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Proces Verbal/MINUTES № 8 / 2020

Ședința Grupului Tehnic de Lucru pe TB (Ședința de lucru GTL-TB)
Data: 17.07.2020
Durata: 10:00-12:00
Locul desfășurării: on-line ZOOM Platform, hosting by PAS
Secretar GTL-TB: Oxana Rucșineanu SMIT (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei)
Ședința deschisă

10.00

Președintele GTL-TB

1. Sofia Alexandru, Director IFP „Chrirl Draganiuc”

Secretar

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

Participanți

3. Valentina Vilc (PNCT)
4. Lucia Pîrțînă (PAS)
5. Valeriu Crudu (IFP)
6. CNAM
7. Stela Gheorghiță (OMS)
8. Victoria Petrica (UCIMP)
9. Lilian Severin (AFI)
10. Pavel Rucsineanu (SMIT)
11. Liliana Gherman (SOROS-Moldova)
12. Vitalie Slobozian (SOROS-Moldova)
13. Svetlana Hangan (SOROS-Moldova)
14. Nelea Caras (ANP)
15. Irina Barbiroș (ANP)
16. Tatiana Maxim (Spitalul Republican TB, malul stang)
17. Iațco Ala (TDV)
18. Tatiana Gulpe (IFP)
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Ordinea de zi / Agenda
1.

În Anexă

Prezentare si Discuții: Procurarea/schimbarea modulelor pentru aparatele GeneXpert din sursele
FG, Lucia Pîrțînă, Centrul PAS

2.

Prezentare si Discuții: Bugetul estimat de către ANP pentru PNCT 2021-2025, Irina Barbiros, ANP

3.

Prezentare si Discuții: Necesităție de medicamente si consumabile pentru anul 2021, Valentina
Vilc, PNCT

4.

Prezentare si Discuții: implicarea OSC în depistarea țintită a TB, Lucia Pîrțînă, Centrul PAS

5.

Diverse: Actualizări din partea membrilor și partenerilor 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 raportorilor li s-a
solicitat să prezinte în prealabil ședinței GTL- TB, documentele care urmează a fi discutate - nu toți
raportorii au remis membrilor GTL, informația solicitată.
Subiect 1. Prezentare si Discuții: Procurarea/schimbarea modulelor pentru aparatele GeneXpert din

sursele FG, Lucia Pîrțînă, Centrul PAS
Discuții. Lucia Pîrțînă, Centrul PAS, a dus în discuție subiectul procurării și schimbării modulelor pentru

aparatele GeneXpert din sursele FG. S-a menționat că la moment există 41 module defecte pe malul
dept și 6 pe malul stâng, care urmează a fi returnate vînzătorului (Cepheid). Modulele defecte,
conform unei înțelegeri cu Cepheid și din experința trecută, erau anterior returnate, iar în schimbul
celor vechi, per fiecare modul nou se obținea un preț avantajos de 900-00 USD (în loc de 3360-00 USD
stabilit, în cazul dacă modulul defect nu s-ar reîntorce la vânzător). În conformitate cu Articolul 76 al
Legii Codul Vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, litera b, nu pot fi plasate sub
regimul vamal de perfecționare pasivă, mărfurile care înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal, au
fost importate cu exonerarea totală de drepturile de import – pînă la expirarea termenelor de
exonerare. Modulele GeneXpert care au fost procurate din sursele Fondului Global, cad sub incidența
articolului menționat, respectiv ele nu pot fi scoase din țară.

În același timp, legislația vamală, la

etapa actuală este în proces de modificare. De menționat că în cazul dacă returnarea modulelor nu va
mai fi posibilă pe viitor, GTL va trebui să ia decizia vizavi de modalitatea și prețul de achiziție a
modulelor începând cu 2021. Decizia și prețul care va fi achitat, depinde, după cum s-a constat de o
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serie de factori, dar cu certitudine, ar putea influența bugetul programat penru următorii ani.
În urma discuțiilor s-a propus de a formula și înainta prin CNC un demers către Serviciul Vamal al RM,
cu expunerea situației create și solicitarea de informații privind posibilele căi de depășire/soluționare a
problemei. Totodată, s-a propus, ca demersul să solicite și formularea prevederilor necesare de
reglementare a unor astfel de situații, în noua lege vamală, care va intra în vigoare în 2021.
Concluzii. Centrul PAS, în temeiul procesului verbal al GTL, va formula un demers către instanțele

respective, care va fi înaintat la destinație cu sprijinul Secretariatului CNC.
Subiect 2. Prezentare si Discuții: Bugetul estimat de către ANP pentru PNCT 2021-2025, Irina Barbiros,

ANP
Discuții. Irina Barbiroș, ANP, a menționat că la moment se consolidează într-un fișier necesitățile și

bugetul necesar pentru realizarea PNCT în cadrul ANP. Totodată, s-a adus la cunoștință că activitățile
și bugetul estimat va urma intervențiile istorice ale Planului de activități, și se va axa pe –
ü Diagnostic, inclusiv cheltuieli de mentenanță (aprx 1 mln lei)
ü Tratament (apx 350 mii lei)
ü Profilaxie specifică, cu începere din 2022
De asemenea, s-a menționat importanța achizițiilor centralizate în domeniul TB, atât în contextul
procurărilor pentru ANP, cât și pentru necesitățile de pe malul stâng, fapt care urmează a fi realizat cu
începere din 2021.
Concluzii. ANP, va definitiva împreună cu PNCT (Diana Gulpe), estimările necesare și, va distribui în

termeni rezonabili documentele consolidate tuturor membrilor GTL.
Subiect 3. Prezentare si Discuții: Necesităție de medicamente si consumabile pentru anul 2021,

Valentina Vilc, PNCT
Discuții. Valentina Vilc (PNCT) a prezentat necesitățile de medicamente si consumabile pentru anul

2021, care sunt estimate la apx. 10 mln lei pentru medicamente și peste 8 mln pentru consumabile.
Lista medicamentelor include, de asemenea medicamentele noi, cum ar fi – bedaquiline și
delamananid, peroxin (sirop copii), testul recomandat OMS – QuantiFERON (IGRA test).
Concluzii. S-a reiterat importanța achizițiilor centralizate în domeniul TB pentru a procura

medicamentele TB precalificate de OMS, care garantează calitatea medicamentelor. Situația de pe
malul stâng, care este *leader-ul* la MDR-TB, ar putea fi determinată inclusiv și de medicamentele de
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linia I-ia, calitatea cărora și procesul de achiziție este reglementat diferit.

Subiect 4. Prezentare si Discuții: implicarea ONG în depistarea țintită a TB, Lucia Pîrțînă, Centrul PAS
Discuții. Valentina Vilc (PNCT) a prezentat informația statistică privind înrăutățirea indicatorilor de

depistare a cazurilor de TB în contextul pandemiei COVID în țară și a menționat consecințele
anticipate. Pentru îmbunătățirea situației, PNCT a elaborate o strategie de depistare țintită, inclusive
cu implicarea organizațiilor neguvernamentale active în domeniu. Dna Vilc a prezentat proiectul de
ordin privind depistarea țintită a TB în rândul unor grupuri prestabilite la nivel de țară. Anexa 2 la
Ordin descrie algoritmul activităților, raioanele țintă și OSC care vor activa în teritorii cu acest scop
pâna la finele 2020.
Lucia Pîrțînă a prezentat resursele estimate necesare pentru activitate, care au fost identificate din
economiile grantului curent al FG. Pentru estimarea resurselor financiare necesare activității descrise
mai sus, a fost utilizat costul elaborat în procesul elaborării PNCT 2021-2025 și aplicației către Fondul
Global – 2021-2023. Astfel, prețul per beneficiar fiind de 631 lei și planificînd pentru acoperire 5000
beneficiari, suma estimată pentru acoperire constituie 3,065,000 MDL (în jur de 151,179 Euro).
Analizînd situația financiară per grant, Centrul PAS estimează economii, în jur de 120,000 Euro pe
liniile TB4A10-13 legate de asigurarea cu stimulente a pacienților cu TB, în jur de 30,000 Euro pe linia
TB4A68 – legată de activitatea centrelor comunitare și suma care nu va ajunge se propune de acoperit
din linia TB4A40 care ține de participarea reprezentanților ONG la instruiri și evenimente desfășurate
la nivel international.
Concluzii. Draftul Ordinului cu anexele necesare au fost prezentate la MSMPS și în săptămânile

următoare, OSC urmează, să se întrunească într-o ședință de lucru pentru a stabili termenul de inițiere
a realizării activităților de depistare TB.
Subiect 5. Diverse: Actualizări din partea membrilor GTL-TB
Discuții.

ü S- a adus la cunoștință ca a fost finalizat Raportul de activitate pe marginea implimentării
PNCT 2016-2019, care descrie provocările și progresele atinse în cei 4 ani de implementare a
Programului. Cu regret, recomandările formulate la fiecare sfârșit de an, rămân a fi neluate în
considerare.
ü A fost instituit, prin ordin, un GTL în cadrul MSMPS, care examenează posibilitatea de a
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modifica modalitatea de acordare a suportului motivațional (tichete/produse alimentare)
persoanelor aflate în tratament ambulator, precum și suma atribuită (de la 35 – la 45-00
lei/zilnic).
ü S-a solicitat să se considere invitarea participarea OSC din teritorii la ședințele GTL-TB pe viitor,
deoarece multe dintre OSC, si-au exprimat dorința să participle la GTL organizate la nivel
național.

Secretar/Alternant GTL-TB

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

