
 

CCM Meeting Minutes 
 

INPUT FIELDS INDICATED BY YELLOW BOXES   
 

MEETING DETAILS 
COUNTRY (CCM) Republica Moldova TOTAL NUMBER OF VOTING MEMBERS PRESENT  

 
(INCLUDING ALTERNATES) 

25 

MEETING NUMBER (if applicable) Nr. 2 

DATE  (dd.mm.yy) 20/12/21 TOTAL NUMBER OF NON-CCM MEMBERS / OBSERVERS 
 
PRESENT (INCLUDING CCM SECRETARIAT STAFF) 

33 

DETAILS OF PERSON WHO CHAIRED THE MEETING 
 

HIS / HER NAME 
 

& 
 

ORGANISATION 
                              

First name                Ala  QUORUM FOR MEETING WAS ACHIEVED  (yes or no) Da 

Family name              Nemerenco DURATION OF THE MEETING (in hours) 1,3  

Organization Ministerul Sănătății VENUE / LOCATION online, www.zoom.com 
 

HIS / HER ROLE ON CCM Chair X 
 

MEETING TYPE  
 

(Place ‘X’ in the relevant box) 

Regular CCM meeting        
X 

(Place ‘X’ in the relevant box) Vice-Chair  Extraordinary m eeting  

 CCM member  Committee meeting        

 Alternate  
 

GLOBAL FUND SECRETARIAT /  LFA   
ATTENDANCE AT THE MEETING 
 
 

(Place ‘X’ in the relevant box) 

LFA X 

HIS / HER SECTOR*  (Place ‘X’ in the relevant box) FPM / PO  
GOV MLBL NGO EDU PLWD KAP FBO PS OTHER  
X        NONE  

 

  LEGEND FOR SECTOR* 

GOV Government PLWD People Living with and/or Affected by the Three Diseases 
MLBL Multilateral and Bilateral Development Partners in Country KAP People Representing ‘Key Affected Populations’ 

NGO Non-Governmental & Community-Based Organizations  FBO Religious / Faith-based Organizations  
EDU Academic / Educational Sector  PS Private Sector / Professional Associations / Business Coalitions 

 
 

 

   

SELECT A SUITABLE CATEGORY FOR EACH AGENDA ITEM 
 

(Place ‘X’ in the relevant box) 
 

 

GOVERNANCE OF THE CCM, PROPOSALS &  GRANT MANAGEMENT RELATED TOPICS  
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AGENDA SUMMARY 
AGENDA 
ITEM No. WRITE THE TITLE OF EACH AGENDA ITEM / TOPIC BELOW 

AGENDA 
ITEM #1 

Rezultatele implementării grantului 
consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global 
„Consolidarea Controlului Tuberculozei și 
Reducerea Mortalității Asociate cu SIDA în 
Republica Moldova”, 2021 – 2023 

           x    

AGENDA 
ITEM #2 

Realizarea Programelor naționale de 
prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și TB în 
contextul pandemiei COVID-19 

     X      x    

AGENDA 
ITEM #3 

Prezentarea și validarea Raportului de țară 
către FG privind investițiile locale în 

    X X          



 
răspunsul național la HIV și TB, anul 2020 

AGENDA 
ITEM #4 

Prezentarea și agrearea draftului de Manual 
privind procedurile de selectare, comunicare 
și implicare a societății civile în procesele 
CNC TB/SIDA 

    x           

AGENDA 
ITEM #5 

Prezentarea și aprobarea proiectului de 
Raport privind activitatea CNC TB/SIDA în 
anul 2021 și prioritățile pentru anul 2022 

              x 

AGENDA 
ITEM #6 Diverse               x 

 

 MINUTES OF EACH AGENDA ITEM 

Ședința CNC TB/SIDA din 20 decembrie 2021 a fost prezidată de Dna Ala Nemerenco, ministru al sănătății și 
președinte al CNC TB/SIDA. Dna Nemerenco a salutat participanții la ședință, a mulțumit tuturor pentru participare 
și a prezentat subiectele incluse pe agenda de lucru. 

Cvorum pentru ședința CNC din 20/12/2021 – 25 membri prezenți din 29 membri cu drept de vot.  

AGENDA ITEM #1 

Rezultatele implementării grantului consolidat TB și HIV/SIDA al Fondului Global 
„Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate cu SIDA în 
Republica Moldova”, 2021 – 2023 
 

Raportor: 
Victor Volovei, RP IP UCIMP DS 

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions) 

 

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no)  > No 

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 

Grantul Consolidat MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023, este  realizat în baza Acordului de Grant nr. 1923 din 25 
noiembrie 2020, în valoare totală de 18 061 192.00 EUR, recipient principal MDA-C-PCIMU, subrecipient Centrul 
PAS. 
 

Dl Victor Volovei a informat membrii CNC despre: 
 

Scopul grantului - de a  reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și HIV/SIDA, în Republica 
Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu abordare sensibilă la aspectele de 
gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB și HIV/SIDA, prin:  

• sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB (acordând o atenție 
specială populațiilor cheie), și  

• reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: 
creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității 
serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire inovative. 

 

Interventiile grantului sunt axate pe următoarele obiective: 
  

• Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic al TB, furnizate în timp util și de înaltă calitate (cu 
accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; îmbunătățirea 
calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu acestea; 
și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în special, în 
rândul populațiilor cheie. 

• Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor scurte de 
tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și a 
activităților de monitorizare și urmărire a acestuia. 

• Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a măsurilor eficiente 
de control al infecției. 

• Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea calității 
serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea accesului 



 
la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul HIV și 
serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire 
HIV. 

• Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții inovatoare de 
prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea discrepanțelor 
dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV. 

• Consolidarea capacităților sistemului de sănătate 
• Consolidarea capacităților sistemului comunitar 
• Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge obiectivul zero 

discriminare, în serviciile de sănătate și medicale 
 

În continuare, raportorul s-a referit la Performanța programatică pe componenta HIV/SIDA: 
- Procentul persoanelor aflate în tratament ARV, din numărul total de PTH, la sfârșitul perioadei de raportare 

– 48.65% (ținta: 57.14%). În sem.I.2021, un număr de 7 101 PTH se afla în tratament ARV, din 14 597 PTH 
estimați pentru a. 2021 . Indicator realizat în proporție de 85.14% 

- Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 24.65% (ținta: 
35.00%). În sem.I.2021, 3 599 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 14 600 BSB 
estimați pentru a. 2021.Indicator realizat în proporție de 70.43% 

- Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 37.08% (ținta: 53.92%). 
În sem.I.2021, 5 859 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 15 800 LS estimați pentru a. 
2021 Indicator realizat în proporție de 68.77% 

- Procentul PCDI acoperite de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 53.04% (ținta: 
72.13%). În semestrul I.2021, 14 585 PCDI au fost acoperite de programele de prevenire HIV, din 27 500 
PCDI estimate pentru a. 2021. Indicator realizat în proporție de 73.53% 

- Procentul BSB care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 14.8% 
(ținta: 32.02%). În semestrul I.2021, 2 161 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 14 600 
BSB estimați pentru a. 2021 Indicator realizat în proporție de 46.2% 

- Procentul LS care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 22.92% 
(ținta: 48.68%). În semestrul I.2021, 3 622 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 15 800 
LS estimați pentru a. 2021. Indicator realizat în proporție de 47.08% 

- Procentul PCDI care au fost testate pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 20,93% 
(ținta: 61.15%). În semestrul I.2021, 5 755 PCDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 27 
500 PCDI estimați pentru a. 2021. Indicator realizat în proporție de 34.23% 

- Numărul deținuților care au fost testați pentru HIV, în perioada de raportare, și își cunosc rezultatele – 1 
534 (ținta: 4 024). În semestrul I.2021, un număr de 1 534 de deținuți a fost testat pentru HIV și își 
cunoaște rezultatele. Indicator realizat în proporție de 38.12% 

- Procentul BSB eligibili, care au inițiat tratamentul oral antiretroviral PrEP, în perioada de raportare – 1.54% 
(ținta: 5.09%). În semestrul I.2021, 70 BSB eligibili au inițiat tratamentul PrEP, din 4 535 BSB eligibili, care 
au inițiat primar acest tratament. Indicator realizat în proporție de 30.26% 

 

PERFORMANȚA PROGRAMATICĂ pe componenta TB 
- Numărul cazurilor de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi 

și recidive) notificate către autoritatea națională, într-o perioadă anumită de timp 997 (ținta: 1 363 cazuri) 
997 cazuri de tuberculoză, toate formele (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și 
recidive) au fost notificate către autoritatea națională, în sem.I.2021. Indicator realizat în proporție de 
73.15% 

- Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) notificate către autoritatea 
națională 252 (ținta: 436 cazuri) 252 cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au 
fost notificate, în sem.I.2021. Indicator realizat în proporție de 57.8% MDR TB-3⁽ᴹ⁾: Numărul cazurilor cu 
tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul 
DOTS-Plus, în perioada raportată 289 (ținta: 436 cazuri) 89 pacienți cu TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB) au fost 
incluși în tratamentul DOTS Plus, în sem.I.2021. Indicator realizat în proporție de 66,28% 

 

Totodată, Dl Volovei a informat membrii CNC TB/SIDA despre rezultatele implementării intervențiilor care au 
obținut finanțare în cadrul Mecanismului de răspuns al FG la pandemia COVID-19.  
 

Astfel, în cadrul răspunsului național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism – C19RM), FG a 



 
aprobat finanțarea C19RM suplimentar la grantul actual (aa. 2021-2023), în sumă totală de 5 021 416.00 EUR. 
 

În perioada aa. 2021-2023, activitățile planificate, în cadrul componentei COVID-19, includ: 
• Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele HIV; 
• Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB; 
• Profilaxia infecției, controlul și protecția sănătății personalului; 
• Diagnostic și testare la COVID-19; 
• Managementul de caz, intervenții clinice și tratament; 
• Sisteme de laboratoare; 
• Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor; 
• Fortificarea Sistemului Comunitar COVID-19: Activități de advocacy și cercetare, gestionate de comunitate; 
• Fortificarea Sistemului Comunitar COVID-19: Fortificarea capacităților instituționale ale OSC-urilor active în 

domeniu; 
• Promovarea consolidării aspectelor cheie ale sistemelor de sănătate și sistemelor de control HIV/TB, 

gestionate de comunitate; 
• Răspunsul la barierele legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor HIV/TB. 

 

Performanța financiară a fost prezentată pentru primele III trimestre ale anului 2021, iar Dl Volovei a explicat 
liniile care ar putea fi îngrijorătoare: 
 
 

 
 

 
La finalul prezentării, Dl Volovei s-a referit și la provocările existente, dar și la oportunitățile care pot fi explorate:  
 

• Fonduri suplimentare alocate țării, pentru susținerea răspunsul său la COVID-19, care urmează a fi 
valorificate într-o perioadă scurtă de timp, cu implicarea unui număr mare de actori. 

• Perioada extinsă de organizare a licitațiilor, în susținerea răspunsului la COVID-19, din cauza: (i) ajustării 
specificațiilor tehnice (cantitative și calitative) la necesitățile curente ale beneficiarilor finali, inclusiv 
schimbarea acestora din urmă; (ii) suprasolicitării specialiștilor din domeniu, implicați în procesul de 
evaluare tehnică, care participă și în alte activități similare. 

• Perioada extinsă de aprobare și procesare a plăților directe, efectuate de către FG, furnizorilor de bunuri și 
servicii. 

• Procedurile de achiziție a echipamentelor, destinate regiunii de est a RM, sunt îngreunate din cauza 
dependenței monopoliste a furnizorilor de consumabile și reactive pe piața din regiune, care urmează a fi 
cumpărate și utilizate ulterior din surse locale, pentru funcționarea acestora. 

• Fluctuația cursului valutar și influența sa asupra bugetului grantului - întocmit, conform cerințelor FG, la 
rată fixă. 
 

 



 
 
 

SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES  AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM 
 

Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided. 
 

SC  

Veaceslav Mulear, AO Gender DOC-M a întrebat care este situația cu privire la testele rapide COVID-19 
pentru ONG-uri, deoarece în procesul de elaborare a intervențiilor pentru finanțarea suplimentară 
C19RM, Ministerul Sănătății a dat asigurări că teste sunt, însă până la moment există neclarități cu 
privire la aprovizionarea acestora. Și reprezentantul Platformei TB și Comitetului KAP, Oxana 
Rucșineanu, a reiterat această întrebare menționând că ei au remis mai multe solicitări MS cu privire la 
testarea COVID prin ONG-uri  însă nu au primit răspuns. 

GOV  

Secretarul de stat al MS, Svetlana Nicolaescu, a menționat că, sistemul public mizează și implică 
efortul societății civilă în anumite activități, cu toate acestea, există proceduri obligatorii de raportare în 
procesul de efectuare a testării la COVID-19. În cazul în care există necesitatea și posibilitatea de a 
implica ONG-urilor în acest proces, trebuie să fie stabilite toate procedurile necesare. S-a propus de a 
discuta întrebarea la nivelul tehnic pentru a stabili toate algoritmurile și metodele de raportare a 
testării efectuate. Ulterior, va putea fi considerată și distribuirea/aprovizionarea testelor spre ONG-uri. 

KAP/ 
GOV  

Ruslan Poverga, AO Inițiativa Pozitivă, a solicitat urgentarea discutării subiectului dat, deoarece ONG-
urile nu au teste rapide COVID, iar acest lucru pune în pericol angajații și clienții.  
 

Ministra sănătății, Ala Nemerenco, a menționat că, în cazul în care persoana prezintă simptome clinice 
este necesară consultanța unui cadru medical. De asemenea, a încurajat organizațiile interesate să 
discute într-o ședință separată aspectele tehnice cu privire la efectuarea testărilor prin ONG-uri. La 
moment insuficiență de teste rapide COVID nu este, dar este important de a discuta mecanismul 
efectuării/raportării testărilor la COVID prin intermediul ONG-urilor și accesibilitatea testelor către 
anumite categorii de persoane. 

 
MINUTES OF EACH AGENDA ITEM 

AGENDA ITEM #2 

Realizarea Programelor naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și TB în 
contextul pandemiei COVID-19 
 

Raportori:  
Iurie Climașevschi, coordonator PN HIV 
Valentina Vilc, coordonator PNRT 

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions) 

 

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no)  > No 
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 

La subiectul #2 din agenda ședinței CNC, coordonatorii PN HIV și TB au prezentat rezultatele procesului de realizare 
a programelor naționale în condițiile pandemiei COVID-19.  

Acțiuni întreprinse în contextul pandemiei COVID-19 în cadrul PN HIV/SIDA/ITS au fost raportate de Dl Iurie 
Climașevschi. Astfel: 

- În vederea asigurării continuității serviciilor de prevenire în GRSI a fost elaborată instrucțiunea privind 
prestarea serviciilor de prevenire a infecției cu HIV în cadrul Programelor de reducere a riscurilor 
implementate de ONG în mediul GRSI  în condiții pandemiei COVID-19; 

- Au fost procurate în regim de urgență prin intermediul platformelor internaționale 4 medicamente ARV și 
metadona 

- Din primele luni de pandemie au fost procurate mijloace de protecție individuală (măști, mănuși, 
dezinfectanți) pentru lucrătorii sistemului medical afiliat HIV și ai ONG-urilor active în domeniul HIV 

- Din economiile grantului GFATM au fost procurate termoscanere, lămpi UV și tuneluri de dezinfecție 
pentru instituțiile medicale afiliate HIV și ANP 

- A fost revizuită modaltatea de eliberare a metadonei (de la eliberare zilnică la săptămânală) 
- Pentru segmentul PTMF a fost emisă Dispoziția MSMPS nr. 109 din 26.03.2021 ”Cu privire la asigurarea 

continuității acordării asistenței medicale în perioada stării de urgență cauzată de infecția COVID-L9 la 
femeile gravide suspecte de infectarea cu HIV”; 

- A fost organizată distribuirea preparatelor ARV la domiciliu și de asigurare cu preparate la cei de peste 



 
hotare pentru PTH care nu au avut posibilitatea de a se deplasa la centrele TARV, s-a extins până la 6 luni 
perioada pentru care se eliberează preparate ARV   

- Din sursele grantului GFATM au fost procurate teste de diagnostic COVID PCR prin metoda GeneXpert, care 
permit obținerea rezultatului în 40 min 

- Aplicarea abordărilor inovative în procesul de consultare a PTH și monitorizare PrEP (consultații on-line) 
 

Provocările PN HIV/SIDA/ITS în contextul pandemiei COVID-19: 
 

- Perturbări în procesul de achiziționare ARV, cauzate de restricțiile impuse în contextul pandemiei și 
necesitatea de replanificare și procurare de urgență; 

- Necesitatea asigurării cu mijloace de protecție individuală a angajaților ONG-urilor, care activează în 
domeniul HIV; 

- Necesitatea revizuirii modalităților de prestare a serviciilor (prevenire, tratament, suport psiho-social, TSO) 
din cauza restricțiilor de deplasare și a noilor cerințe privind aflarea în spații închise; 

- Probleme legate de asigurarea cu cadre medicale din motivul redirecționării către serviciul COVID-19. 
 

Acțiuni întreprinse în contextul pandemiei COVID-19 în cadrul PNRT au fost raportate de Dna Valentina Vilc.  
 

Astfel, în anul curent în cadrul PNRT activitățile au fost orientate în organizarea depistării țintite a cazurilor TB în 
condițiile pandemiei COVID -19, activitățile de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței 
la tratament și prevenirea recidivelor, implementate de către organizațiile neguvernamentale. Au fost reluate 
activitatea de   screening-ului prin radiografia pulmonară  prin utilizarea unităților radiologice mobile. Sunt în  
implementare  studiul „Evaluarea eficacității și siguranței regimurilor scurte de tratament modificate (mSTR) a TB 
RR, studiul „Evaluarea eficacității și siguranței regimurilor scurte de tratament modificate (mSTR) a TB RR numai 
prin medicamente perorale în Republica Moldova”. Au fost  realizate cursuri de instruire în format on-line, 
companii de informare în scopul menținerii vigilenței populației asupra problemei tuberculozei și încurajării 
adresării la medic pentru diagnostic, dar și pentru continuarea tratamentului în cazul celor diagosticați cu TB, 
realizate activități în îmbunătățirea detectării, supravegherii, tratamentului și prevenirii tuberculozei în rândul 
populației mobile din RM prin prisma sensibilizării dimensiunii de gender. 
 

Provocările PNRT în contextul pandemiei COVID-19 : 
• Numărul persoanelor diagnosticați cu tuberculoză a scăzut cu 39% în anul 2020 (media pe regiunea 

Europeană - 23%) 
• Măsurile de restricție a circulației au afectat accesul la diagnostic al persoanelor cu simptome de 

tuberculoză  
• Serviciile de depistare activă au fost reduse drastic, inclusiv stoparea screening-ului mobil 
• Atenția AMP, serviciul FP, serviciul radiologie a fost orientată, în mod justificat, către gestionarea 

pandemiei COVID-19, ca urgență de sănătate publică 
• Asigurarea DOT 
• Asigurarea unei monitorizări adecvate a pacienților 

 
 
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES  AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM 
 

GOV  
Președintele CNC, Dna Ala Nemerenco, a propus de a lua act de informația prezentată de coordonatorii 
programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS. 

 

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM 

AGENDA ITEM #3 

Prezentarea și validarea Raportului de țară către FG privind investițiile locale în 
răspunsul național la HIV și TB, anul 2020 
 

Raportor: Violeta Teutu, RP IP UCIMP DS  

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions) 

 



 
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no)  > No 

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 

La acest subiect, Dna Violeta Teutu a prezentat proiectul Raportului de țară către FG privind investițiile locale în 
răspunsul național la HIV și TB, anul 2020, exercițiu efectuat anual de CNC și monitorizat de FG. 
 

În conformitate cu prevederile Acordului de grant, oferit în susținerea răspunsurilor naționale la infecțiile HIV și TB, 
semnat de Fondul Global și Republica Moldova, țara trebuie să îndeplinească și să respecte aceleași condiții de 
cofinanțare ca și în cazul granturilor precedente, definite de Politicile FG:  

1) Creșterea graduală a alocărilor interne pentru programele de control al maladiilor și sistemul de sănătate; 
2) Respectarea condițiilor de cofinanțare asumate în cadrul realizării grantului actual.  

 

Astfel, cerințele de cofinanțare pentru 2021-2023, în conformitate cu Acordul de grant sunt:  
1) 15% din suma alocată R. Moldova (2,709,179€) va fi disponibilă pentru utilizare doar prin îndeplinirea condițiilor 
de cofinanțare a programelor;  
2) Țara trebuie să prezinte, la necesitate, dovezi ale angajamentelor de cofinanțare confirmate de Ministerul 
Finanțelor sau alte organisme relevante.  
 

Anual, Republica Moldova are angajamentul de a raporta investițiile interne/locale. Astfel, țara urmează să remită 
donatorului Raportul de țară privind investițiile locale/cofinanțare în răspunsul național TB și HIV pentru 2020, în 
formatul solicitat de Fondul Global. 
 

Partenerii cheie CNC TB/SIDA (MS, IMSP SDMC, IMSP IFP, Recipientul Principal IP UCIMP DS) au elaborat proiectul 
Raportului de țară privind investițiile locale. Acesta are la bază informațiile prezentate de coordonatorii 
programelor naționale TB/HIV de pe ambele maluri ale Nistrului, Raportul GAM pentru anul 2020, iar datele fost 
validate de Ministerul Sănătății. Proiectul Raportului a fost remis anticipat ședinței membrilor CNC pentru 
informare/considerare.  
 

 
 

Raportul de cofinanțare urmează a fi expediat Fondului Global de Secretariatul CNC TB/SIDA, urmare a ședinței 
CNC TB/SIDA. 
 
 

GOV  

Președintele CNC, Ala Nemerenco, a mulțumit partenerilor pentru efortul depus la elaborarea 
Raportului de țară și a propus validarea acestuia la nivelul CNC, ulterior remiterea Raportului către 
donator. Raportul a fost validat unanim de membrii CNC prezenți la ședință. 

 

AGENDA ITEM #4 

Prezentarea și agrearea draftului de Manual privind procedurile de selectare, 
comunicare și implicare a societății civile în procesele CNC TB/SIDA 
 

Raportor: Ala Iaţco, consultant local  

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions) 



 
 
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no)  > No 

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 

 

Draftului Manualului privind procedurile de selectare, comunicare și implicare a societății civile în procesele CNC, a 
fost elaborat de către Comitetul KAP, la recomandarea Fondului Global, urmare a exercițiului CCM Evolution, 
exercițiu care a avut loc în anul 2020. 
 

Scopul manualului este de a defini și descriere procedurile cu privire la desemnarea, participarea și reprezentarea 
calitativă a constituienților din partea societății civile, inclusiv KAP, în elaborarea, implementarea, monitorizarea și 
coordonarea răspunsului național la HIV și Tuberculoză în Republica Moldova în cadrul CNC TB/SIDA. 
 

Manualul cuprinde: 1) Procedura de desemnare, alegere și rotație a reprezentanților societății civile, inclusiv KAP 
lor în calitate de membri ai CNC TB/SIDA; 2) Procedura de informare, comunicare și consultare a reprezentanților 
societății civile și KAP în CNC TB/SIDA&CNE în scopul asigurării feedbackului cu comunitățile și populațiile cheie 
desemnate; 3) Procedura cu privire la conduita etică, prevenirea discriminării și oricărei forme de abuz în procesele 
de implicare a reprezentanților sectorului civil, inclusiv KAP în cadrul activității CNC TB/SIDA. 
 

Manualul va fi utilizat de reprezentanții societății civile, inclusiv KAP, non-membri CNC TB/SIDA, membrii CNE/CNC 
TB/SIDA, Secretariatul CNC TB/SIDA, Recipienți principali și Sub-recipienții.  
 

Draftul Manualului a fost remis anticipat ședinței membrilor CNC pentru informare/considerare.  
 
 

GOV  

Președintele CNC a precizat dacă membrii Consiliului au recepționat draftului Manualului și dacă au 
întrebări, comentarii sau propuneri suplimentare. Membrii CNC au confirmat primirea fișierului, alte 
întrebări nu au fost prezentate.  
 

Draftul Manualului a fost agreat de membrii CNC și recomandat spre utilizare. Reprezentanții 
sectorului nonguvernamental vor asigura activitatea în structurile CNC TB/SIDA în conformitate cu 
prevederile acestuia. 

 

AGENDA ITEM #5 

Prezentarea și aprobarea proiectului de Raport privind activitatea CNC TB/SIDA în 
anul 2021 și prioritățile pentru anul 2022 
 

Raportor: Silvia Stratulat, Secretariatul CNC TB/SIDA 

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions) 

 
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no)  > No 

SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 

La finalul ședinței, Dna Silvia Stratulat a prezentat membrilor CNC – Raportul de activitate al Consiliului în anul 
2021, elaborat de Secretariatul CNC TB/SIDA.  
 

Activitatea CNC TB/SIDA a fost realizată în conformitate cu: 1) Planul național de supervizare a granturilor 
Fondului Global CNC TB/SIDA anul 2021 – 2022, aprobat la ședința CNC TB/SIDA (Horărîrea nr.1 din 10.06.2021) 
2) Planul de activitate în cadrul grantului MDA-CFUND-1906, anul 2021. 

Direcțiile de activitate au fost axate pe: 1) supervizarea activă a investigațiilor FG și programelor naționale HIV și 
TB, 2) asigurarea participării semnificative incluzivă și activă a grupurilor constituente CNC 3) fortificarea 
capacităților (ateliere de instruire, cursurile FG de instruire la distanță) și 4) asigurarea proceselor operaționale 
(comunicare și informare, fiind funcțiile de bază ale Secretariatului CNC, care permit realizarea activităţilor la 
toate nivelurile CNC). 
 

Pe parcursul anului 2021 au fost realizate: 2 ședințe CNC TB/SIDA, 1 ședință a Comisiei Naționale de Experți, 1 
vizită de supervizare în teren a granturilor/proiectelor Fondului Global, 14 ședințe a GTL Control TB, 11 şedinţe 
GTL Control HIV/SIDA, a fost elaborată, aprobată și remisă Aplicația C19RM către Fondul Global, a fost asigurate 
procesele de consultare și validare, la nivelul CNC, a priorităților Rep. Moldova în cadrul Aplicațiilor regionale în 



 
cadrul Mecanismului de răspuns al Fondului Global la pandemia COVID19, a fost asigurată implicarea societății 
civile și populațiilor cheie afectate în procesele consultative, decizionale și de supervizare, desfășurate instruiri în 
scopul consolidării și fortificării capacităților de implicare a KAP și a organizațiilor societății civile în procesele 
consultative și decizionale CCM. 

Dna Stratulat a prezentat și prioritățile CNC pentru anul 2022: 
• Asigurarea procesului de supervizare a implementării Programelor Naționale de profilaxie și control al 

infecției HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei, și a grantului Fondului Global. 
• Implicarea responsabilă a constituenților multisectoriali în procesul de coordonare, implementare, 

monitorizare a programelor naționale și a granturilor FG, dar și a altor proiecte aferente domeniului dat. 
• Asigurarea procesului de cartografiere a platformelor existente cu identificarea opțiunilor alternative 

privind poziționarea CNC în cadrul platformelor existente, elaborarea și aprobarea unui Plan de 
poziționare a CNC TB/SIDA. 

• Fortificarea capacităților CNC în contextul implementării Programelor Naționale de profilaxie și control al 
infecției HIV/SIDA/ITS și de control al tuberculozei și a granturilor oferite de donatorii internaționali. 

• Susținerea în continuare a implicării active a KAP în procesele naționale și în cadrul CNC, realizate în 
contextul asigurării controlului infecțiilor cu TB și HIV/SIDA;  

• Asigurarea procesului de informare și comunicare între toți actorii implicați în implementarea granturilor 
Fondului Global și Programelor Naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA/ITS și de control al 
tuberculozei. 

 

Totodată, Secretariatul CNC a informat membrii că, CNC TB/SIDA urmează să aplice pentru o nouă finanțare 
acordată de FG în susținerea activității Consiliului. Astfel, Fondul Global a informat recent Secretariatul CNC despre 
oferirea unui nou grant pentru CCM-ul din Moldova (MDA-CFUND-2207), care va fi valabil în perioada 1 ianuarie 
2022 – 31 decembrie 2024 și va aloca o sumă maximă de 150.000 EUR (50.000 EURO pe an, inclusiv susținerea 
activității Comitetului KAP). 
 

Finanțarea CCM este acordată pentru asigurarea intervențiilor pe principalele arii de responsabilitate CNC 
(supervizare, implicare, poziționare și procedurile operaționale) și se bazează pe performanță generală a CCM și a 
Secretariatului acestuia pe parcursul anului de activitate. 
 

Pachetul de documente necesar grantului, inclusiv Planul costificat, necesită a fi elaborat în termeni foarte 
restrânși, aprobat de toți membrii CCM și remis Fondului Global către data de 28 decembrie 2021.  
 
În următoarea săptămână, Secretariatul urmează să elaboreze Planul de lucru costificat, și îl va remite, în format 
electronic, tuturor membrilor CNC pentru consultare și, ulterior, aprobare. Procedura de aprobare prin email este 
permisă de Fondul Global, dar este necesar ca fiecare membru CNC să revină cu acest feedback în adresa 
Secretariatului. Ulterior, emailurile de susținere a aplicației CCM sunt expediate FG, alături de pachetul de 
documente al grantului. 
 
 

GOV  

Președinta CNC, Ala Nemerenco, a mulțumit tuturor membrilor CNC pentru implicare în activitățile 
Consiliului, dar și în realizarea Programelor naționale TB și HIV. Cu toate că au fost desfășurate multe 
activități pe parcursul anului 2021, încă, cu părere de rău, există carențe. De aceea, a încurajat toți 
partenerii să fie mai activi în asigurarea răspunsului național la infecțiile HIV și TB.  
 

Raportul de activitate al Consiliului național TB/SIDA în anul 2021 a fost validat unanim de participanții 
la ședință. 

 

Diverse 

Solicitarea Centrului PAS cu privire la înaintarea unei scrisori de interes, din partea 
CNC TB/SIDA, pentru bunuri de sănătate, procurate din sursele grantului regional  
C19RM 
 

Raportor: Sergiu Gherman, Centrul PAS  

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions) 

 
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no)  > Yes 



 
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED 

 

La diverse, reprezentantul Centrului PAS, Dl Sergiu Gherman, a informat membrii CNC despre oportunitatea de a 
înainta, către Fondul Global, o solicitare, din partea CNC TB/SIDA, pentru bunuri de sănătate, procurate din sursele 
C19RM și atribuite adițional Grantului regional de „Promovare a îngrijirii calitative a TB, centrate pe necesitățile 
persoanelor – de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor 
tratamentului, perioada 2019 – 2021”. În cadrul acestui grant, Centrul PAS este Recipient Principal.  
 

Solicitarea se referă la bunuri de sănătate și echipamente în valoare totală de 154 547 dolari. Aceste 
bunuri/produse sunt procurate direct de FG prin mecanismele sale de procurare internaționale și, ulterior, vor 
putea fi distribuite Republicii Moldova în scopul fortificării capacităților sistemului de sănătate și activitățile deja 
asumate de țară. Lista produselor a fost discutată cu partenerii implementatori ai grantului de țară FG – PN și RP IP 
UCIMP DS. 
 
 

GOV  
Propunerea Centrului PAS a fost susținută de membrii CCM. CNC TB/SIDA va înainta Scrisoarea de 
intenție către Fondul Global.  

 

DECISION(S) 

La finalul ședinței, Secretarul CNC TB/SIDA, Silvia Stratulat, a dat citire proiectului hotărârii CNC din 20/12/21. 

Consiliul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de informația cu privire la procesul de implementare a grantului Fondului Global "Consolidarea 
Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate cu SIDA în Republica Moldova" în perioada 01 
ianuarie – 30 septembrie, 2021. Se validează rezultatele prezentate de Recipientul Principal – IP UCIMP DS.  

2. Se ia act de informația cu privire la realizarea Programelor naționale de prevenire și control al infecțiilor cu 
HIV/SIDA/ITS și tuberculoză în contextul pandemiei COVID-19, prezentate de coordonatorii națioanali.  

3. Se ia act de informația cu privire la respectarea angajamentelor de co-finanțare asumate de Rep. Moldova în 
cadrul grantului FG. Se validează Raportul de țară către FG privind investițiile locale în răspunsul național la 
HIV și TB, anul 2020. Secretariatul CNC TB/SIDA va asigura remiterea Raportului agreat de CNC în adresa 
Fondului Global. 

4. Se aprobă Manualul privind procedurile de selectare, comunicare și implicare a societății civile în procesele 
CNC TB/SIDA. Reprezentanții sectorului nonguvernamental vor asigura activitatea în structurile CNC în 
conformitate cu prevederile manualului. 

5. Se validează Raportul privind activitatea CNC TB/SIDA în anul 2021 și prioritățile pentru anul 2022. 
Secretariatul CNC TB/SIDA va asigura procesele operaționale pentru funcționalitatea CNC în conformitate cu 
prioritățile aprobate. 

6. Se ia act de informația cu privire la noua finanțare oferită de Fondul Global în susținerea activității CNC 
TB/SIDA (grantul MDA-CFUND-2207), cu perioada de implementare 2022-2024. Secretariatul CNC va asigura 
elaborarea, consultarea grantului în cadrul CNC și remiterea pachetului de documente către Fondul Global, în 
termenii stabiliți de donator. 

7. Se ia act de solicitarea Centrului PAS cu privire la înaintarea unei scrisori de interes, din partea CNC TB/SIDA, 
pentru bunuri de sănătate, procurate din sursele C19RM și atribuite adițional Grantului regional de 
„Promovare a îngrijirii calitative a TB, centrate pe necesitățile persoanelor – de la noul model de îngrijire spre 
îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului, perioada 2019 – 2021” (în cadrul 
căruia Centrul PAS este Recipient Principal) și care, eventual, ar putea fi distribuite Republicii Moldova în 
scopul fortificării capacităților sistemului de sănătate. Se susține propunerea înaintată, iar Centrul PAS și 
Secretariatul CNC vor asigura perfectarea Scrisorii de interes în conformitate cu necesitățile țării și cerințele FG.  

 
Alte completări la proiectul hotărârii CNC nu au fost înaintate, aceasta fiind aprobată de către membrii CNC. 
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PN HIV Program Național de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS 
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