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Proces Verbal/MINUTES № 7 / 2020

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB (Ședința de lucru GTL-TB)
Data: 16.06.2020
Durata: 09:00-12:00
Locul desfășurării: on-line ZOOM Platform, hosting by PAS
Secretar GTL-TB: Oxana Rucșineanu SMIT (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei)
Ședința deschisă

09.00

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. Lucia Pîrțînă (PAS)
4. Valeriu Crudu (IFP)
5. Svetlana Nicolaesc (PAS)
6. Andrei Corlateanu (IFP)
7. Victoria Petrica (UCIMP)
8. Lilian Severin (AFI)
9. Oxana Rucsineanu (SMIT)
10.Tatiana Gulpe (IFP)

Ordinea de zi / Agenda
1.

Discuții: Bugetul estimat pentru implementarea PNCT 2021-2025

2.

Discuții: Activități preconizate pentru a fi incluse în aplicatia către Fondul Global
Cuvânt de salut

Ø Cuvânt de salut și Prezentarea ordinei de zi. Sofia Alexandru, Președinte GTL-TB, Director IFP „Chrirl
Draganiuc”
Subiect 1. Discuții: Bugetul estimat pentru implementarea 2021-2025
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Subiect 2. Discuții: Activități preconizate pentru a fi incluse în aplicatia către Fondul Global

Ø Pașii următori privind elaborarea PNCT pentru anii 2021-2025
Discuții. După cuvântul de salut și prezentarea ordinei de zi, Sofia Alexandru, a menționat că pe data de 25 mai

în adresa tuturor membrilor GTL-TB, au fost expediate varianta consolidată a PNCT 2021-2025 cu tabelele
activitităților și indicatorilor de monitorizare. De asemenea a fost expediat și Bugetul estimativ al PNCT 20212025 , cu resurselele estimate prevăzute a fi incluse în Aplicația către Fondul global 2021-2023.În conformitate
cu concluziile ședinței GTL-TB din 22.04.20, în cadrul căreia s-a decis optimizarea indicatorilor și elaborarea
bugetului pe marginea Planului de acțiuni discutat, Valentina Vilc, dar și Sofia Alexandru, au menționat aportul
tuturor partenerilor.Rolul fiecărui a fost și este unul important, pornind de la estimarea bugetului pentru
diagnostic și medicamente, pînă la bugetarea intervențiilor OSC. S-a subliniat necesitatea aplicării unor costuri
și estimări justificate, cu abordarea unică pentru componente, exerciâiu extrem de important în contextul unei
aplicații către FG integrate pe ambele povere – TB și HIV/SIDA.
Menționând progresul în elaborarea Planului de Acțiuni și tabelul de indicatori pentru PNCT 2021-2025, s-a
constatat că PNCT se află la etapa de consolidare, iar Bugetul estimativ este bine structurat, bazat pe acțiunile
planului PN. După prezentarea subiectelor de pe ordinea de zi, membrii GTL, prezenți la ședință au fost unanimi
în impresiile pozitive vizavi de succesele atinse în elaborarea PNCT, precum și bugetarea acțiunilor din cadrul
acestuia.
Totodată, s-a adus la cunoștință că FG, prin intermediul programului de asistență tehnică CRG, a acceptat
solicitarea expediată din cadrul Comitetului KAP, încă la începutul anului, pentru acordarea suportului în
vederea evaluării implicării comunităților și OSC în elaborarea PN TB și HIV și scrierea Aplicației către FG 20212023. Reieșind din cele spuse, este destul de posibil, că după consultări cu diferite părți implicate, ar putea
apărea unele priorități care nu se regăsesc în versiunea prezentată a PN, de aceea este importantă deschiderea
Unității de coordonare pentru eventuale ajustări.
Concluzii. Echipa PNCT, va solicita în scurt timp, de la membrii GTL, în formă scrisă *ACORDUL/DEZACORDUL*

versiunii preliminare a PNCT și bugetului estimat 2021-2025, totodată reiterând necesitatea de a continua
eforturile pentru formularea unei aplicații consolidate către FG.
Subiect 5. Diverse: Actualizări din partea membrilor GTL-TB

Se recomandă respectarea rigorilor necesare în contextul COVID-19 la toate nivelurile. Totodată, Valentina Vilc,
a menționat că conform datelor preliminare SIME TB, în ultimele luni, se atestă o scădere dramatică a
notificării în depistarea TB (apx cu 1/3 mai puține cazuri TB notificate în comparație cu aceeași perioadă a
2019).
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Secretar/Alternant GTL-TB

Oxana Rucșineanu (SMIT) Svetlana Doltu (AO AFI, CpPT)

