
Activități asociate

1 Elaborarea planului anual de activitati al GTL x

2 Aprobarea planului anual de activitate al GTL x

3
Elaborarea strategii, ordine, dispozitii în domeniul TB și prezentatarea către 
MSMPS pentru aprobare

x x x x

4
Elaborarea, consultarea propunerilor de gran/consultantelor la nivel național în 
domeniul TB și prezentarea pentru sugestii și aprobare, în caz de necesitate

x x

5
Elaborarea si examinarea  propunerilor pentru  utilziarea economiilor identificate 
in rezultatul implementarii grantului TB, in caz de formare x x

6
Propuneri înaintate către MSMPS pentru vaccinarea angajatilor ONG implicati in 
activitatile de control a TB, dar si a persoanelor bolnave de TB x

7 Costificarea serviciilor in TB x x

8
Monitorizarea oferirii suportului motivational din  sursele bugetului public si 
sursele FG. Indentificarea potentialelor riscuri si definirea solutiilor x

9
Revizuirea mecanismului de oferire a suportului suportului motivational din  
sursele bugetului public x x

10

Procurarile de medicamente antituberculoase prin CAPCS, elaborarea și 
prezentarea necesităților de medicamente și consumabile pentru procurare din 
sursele bugetului public

x

x x

11
Realizarea vizitelor/ședințelor de supervizare al activitatii partenerilor care 
activeaza în domeniul TB

x

12 Implicarea reprezentantilor ONG-urilor din HIV în activitatea GTL-TB
x

x x x x x x x

Aprobat (data aprobării): 2 aprilie 2021

Secretar GTL: (N,P, semnătura)

Feb Mar

Grupul Tehnic de Lucru în Tuberculoză: Planul anual de lucru 2021

Obiectivul 3. Participarea la supervizarea realizării programelor implementate de partenerii naționali și internaționali

Mai Iunie Iulie August

Obiectivul 1. Acordarea asistenței în dezvoltarea proiectelor de programe, strategii, propuneri de grant de nivel național în domeniul controlului și profilației HIV/SIDA/ITS și TB

Planificare organizațională și elaborarea planului de lucru

Dec
Interval de timp

Oxana RUCSINEANU

Obiectivul 2. Monitorizarea și evaluarea situației în domeniul implementării programelor naționale și a granturilor oferite de donatorii internaționali

Apr Sep OctIan Noi

Sofia ALEXANDRU


