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Proces Verbal/MINUTES № 11 / 2020 

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

Data:  03.11.2020 

Durata: 10:00-11:00 

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

Secretar GTL-TB: Oxana Rucșineanu (SMIT) 

Ședința deschisă 10.00 

Președintele GTL-TB 1. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

Secretar 2. Oxana Rucșineanu (SMIT) 

Participanți 3. Valentina Vilc (PNCT) 

4. Lucia Pirtina (PAS) 

5. Lilian Severin (AFI) 

6. Vitalie Slobozian (SOROS-Moldova) 

7. Svetlana Hangan (SOROS-Moldova) 

8. Tatiana Gulpe (IFP) 

Ordinea de zi / Agenda În Anexă 

 

1. Prezentare si Discuții: Propuneri pentru finanțarea activităților de screening TB în grupurile de risc 

și vigilență sporită din Fondul de Profilaxie CNAM în anul 2021. 

2. Diverse 

Cuvânt de salut 

Ø Cuvânt de salut și Prezentarea ordinei de zi. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc” 

După cuvântul de salut și prezentarea ordinei de zi, Sofia Alexandru a menționat, că invitația la ședință 

a fost expediată membrilor GTL-TB în data de 29.10.20. Nu au parvenit mesaje de solicitare de a 

desfășura ședința în altă zi, totuși din 17 membri ai GTL-TB cu drept de vot, la ședință s-au prezentat 

doar 7 membri. În această ordine de idei, se solicită analiza prezenței tuturor membrilor GTL-TB la 
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ședințele grupului în ultimul an, după care de revizuit componența GTL pentru a asigura, începînd cu 

anul 2021, un grup lucrativ în vederea luării deciziilor pe marginea subiectelor discutate în cadrul GTL. 

Subiect 1. Prezentare si Discuții: Propuneri pentru finanțarea activităților de screening TB în grupurile 

de risc și vigilență sporită din Fondul de Profilaxie CNAM în anul 2021. 

Discuții.  Au fost prezentate și discutate două propuneri pentru finațare din resursele FP CNAM după cu 

urmează: 

1. Sofia Alexandru, a prezentat prima propunere pentru finanțarea activităților de screening TB în 

grupurile de risc și vigilență sporită din Fondul de Profilaxie CNAM în anul 2021: Realizarea 

screening-ului la TB în rîndul persoanelor din grupurile de risc și vigilență sporită prin 

interemediul a 4 instalații mobile, care se propun a fi redistribuite pe teritoriul RM. Costurile 

sunt efectuate în baza costurilor nomenclatoruli CNAM și sunt estimate la 4 milioane de lei 

pentru examinarea a 90.000 persoane.  

2.  Valentina Vilc, a prezentat cea dea doua propunere pentru finanțarea activităților de screening 

TB în grupurile de risc și vigilență sporită din Fondul de Profilaxie CNAM în anul 2021 prin 

interemediul a ONG: finanțarea a 4 proiecte în valoare totală de 1 mln 200 mii pentru 

acoperirea a 2000 de persoane din grupurile greu de atins. De asemenea, s-a prezentat 

incidența TB și scăderea notificării TB în ultimele 10 luni, comparativ cu aceeași perioadă a 

anului 2019. Reieșind din situația actuală, va fi revizuită lista raioanelor prioritare pentru 

intervenții în anul 2021. (Lista actualizată a fost distribuită în timpul ședinței, prin email tuturor 

membrilor GTL-TB). 

3. Lilian Severin, AFI, a menționat necesitatea conjugării eforturilor de realizare a screeningului  la 

TB prin interemediul instalațiilor mobile cu eforturile ONG-urilor pentru a atinge rezultatete cât 

mai bune. 

Concluzii. Se consideră justificate și argumentate propunerile discutate în cadrul ședinței și se propun 

pentru a fi remise la MSFPS. Procesul verbal al ședinței va fi remis imediat membrilor grupului, cu 

solicitarea de a se  expune la subiect pentru a valida/anula decizia luată în cadrul grupului.  

Validare decizie. În rezultatul expunerii subiectului și realizarea procesului de votare prin email, 

propunerile au fost susținute prin votul direct a 10 membri. Absenta raspunsului din partea celorlalți 7 

membri este concepută - drept raspuns AFIRMATIV. Astfel, decizia de înaintare a ambelor propuneri 

către FP CNAM este considerată validată. 
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Presedintele GTL         ____________________                       Sofia Alexandru, director IMSP IFP    

Secretar GTL-TB                     Oxana Rucșineanu (SMIT) 


