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Proces Verbal/MINUTES № 4 / 2020 

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB (Ședința de lucru GTL-TB) 

Data:  06.04.2020 

Durata: 11:00-12:30 

Locul desfășurării: on-line ZOOM Platform, hosting by PAS 

Secretar GTL-TB: Oxana Rucșineanu SMIT (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei) 

Ședința deschisă 11.00 

Președintele GTL-TB Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

Secretar Oxana Rucșineanu, DE ANB de TB din RM „SMIT” 

Participanți 1. Sofia Alexandru (IFP) 

2. Valentina Vilc (PNCT) 

3. Svetlana Hangan (FSM) 

4. Lucia Pîrțînă (PAS) 

5. Victor Volovei (UCIMP) 

6. Valeriu Crudu (IFP) 

7. Svetlana Doltu (AFI) 

8. Stela Bivol (PAS) 

9. Andrei Corlateanu (IFP) 

10.Silvia Stratulat (CCM) 

11.Victoria Petrica (UCIMP) 

12.Silvia Stratulat (CCM) 

13. Lilian Severin (AFI) 

14.Oxana Rucsineanu (SMIT) 

15.Diana Condrațchi (IFP) 

16.Iurie Climașevschi (PN HIV) 

17.Vitalie Slobozian (SOROS) 

Ordinea de zi / Agenda  
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1. Prezentare si Discuții: Planul de acțiuni în cadrul PNCT 2021-2025, Valentina Vilc, Coordonator PNCT. 

2. Prezentare: Utilizarea Economiilor FG în contextul răspunsului național la COVID., Victor Volovei, 

Coordonator, UCIMP 

3. Diverse: Actualizări din partea membrilor GTL-TB 

Cuvânt de salut 

Ø Cuvânt de salut și Prezentarea ordinei de zi. Sofia Alexandru, Președinte GTL-TB,  Director IFP „Chrirl 

Draganiuc” 

După cuvântul de salut și prezentarea ordinei de zi, Sofia Alexandru, a menționat că IFP și PNTC lucrează în 

regim normal de lucru, dar cu respectarea rigorilor necesare în contextul COVID. 

Subiect 1. Prezentare și  discuții: Scopul, obiectivele, activitățile și indicatorii noului PNCT 2021-2025, Valentina 

Vilc, Coordonator PNCT 

Ø Prezentarea scopului, obiectivelor, acțiunilor, indicatorilor pentru PNCT pentru anii 2021-2025 

Ø Pașii următori privind elaborarea PNCT pentru anii 2021-2025 

Discuții. În conformitate cu concluziile ședinței GTL-TB din 13.03.20, PNCT a propus spre discuție, membrilor 

GTL-TB, scopul, obiectivele, acțiunile identificate și indicatorii pentru următorul PNCT (distribuit prin e-mail). 

Valentina Vilc, a menționat că a primit sugestii, comentarii și completări de la Oxana Rucșineanu (SMIT), 

Svetlana Doltu (CpPT) și Stela Bivol (PAS). Comentariile și completările au fost benevenite și s-au regăsit în 

versiunea actualizată expediată pentru consultare. PNCT are acum un scop reformulat, și va fi axat pe 7 

obiective, cu un șir de activități de profilaxie, depistare, acces echitabil la tratament și suport, activități 

colobarative cu diverse programe de sănătate, consolidarea capacităților sistemului de sănătate și aplicarea 

noilor intervenții și strategii în domeniul tuberculozei. Pentru activitățile propuse, de asemenea au fost stabiliți 

indicatori, pe lîngă cei existenți, și un set de indicatori recomandați de OMS. La estimarea resurselor financiare 

necesare pe unele componente, PNCT, se lucrează în colaborare cu UCIMP. 

Ø Reieșind din numărul enorm de indicatori, se propune revizuirea și optimizarea lor, pentru a evita 

dificultăți la colectarea și validarea indicatorilor. 

Ø Pentru unele obiective, se propune includerea subintervențiilor, pentru a aduce mai multă claritate 

(OB1) 

Ø Se propune reformularea definiției Centrelor de Microscopie, în conformitate cu standardele existente, 

formularea subinterevnțiilor ce țin de funcționalitatea sistemului de curierat (transport la nivel 

periferic) (OB2) 

Ø Se propune ca interevențiile și subintevențiile colaborative TB. HIV, Hep să se regăsească de, 
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asemenea în PNCT, chiar dacă financiar vor fi acoperite în PN HIV și ITS 

Concluzii. Echipa PNCT, va colecta comentarii și sugestii la PNCT pănă miercuri, 6 aprilie. S-a reiterat 

importanța propunerilor argumentate pe marginea Planului de acțiuni discutat, cu acțiuni și subacțiuni, 

insoțite de indicatori de monitorizare. Varianta completată va fi prezenta până la următoarea ședință a GTL-

TB. 

Subiect 2.Utilizarea economiilor FG în contextul răspunsului național la COVID, Victor Volovei, UCIMP 

Discuții. În contextul situației excepționale în țară, FG a propus utilizarea economiilor FG pentru a contribui la 

raspunsul national la COVID. Economiile au fost realocate pentru procurearea echipamentelor de protecție 

personală (PPE). 

La moment, suma economiilor rămase pe componenta TB, după efectuarea procurărilor constituie puțin peste 

100.000 eur. Victor Volovei, a menționat că suma data (cifra exactă umează a fi prezentată în curând) va fi 

utilizată conform priorităților care vor fi stabilite de prgram. 

Concluzii. Membrii GTL-TB și participanții la ședință urmează să reevalueze lista necesităților și să ia o decizie 

privind redestribuirea economiilor rămase de comun acord în cadrul uneia din următoarele ședințe ale GTL-TB. 

Subiect 3. Diverse: Actualizări din partea membrilor GTL-TB 

OMS: Biroul de țară al OMS, a identificat un consultant, care de săptămâna viitoare, va fi disponibil pentru a 

oferi asistență tehnică în consolidarea noului program național.  

 

 

Secretar/Alternant  GTL-TB                   Oxana Rucșineanu (SMIT) Svetlana Doltu (AO AFI, CpPT) 


