Minuta
ședinței comune a GTL Control TB și GTL Control HIV/SIDA/ITS
pe marginea aplicației FG în contextul pandemiei COVID-19
Data: 22 mai 2020, ora 13:00
Locul ședinței: on-line (zoom meeting)
Participanți:
Membri GTL cu drept de vot
1. Daniela Demișcan - MSMPS,
2. Iurie Climașevschi – SDMC, PNHIV
3. Valentina Vilc – IFP, PNCT
4. Sofia Alexandru – IFP, PNCT
5. Andrei Corloteanu – IFP
6. Ludmila Marandici - IFP
7. Irina Barbiroș - ANP, MJ
8. Nelea Caras - ANP, MJ
9. Svetlana Plămădeală – UNAIDS
10. Stela Gheorghiță – OMS
11. Violeta Teutu – IP UCIMP DS
12. Victoria Petrică – IP UCIMP DS
13. Tatiana Cotelnic – Centrul PAS
14. Lucia Pîrțînă - Centrul PAS
15. Ala Iațco – UORN
16. Lilian Severin – AFI
Invitați:
1. Victor Volovei - IP UCIMP DS
2. Stela Bivol – Centrul PAS
3. Tatiana Costin-Codreanu, UCIMP
4. Silvia Stratulat - Secretariatul CNC
5. Adelina Sochirca, Secretariat CNC
6. Zinaida Bezverhni

Agenda ședinței:
1. Prezentarea și agrearea proiectului de aplicație a Rep. Moldova în cadrul mecanismului de susținere
a răspunsului COVID-19 în țările beneficiare de granturi a Fondului Global. Raportor - Violeta
Teutu, IP UCIMP DS
2. Diverse
Informații de context:
În luna aprilie curent, cu scopul de a susține țările beneficiare de granturi ale Fondul Global, donatorul a
lansat oportunitatea de a acorda resurse financiare opționale pentru a sprijini răspunsul la pandemia COVID19 și a reduce impactul negativ asupra programelor HIV, tuberculoză, malarie, și sistemelor de sănătate.
Condițiile de acces la Mecanismul de răspuns COVID-19 (C19MR) includ flexibilitatea (5% economii + 5%
reprogramare din fondurile granturilor curente) și nu va depăși echivalentul din 10% din alocarea țării
pentru perioada 2020-2022.

Astfel, țările pot aplica, către data de 31 mai 20202, Cereri de finanțare axate pe mitigarea efectelor
COVID-19 asupra programelor TB și HIV.
Investițiile eligibile, susținute de C19MR, sunt:
• intervenții pentru mitigarea impactului COVID-19 asupra programelor HIV, TB și malarie;
• acțiuni de consolidare a răspunsului la COVID-19; și
• inițiative pentru îmbunătățirea urgentă a sistemelor de sănătate și comunității, inclusiv rețele de
laborator, lanțuri de furnizare și implicarea comunităților vulnerabile.
Prin urmare, acțiunile de consolidare a răspunsului la COVID-19 trebuie să fie în concordanță cu ghidurile
tehnice ale OMS și să facă parte din Planul național strategic de pregătire și răspuns al țării. Finanțarea
suplimentară va fi utilizată pentru activitățile conexe COVID-19 până în iunie 2021.
În conformitate cu decizia stakeholderii TB și HIV, în baza necesităților propuse de PN și agreate în ședința
comună a GTL Control TB și HIV/SIDA/ITS (din 08.05.20), Recipientul Principal UCIMP, coordonatorii
de programe naționale și UNAIDS Moldova, au perfectat proiectul aplicației.
Subiectul # 1
1. Prezentarea și
agrearea proiectului
de aplicație a Rep.
Moldova în cadrul
Mecanismului de
Răspuns COVID-19,
lansat de Fondul
Global

Context și dezbateri (opțiuni/propuneri din partea participanților)
La începutul ședinței, reprezentantul UCIMP, Violeta Teutu, a reiterat succint
informațiile cu privire la mecanismul de răspuns al FG cu privire la pandemia
COVID-19 - scop, condiții de acces, valoarea finanțării.
Astfel, Rep. Moldova este eligibilă de a accesa în cadrul mecanismului C19MR
suma totală de 1,806,119 Euro, care reprezintă 10% din 18,061,192 Euro valoarea alocației pentru 2021-2023. Din această sumă, se ține cont de flexibilitățile
de grant – 644,400 Euro, care reprezintă 5% din economiile grantului MDA-CPCIMU. Totodată, raportorul a menționat că, în cadrul grantului UCIMP,
reprogramare din fondurile curente nu sunt posibile.
În acest context, Republica Moldova poate aplica în cadrul acestui mecanism pentru
Prioritatea 1 - (3,25% din grantul 2021-2023) valoarea căreia reprezintă - 586,989
Euro, și pentru Prioritatea 2, în sumă de 574,730 Euro, care, însă, este
condiționată de disponibilitatea resurselor Fondului Global.
În proiectul Cererii de finanțare a Rep. Moldova pentru COVID19, costurile au fost
structurate în trei categorii, toate eligibile cerințelor FG:
• Mitigarea impactului COVID-19 asupra PN TB/HIV;
• Susținerea răspunsului național la COVID-19;
• Intervenții urgente în sănătate și sistemele comunitare.
Ca urmare a discuțiilor cu echipele de coordonare a programelor naționale TB și
HIV/SIDA/ITS au fost propuse de a fi incluse în Cererea de finanțare următoarele
necesități pentru Prioritatea 1:
Programul național TB:
Echipament de protecție a personalului - 361,386.22 Euro
Programul național HIV/SIDA/ITS:
Echipament de laborator (SDMC, Bălți, Cahul), consumabile, controlul calității,
echipament măsurare/controlul infecției, echipament de protecție a personalului 222, 244.24 Euro
În contextul Priorității 2, au fost înaintate următoarele propuneri:

Programul național TB:
Ventilatoare pulmonare IFP (2+1) – 44,192.64 Euro
Programul național HIV/SIDA/ITS – 88,000 Euro
GeneXpert XVI (1-SDMC)
Bankomate pentru distribuirea consumabilelor HIV (5 pentru 3 regiuni)
MSMPS – 85,000 Euro
Mașini pentru colectarea & transportarea probelor de COVID
Concentrator de oxigen portabil (2, solicitate de ANP)
Echipament pentru distrugerea deșeurilor generate de COVID
Adițional, la cele incluse în aplicație, au parvenit câteva solicitări din partea
Centrului PAS și ANP:
- echipament de protecție pentru persoanele cu TB în tratament la domiciliu controlul infecției la domiciliu + deplasări pentru M tratamentului (3,8 Euro
x 14 000 pers = 53 200 Euro).
- EPP/FFP2, N95 - măști de multiplă folosință pentru KAPs (pentru prevenire
HIV/OST, PTH) (3,84 Euro x 30 430 benef = 116 851 Euro).
• Implementarea VOT și pentru beneficiarii serviciilor prevenire HIV &
TARV (multiple costuri).
• EPP (măşti chirurgicale) ANP (100 000 x 0,26 Euro = 26 000 Euro)
Discuții pe marginea aplicației COVID19:
Sofia Alexandru, PNCT, a precizat că, în estimările pentru echipamentele de
protecție, incluse la Prioritatea 1, pentru Programul Național TB, se includ
necesitățile pentru personalul medical, pentru angajații organizațiilor
neguvernamentale implicate în controlul TB, și pentru pacienții TB. Astfel,
propunerea adițională de a procura echipamente pentru pacienții TB în Prioritatea 2
decade.
Iurie Climașevschi, PN HIV, a menționat că echipament de protecție pentru
persoanele cu HIV în tratament la domiciliu, la prioritatea 1, nu a fost inclus și a
susținut propunerea colegilor de a include EPP, în acest scop, pe linia Priorității 2.
Stela Gheorghiță, reprezentantul OMS, a recomandat ca să fie asigurate cu
echipament de protecție EPP/FFP2, N95, prioritar personalul medical, iar pentru
beneficiari sunt suficiente măștile de protecție chirurgicale.
Reprezentantul Centrului PAS, Stela Bivol, a propus implementarea VOT pentru
beneficiarii serviciilor prevenire HIV&TARV, ținând cont de restricțiile de
deplasare. De menționat că, softul este elaborat pentru TB, prin urmare, dacă
propunerea va fi acceptată, va trebui modificată aplicația pentru serviciul HIV.
Deoarece implementarea acestei activități necesită mai mult timp pentru consultări
și discuții, propunerea nu a fost inclusă în prezenta aplicație.
Daniela Demișcan, MSMPS, a mulțumim tuturor pentru munca depusă la elaborarea
Cererii de finanțare pentru susținerea răspunsului la COVID-19, a susținut
propunerile înaintate de PN și a menționat importanța includerii în aplicație a
echipamentului pentru distrugerea deșeurilor în contextul COVID-19.
La finalul ședinței, coordonatorul PN HIV, a menționat că va remite adițional o
solicitare de a procura costume de protecție, însă includerea acestora în aplicație nu
va afecta în măsură mare bugetul.

Decizii/recomandări:

În cadrul ședinței comune a GTL Control TB și GTL Control HIV/SIDA/ITS, din
22.05.2020, membrii GTL au susținut proiectul aplicației FG pentru răspunsul la
pandemia COVID-19, cu includerea propunerilor adiționale pentru Prioritatea 2
după cum urmează:

Elaborat:
Secretariatul CNC TB/SIDA
24/05/2020

-

echipament de protecție pentru persoanele HIV în tratament la domiciliu
(măști, mănuși, dezinfectante), echipament de protecție personală (măști)
pentru asigurarea desfășurării activitățile de prevenire HIV populațiilor
cheie afectate din sectorul civil și echipament de protecție personală (măști),
asigurarea implementării programele de reducere a riscurilor, diagnosticul și
tratamentul tuberculozei, HIV, tratamentului de substituție din sistemul
penitenciar;

-

echipament de protecție (costume de protecție) pentru personalul medical
din IMSP SDMC.

