locul de desfășurare: on-line ZOOM Platform, hosting by PNRT
Ședința deschisă

10.00

Președintele GTL-TB

1. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc”

Secretar GTL-TB

2. Oxana Rucșineanu (SMIT)

Participanți cu drept

3. Valentina Vilc (PNRT)

de vot:

4. Lucia Pirtina (PAS)
5. Lilian Severin (AFI)
6. Andrei Corlăteanu, IFP
7. Nelya Caras, DM ANP
8. Irina Bariroș, DM ANP
9. Silvia Stratulat – secretariat CNC
10. Victoria Petrică, UCIMP
11. Violeta Teutu, UCIMP
12. Ala Iațco – UORN
13. Svetlana Doltu
14. Tatiana Cotelnic, Centrul PAS

Invitați:

15. Ruslan Poverga, AO Inițiativa Pozitivă
16. Angela Alexeiciuc, UCIMP
17. Veronica Zorilă, UCIMP
18. Svetalana Măciucă, UCIMP
19. Svetalana Nicolăescu, Centrul PAS
Ordinea
Agenda

de

zi

/ 1. Prezentare si Aprobare: Planul anual de activități al GTL-TB 2021
2. Prezentare si Discuții: Procurarile de medicamente antituberculoase prin
CAPCS pentru ANP – Provocări și soluții. Irina Barbiros, DM ANP
3. Prezentare si Discuții: Procurarile de medicamente antituberculoase (BDQ)
prin CAPCS – Provocări și propuneri. Andrei Lungu, Initiativa Pozitiva
4. Propunere si Aprobare: Implicarea reprezentantilor ONG-urilor din HIV în
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activitatea GTL-TB, Oxana Rucsineanu, SMIT
5. Strategii, ordine, dispozitii, petitii etc. în domeniul TB realizate și în proces de
lucru. Diverse - actualizări din partea membrilor și partenerilor GTL-TB.

Cuvânt de salut
 Cuvânt de salut și Prezentarea ordinei de zi. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc”
 Secretariatul CNC, Silvia Stratulat, a reiterat necesitatea aprobării Planului de lucru al GTL,
remiterea acestuia către CNC, prezentarea și distribuirea PV/munitei ședințelor în termeni utili
și importanța respectării Codului de Conduită Etică pe parcursul desfășurării ședințelor.
Subiect 1. Prezentare si Aprobare: Planul anual de activități al GTL-TB 2021
 Oxana Rucșineanu a prezentat membrilor GTL-TB Planul anual de activități pentru 2021. S-a
accentuat că planul cu toate obiectivele și activitățile a fost distribuit prin email și convenit cu
membrii GTL, iar propunerile adiționale parvenite au fost incuse în planul de lucru.
Concluzii. Se consideră clare și argumentate obiectivele și intervențiile propuse. Suplimentar, s-a
menționat că în caz de necesitate și la solicitare din partea membrilor GTL pentru subiecte care vor
apărea ad-hoc pe parcursul anului, planul de activitate rămîne flexibil.
Decizie.
 Se aprobă Planul de Lucru al GTL-TB pentru anul 2021 – unanim (12 voturi).
Subiect 2. Prezentare si Discuții: Procurarile de medicamente antituberculoase prin CAPCS pentru
ANP – Provocări și soluții. Irina Barbiros, DM ANP
Nelya Caras, a adus la cunoștință că CAPCS a anunțat de 4 ori Licitații pentru procurarea izoniazidei
pentru DM ANP, dar nici un agent economic nu a depus nici o ofertă. În rezultat ANP, solicită suportul
membrilor GTL, dar și a PNRT pentru a găsi o soluție și a asigura pacienții din sistemul penitenciar cu
medicamentele necesare.
S-a propus:
 Formularea unui demers din partea ANP către MSMPS pentru a solicita suportul și a asigura cu
medicamente pănă la momentul procurării izonizidei din resursele MJ (V. VILC);
 S-a menționat că problema licitațiilor cu loturi care conțin cantități mici de medicamente, nu
se referă dar la procurările medicamentelor antituberculoase, ci ține de aspecte sistemice și
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necesită o abordare la nivel central (V. Petrică);
 Totodată, s-a menționat, că din cauza lipsei unui mechanism clar de interacționare, elaborarea
unei proceduri, care vizează fluxul de medicamente dintr-un sistem în altul la
necesitate/solictare (MSMPS(PNRT) și MJ (ANP)) ar putea oferi flexibilitate, în cazul apariției
unor situații similare (O. Rucsineanu).
Concluzii. Se consideră importantă soluționarea problemei prin elaborarea unui demers, dar și a unei
proceduri clare de intercațiune pentru ambele ministere.
Decizie.
 Se solictă urgent formularea unui demers din partea ANP către MSMPS (PNRT) pentru a
solicita suportul pentru asigurarea cu medicamente fără întreruperi.
 Între timp, este de asemenea binevenit de purces la elaborarea unui mechanism clar de
interacționare, care vizează fluxul de medicamente dintr-un sistem în altul la
necesitate/solictare (MSMPS (PNRT) și MJ (ANP)).
Subiect 3. Prezentare si Discuții: Procurarile de medicamente antituberculoase (BDQ) prin CAPCS –
Provocări și propuneri. Andrei Lungu, Initiativa Pozitiva
Andrei Lungu, a adus la cunoștință membrilor GTL-TB, rezultatele licitațiilor preparatului BDQ (brand),
achiziționate prin CAPCS, efectuate în conformitate cu demersul IMSP Institutul de Ftiziopneumologie
"Chiril Draganiuc„ din 10.08.2020 către MSMPS cu privire la necesitățile finale a medicamentelor
antituberculoase pentru anul 2021, inclusiv pentru BDQ. Astfel, cantitatea totală preconizată de a fi
procurată a fost 86 220 comprimate la preț estimat de 40 MDL per/comprimat și o valoarea estimată
a achiziției de 3 448 800 MDL. În rezultatul licitațiilor repetate și lipsei competiției pe piață, preparatul
BDQ a fost achiziționat într-o cantitate mai mică de 23 124 comprimate la preț 155,90 MDL, în sumă
de 3605031,60 MDL, înregistrându-se pierderi evaluate în mijloace financiare, din cauza prețului
monopolist și exagerat (2,680,071.6 MDL).

Reieșind din faptul că în 2023 vor apărea preparatele generice pentru BDQ, se solicită implicarea și
susținerea tuturor partenerilor și s-au propus următoarele:
 Pentru anularea brevetelor care vor prelungi monopolul până în 2028 este necesară crearea
unui mecanism care ar permite concurența de două nivele, dar și includerea reprezentanților
societății civile în cadrul GTL prind achizițiile preparatelor antituberculoase (A. Lungu);
 Includerea reprezentanților societății civile nu doar în ședințele de discutare a necesităților dar
și în cadrul ședințelor de lucru, realizate cu privirea la evaluarea ofertelor depuse la licitațiile
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preparatelor antituberculoase, în cazul când suma ofertei depășește cu mult valoarea estimată
pentru achiziții (L. Severin);
 Demararea unor activități în vederea revizuirii cadrului legal pentru a permite realizarea
achizițiilor medicamentelor prin mecanismele internaționale de procurare, ex GDF
(O.Rucsineanu)
Decizie.
 Se susține propunerea de dezvoltare a unui mecanism de achiziții competitiv, inclusiv și cadrul legal
pentru realizarea achizițiilor medicamentelor prin mecanismele internaționale de procurare

(ex. GDF) precum și pentru deschiderea pentru includerea reprezentanților societății civile în
ședințelor cu privirea la evaluarea ofertelor depuse la licitațiile preparatelor antituberculoase.
Totodată, PNRT a menționat că pentru a susține deliberat procesul de contestare a brevetelor pentru
preparatul BDQ este necesară și informarea MSMPS.

Subiect 4. Propunere si Aprobare: Implicarea reprezentantilor ONG-urilor din HIV în activitatea GTLTB, Oxana Rucsineanu, SMIT
Oxana Rucsineanu a menționat că pentru a eficientiza comunicarea, a crește implicarea
reprezentanților societății civile din domeniul HIV în aspectele tuberculozei și în același timp a
contribui la consolidarea activităților colaborative HIV și TB S-a propus:
 Invitarea reprezentanților societății civile din domeniul HIV la ședințele GTL-TB (O.Rucsineanu);
 Invitarea reprezentanților societății civile din domeniul TB la ședințele GTL-HIV (V. Vilc).
Decizie.
Se susține UNANIM.
Subiect 5. Strategii, ordine, dispozitii, petitii etc. în domeniul TB realizate și în proces de lucru. Diverse
- actualizări din partea membrilor și partenerilor GTL-TB.
Membrii GTL-TB au actualizat informațiile privind inițiativele, strategiile, dispozitii, petitii etc. în
domeniul TB realizate și în proces de lucru pe parcursul I-ui trimestru:
 Dispoziția MSMPS privind depistarea activă a TB cu suportul ONG;
 Demers către MSMPS privind vaccinarea personalului ONG – aviz pozitiv de la MSMP;
 Demers către PM privind necesitatea aprobării PNRT – fără răspuns;
 Demers către parteneri privind mecanismul de colaborare intersectorială (MAF);
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 Demers către CNAM și o ședință realizată privind sustenabilitatea finanțării pentru ONG din
sursele FP CNAM, dar și necesitatea elaborării unui regulament de finanțare, raportare,
evaluare a proiectelor susținuite din resurse CNAM
Diverse.
 În contextul realizării Dispoziției MSMPS privind depistarea activă a TB cu suportul ONG, se
solicită identificarea unei instalații radiologice pentru ONG (L. Severin);
 În contextul anunțării stării de urgență, care ar putea pereclita realizarea activităților de
screening la nivel local, se solicită suportul pentru formularea unui demers către MSMPS,
ANSP pentru obțimerea unei directive/reafirmări că activitățile ONG în vederea examinării
grupurilor vulnerabile rămîn o prioritate și nu trebuie încetate în această perioadă. (O
Rucsineanu).
Decizie.
Se susține, totodată detaliile privind oportunitățile și disponibilitatea unei instalații radiologice pentru
ONG va fi discutată suplimentar, mai detaliat între PNRT și UCIMP.
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Presedintele GTL
Secretar GTL-TB

____________________

Sofia Alexandru, director IMSP IFP
Oxana Rucșineanu (SMIT)

