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Sumarul Programului Consolidarea Controlului TB în Moldova, 2015-2017
Sumar: În contextul profilului epidemiologic și provocărilor programatice, obiectivul general al Programului
„Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv M/
EDR-TB) în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, implementarea
abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea
capacității de management a Programului Național de control al TB. Programul acoperă întregul spectru de
activități al controlului tuberculozei, inclusiv performanța generală a serviciilor de control al tuberculozei și
abordările intersectoriale pentru TB, TB/ MDR și TB/ HIV, cu o atenție specială axată asupra necesităților
populațiilor vulnerabile și cu risc sporit.
Programul susține intervențiile care au fost sprijinite anterior de către Fondul Global, precum și suportă noi
activități, cum ar fi tehnologiile noi de diagnostic molecular rapid la nivelul asistenței medicale primare. În același
timp, activitățile programului sunt planificate ținând cont de sporirea contribuției Guvernului în preluarea
necesităților financiare cheie ale programului, inclusiv creșterea procurării medicamentelor antituberculoase de
linia a doua. Intervențiile programului acoperă atât sectorul civil, cât și cel penitenciar, precum și regiunea de est
a republicii, adresând problema accesului limitat la servicii esențiale antituberculoase pentru populația care
locuiește în această regiune.
Scop: Scopul Programului este de a diminua povara tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului
universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient,
abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului
Național de control al TB.
Activitățile planificate:
•

Suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință;

•

Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru tratamentul pacienților cu TB-

M/EDR;
•

Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru tratamentul pacienților cu TB

sensibilă din Transnistria;
•

Consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei;

•

Instruirea personalului pentru fortificarea capacităților de oferire a serviciilor;

•

Fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al tuberculozei.

Grupul Țintă/ Beneficiarii:
•

Pacienții cu tuberculoză;

•

Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă;

•

Deținuții;

•

Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;

•

Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul

tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.
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Progresul activităților
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de
calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv al celor cu TB-M/EDR
Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de
referință utilizând metodele recomandate de către OMS
1.2.1 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR
Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS” a asigurat livrarea unei părți din echipamentul medical
contractat, destinat laboratoarelor regionale în bacteriologia tuberculozei și anume:
 a organizat livrarea și instalarea, în lunile Iulie-August 2016, a PH-metrilor, balanțelor analitice și
incubatoarelor, în baza contractului MDA/T/GD/19 din 18.05.2016, semnat cu „Nitech” SRL;
 a organizat livrarea și instalarea, în lunile Iulie-August 2016, a centrifugilor cu refrigerare, în baza
contractului MDA/T/GD/20 din 26.05.2016, semnat cu „SPARCO Prim” SRL;
 a organizat livrarea, în luna Septembrie 2016, a mini-shakerilor orbitali și stațiilor de lucru pentru
echipamentul PCR, în baza contractului MDA/T/GD/21 din 22.08.2016, semnat cu „Nitech” SRL.
De asemenea, IP ”UCIMP DS”:
 a organizat livrarea și instalarea, în luna Iulie 2016, a echipamentelor necesare realizării
investigațiilor prin metoda LPA HAIN (destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei),
în baza contractului MDA/T/GD/23 din 17.05.2016, semnat cu „Hain Lifescience” GmbH (cu
drepturi de exclusivitate pentru aceste tipuri de echipamente);
 a organizat livrarea și instalarea, în luna August 2016, a unui echipament MGIT 960 (destinat
Laboratorului Regional de Referință Vorniceni), în baza contractului MDA/T/GD/26 din
01.06.2016, semnat cu „Becton Dickinson” BV (cu drepturi de exclusivitate pentru acest tip de
echipament).
În perioada lunilor Septembrie-Octombrie 2016, a avut loc evaluarea tehnică comună, de către IMSP IFP
”Chiril Draganiuc” și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, a ofertelor la licitația
internațională de procurare a cinci poziții de echipamente, cu costuri majore estimate per unitate (boxe
biologice de protecție a personalului din laborator, autoclave, inspisator pentru pregătirea mediilor,
microscop fluorescent) sau preconizate spre procurare în cantități mari (microscoape LED pentru centrele
de microscopie și laboratoarele de referință). Aprobarea rezultatelor evaluării și atribuirea contractelor va
avea loc în cadrul ședinței Comisiei de Evaluare a achizițiilor organizate de către Instituția Publică
„Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” în luna
Octombrie 2016.
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1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de
sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică
În cadrul activităților menționate mai sus, IP “UCIMP DS” a organizat livrarea, în luna Iulie 2016, a ultimei
tranșe de medii nutritive, în baza contractului MDA/T/GD/17 din 01.03.2016, semnat cu „Sanmedico”
SRL.
În conformitate cu solicitarea parvenită de la IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” și în baza planului de lucru al
Grantului pentru anul 2016, a fost anunțată licitația pentru contractarea mediilor nutritive destinate
laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei pentru semestrul II.2016. Ofertele obținute la
licitație au fost deschise pe data de 20 Iunie 2016 și remise pentru evaluare tehnică către beneficiar IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”. Evaluarea finală și semnarea contractului a fost efectuată în luna Iulie 2016.
IP “UCIMP DS” a organizat livrarea, în luna August 2016, a primei tranșe de medii nutritive, în baza
contractului MDA/TGD/24 din 19.07.2016, semnat cu „Imunotehnomed” SRL.
1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin
tehnica automată MGIT
În cadrul activității menționate mai sus, IP “UCIMP DS” a organizat livrarea, în luna Iulie 2016, a
consumabilelor pentru echipamentul MGIT 960 de la laboratoarele de referință, în baza contractului
MDA/T/GD/14-C din 27.11.2015, semnat cu „Becton Dickinson” BV.
La fel, în conformitate cu lista necesităților de consumabile și reagenți, recepționate din partea IMSP IFP
”Chiril Draganiuc”, IP “UCIMP DS” a plasat comanda privind procurarea consumabilelor pentru
echipamentul MGIT 960 de la laboratoarele de referință, pe data de 02.08.2016, și a semnat contractul
MDA/T/GD/32, pe data de 08.09.2016, cu „Becton Dickinson” BV. Livrarea bunurilor este preconizată
pentru trimestrul IV.2016.
1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H
prin tehnica automată LPA Hain
Pe parcursul trimestrului raportat, nu au fost realizate activități pe aceste linii bugetare.
1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA
În cadrul contractelor semnate de către IP „UCIMP DS” (MDA/T/AG/02 din 08.10.2015, cu „Becton
Dickinson” BV și MDA/T/AG/03 din 02.11.2015, cu „Hain Lifescience” GmbH), în luna August 2016, au
fost realizate vizitele inginerilor companiilor menționate mai sus, privind asigurarea serviciilor de
mentenanță și reparațiilor de urgență ale echipamentelor pentru diagnosticul rapid al tuberculozei
(BACTEC și HAIN).
Totodată, în vederea asigurării serviciilor de mentenanță și reparațiilor de urgență ale echipamentelor
pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (BACTEC și HAIN), pentru următoarele 12 luni, IP „UCIMP DS”
va solicita, în trimestrul IV.2016, din partea companiilor producătoare, cererea de oferte pentru realizarea
ulterioară a serviciilor.
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1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente
În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din
24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului
specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente
(procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au
continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Naţional şi Laboratoarele Regionale
de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută
pentru perfectarea investigațiilor la cultură şi a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase
(mun. Chişinău, mun. Bălţi şi regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de
microscopie de pe lângă Cabinetele de ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au
fost colectate şi transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălţi,
Bender şi Vorniceni) 7,368 specimene de spută, dintre care: 4,407 specimene de spută

- de către echipa

din Chişinău, 1,726 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălţi şi 1,235 specimene de spută

-

de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Naţional de Referinţă au fost colectate şi
transportate de către echipa din Chişinău – 6,413 specimene de cultură.
De asemenea, IP “UCIMP DS” a organizat, în lunile August și Septembrie 2016, livrarea autovehiculelor
destinate laboratoarelor regionale în bacteriologia tuberculozei pentru asigurarea transportării mostrelor
de spută din teritorii, conform contractului MDA/T/GD/22 din 31.05.2016, semnat cu „EAST-TEST” SRL.
1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție
pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR);
și întreținerea sistemelor de ventilare
Pe parcursul perioadei raportate, a fost efectuată evaluarea licitației de procurare a respiratoarelor pentru
asigurarea controlului individual al infecției pentru personalul din LNR și LRR, precum și pentru
personalul din secțiile M/EDR, și, pe 16.08.2016, a fost semnat contractul MDA/T/GD/29 cu
„MedGlobalFarm” SRL. În luna Septembrie 2016, a fost organizată livrarea completă a bunurilor către
IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.
La fel, pe parcursul trimestrului raportat, în baza contractelor MDA/T/CS/IC/09 și MDA/T/CS/IC/10 din 17
Iunie 2016, semnate cu consultantul ing. Jörg Weber (Germania):
a) a fost realizată evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele de
referință, cu stabilirea volumului de lucrări necesare de reparație, în luna Septembrie 2016; la fel, în
baza solicitării consultantului, ținând cont de volumul de lucru planificat, a fost extinsă durata de
furnizare a serviciilor până pe 19.12.2016, iar prezentarea raportului final - stabilită pentru 20.12.2016
(Amendament #2 la contractul MDA/T/CS/IC/09 din 03.11.2016);
b) a fost realizată evaluarea funcționalității sistemelor de ventilație din laboratoarele de referință și
secțiile MDR-TB din Spitalul Vorniceni (secția #1) și Spitalul TB Bender, cu stabilirea volumului
necesar de lucrări de ajustare a acestora, în luna Septembrie 2016; la fel, în baza solicitării
consultantului, ținând cont de volumul de lucru planificat, a fost extinsă durata de furnizare a
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serviciilor până pe 30.11.2016, iar prezentarea raportului final - stabilită pentru 01.12.2016
(Amendament #2 la contractul MDA/T/CS/IC/10 din 03.11.2016), în baza solicitării consultantului.
1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel
Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul
de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele
antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de
Referință din Borstel, pe parcursul semestrului II.2016.
1.2.9 Implementarea sistemului de management al calității în LNR. Acreditare în ISO 15189
Pe parcursul trimestrului raportat, în cadrul activității nominalizate mai sus, IP “UCIMP DS” a contractat o
echipă de consultanți locali din cadrul LNR (contractele MDA/T/CS/IC/14, 15, 16 și 17 din 17.08.2016),
privind revizuirea documentației Sistemului de management al calității utilizat în Laboratorul Național de
Referință în bacteriologia tuberculozei (Manualului Calității Laboratorului Național de Referință;
Procedurilor Standard Operaționale și Procedurilor de Proces și de Sistem/ Proceduri Generale), cu
ajustarea acesteia la standardele și cerințele externe în vederea obținerii acreditării în ISO. Prezentarea
variantei finale a Procedurilor Standard Operaționale pentru LNR este preconizată pentru data de 10
Octombrie 2016 și a Manualului Calității Laboratorului Național de Referință - pentru data de 15
Decembrie 2016. Traducerea Procedurilor și Ghidului de Biosecuritate a OMS în varianta Română este
planificată pentru data de 15 Noiembrie 2016.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru
toate formele de TB, inclusiv cele cu TB-M/EDR
Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul
pacienților cu TB-M/EDR
2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR
2.1.3 Suportul anual al operațiunilor Comitetului de Lumină Verde (GLC)
În perioada raportată, în scopul asigurării procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a
treia pentru pacienții cu TB DR din semestrul I.2017, a fost remisă, către Parteneriatul Stop –TB /GDF
/GLC, cererea de procurare a acestora. Cererea a fost efectuată în comun cu beneficiarul de bază - IMSP
IFP ”Chiril Draganiuc”. Aceasta a luat în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de
numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor
de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. În baza acestor date,
cererea de procurare a medicamentelor pentru 234 de pacienți (214 cu TB-MDR și 20 cu TB-EDR) a fost
remisă către Parteneriatul Stop –TB /GDF /GLC pe data de 05.09.2016, iar în baza ofertelor primite, au
fost semnate contractele de livrare a medicamentelor MDA/T/GD/33 și MDA/T/GD/34 din 20.09.2016.
Livrarea medicamentelor se va efectua în baza unui program prestabilit cu beneficiarul IMSP IFP ”Chiril
Draganiuc”.
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În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din
24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului
medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor).
Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate medicamente antituberculoase de linia a
doua şi a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a
Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chişinău - 390 pachete de medicamente şi de
către echipa din regiunea de Est - 526 pachete de medicamente.
Totodată, IP ”UICMP DS” a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril
Draganiuc” (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în
cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/T/AG/01 din 10.07.2015).
Pe parcursul trimestrului III, 2016, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 233 pacienți (total grant
consolidat TB SSF și TB NFM al Fondului Global – 5, 470 persoane). De la demararea programului
DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului
Sănătății, Grantului Consolidat SSF și Grantului NFM al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui
număr de 7, 490 pacienți.
Activitatea 2.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul
pacienților cu TB sensibilă din Transnistria, inclusiv cei din penitenciar
2.2.1 Achiziționarea medicamentelor antituberculoase de primă linie pentru pacienții cu TB sensibilă din
Transnistria
Pe parcursul lunii August 2016, IP „UCIMP DS” împreună cu coordonatorul regional TB din regiunea de
est a republicii a efectuat analiza stocurilor de medicamente de prima linie în regiune și a pregătit noua
cerere de procurare pentru anul 2017. Cererea de procurare a medicamentelor (pentru aproximativ 700
de pacienți cu TB sensibilă + buffer-ul estimat) a fost remisă către Parteneriatul Stop –TB /GDF /GLC pe
data de 09.09.2016, iar în baza ofertelor primite, au fost semnate contractele de livrare a medicamentelor
MDA/T/GD/37 și MDA/T/GD/38 din 20.09.2016. Livrarea medicamentelor se va efectua în baza unui
program prestabilit cu beneficiarul - coordonatorul regional TB din regiunea de est a republicii.

Obiectivul 5: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și
evaluării Programului Național de control al tuberculozei
Activitatea 5.1 Consolidarea capacităților de management al PNCT
5.1.1 Realizarea asistenței tehnice externe de evaluare și îmbunătățire a proceselor de gestionare la nivel
central al PNCT
Activitățile pe această linie bugetară au fost finisate în perioadele anterioare.
5.1.3

Asigurarea

suportului

pentru

revizuirea

noului

PNCT

pentru

anii

2016-2020

5.1.4 Asigurarea suportului pentru revizuirea și elaborarea regulamentelor în baza noului PNCT revizuit
5.1.6 Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de durabilitate
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Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Programului Național de Control al Tuberculozei pentru
anii 2016-2020 a fost elaborat. Documentele urmează a fi aprobate de Guvern. După aprobarea
programului, IP ”UCIMP DS” va acorda suport financiar echipei de experți locali în elaborarea sau/ și
ajustarea regulamentelor și ghidurilor în conformitate cu prevederile noului program.
În cadrul activităților pentru pregătirea Planului de Dezvoltare Durabilă (Sustainability Plan), la 15 Aprilie 2016,
în baza dispoziției nr. 2018d, a fost creat Grupul de Lucru pentru elaborarea planurilor de dezvoltare durabilă a
Programelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/ SIDA/ ITS și de control al tuberculozei, în vederea
onorării angajamentelor Guvernului Republicii Moldova asumate față de Fondul Global. Prin dispoziția susmenționată, a fost stabilită componența nominală a Grupului de Lucru pentru ambele componente, precum și
planul activităților necesare elaborării planurilor de dezvoltare durabilă. Conform agendei inițiale, s-a preconizat
finalizarea planurilor cu prezentarea acestora către Guvern spre aprobare în luna Septembrie 2016. Deoarece,
între timp, s-a realizat participarea reprezentanților (membri ai Grupului de Lucru, care vor fi responsabili de
elaborarea propriu-zisă a planurilor) Republicii Moldova la cursul de instruire ”Transition Readiness Assessment
Training”, care s-a desfășurate în or. Yerevan, Armenia, pe data de 20-24 Iunie 2016, planul activităților și
termenii de prezentare a planului au fost revăzuți. Astfel, în luna August 2016, IP „UCIMP DS” a semnat
contractele de consultanță cu 3 experți locali, în vederea elaborării Planului de Dezvoltare Durabilă a
Programelor naționale de prevenire și control al infecției HIV/ SIDA/ ITS și de control al tuberculozei (contractele
MDA/T/CS/IC/11, MDA/T/CS/IC/12, MDA/T/CS/IC/13). În rezultat, în urma completării instrumentului
electronic "Transition Readiness Assessment" al Fondului Global, prezentat în timpul cursului de instruire,
experții locali au efectuat identificarea și evaluarea zonelor de risc care vor necesita activități și finanțări
suplimentare în perioada de trecere - în cadrul a 2 ateliere de lucru organizate în luna August 2016, în or.
Chișinău și or. Tiraspol. Elaborarea Planului de Dezvoltare Durabilă este preconizată pentru trimestrul
IV.2016.
5.1.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de
management și administrare pentru SR)
În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din
24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură
implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul
perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și
raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul III.2016. De asemenea, au fost
evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.
Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților pentru realizarea unor servicii mai bune
de îngrijire a pacienților cu TB
5.2.1

Participarea

personalului

PNCT,

LNR

și

M&E

la

întrunirile

din

străinătate

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului
TB și TB-DR, în afara țării
În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, nu au avut loc cursuri de instruire în
exterior (aprobate de către Secretariatul Fondului Global).
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5.2.3 Suportul organizării instruirii personalului de serviciul de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare
ale controlului TB și TB-DR
Pe parcursul perioadei raportate, cursurile de instruire planificate pentru trimestrul III.2016, au fost
transferate pentru trimestrul IV.2016 de implementare a activităților proiectului, în baza solicitării IMSP
IFP ”Chiril Draganiuc” (Demers # 01-2/37/SR din 18.07.2016). S-a luat în considerație perioada estivală și
perioada realizării vizitei misiunii GLC (Comitetul de Lumină Verde), cu participarea expertului extern, Dr.
Kai Blondal (Islanda), în trimestrul IV.2016. Astfel, activitățile sunt planificate pentru luna Noiembrie,
2016, și vor fi axate pe includerea în tratamentul TB MDR a medicamentelor noi.
5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT
Activitatea nominalizată a fost finalizată în trimestrul II.2016.
Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al
Tuberculozei, monitorizării și evaluării
5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT
În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/T/SR/01 din
27.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în
instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Astfel, pe
parcursul trimestrului raportat, echipele au acoperit inclusiv şi sistemul penitenciar, şi instituțiile din
regiunea de Est. În rezultat, din numărul total de vizite (27 la număr) planificate în trimestrul III. 2016, au
fost realizate 14 vizite de M&E în teritorii: 11 vizite în raioane/ sectoare și 3 vizite în instituții (11 de pe
malul drept și 3 de pe malul stâng).
5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB
5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB
Întru realizarea activităților menționate, pe parcursul perioadei raportate, Sub-recipientul a asigurat,
conform necesităților de ajustare a softului SIME TB şi asigurarea menținerii acestuia, suportul şi
dezvoltarea PC (Programului Computerizat), şi anume: ajustarea/ revizuirea drepturilor de acces per
module; optimizarea trigger-ilor de logare a acțiunilor utilizatorilor.
5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv
celei rezistente
În cadrul realizării Studiului „Supravegherea Rezistenței la Medicamentele Antituberculoase de linia a II-a
în Rep. Moldova”, (contract MDA/T/AG/04 din 28.12.2015), în perioada raportată:


A fost ajustat, în conformitate cu cerințele Comitetului Național de Expertiză Etică a Studiului Clinic,
pachetul de documente privind desfășurarea studiului. Opinia favorabilă și respectarea normelor de
etică au fost analizate și expuse în avizul Comitetului nr.221 din 24.08.2016. Ulterior recepționării
comentariilor și sugestiilor din partea Biroului regional al Organizației Mondiale a Sănătății privind
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unificarea anchetelor de intervievare și în scopul comparabilității rezultatelor studiului privind
rezistența medicamentoasă în tuberculoză pentru țările din regiune, au fost ajustate chestionarele de
studiu. În contextul abordării conceptului privind desfășurarea studiului la nivel național și urmare a
identificării unor necesități pentru o bună organizare a acestuia, au fost reevaluate și ajustate liniile de
buget privind realizarea studiului, confirmate prin Acordul adițional #1 din 26.09.2016;


Au fost elaborate și semnate contratele de prestări de servicii pentru anul 2016 pentru personalul
implicat în desfășurarea studiului. A fost elaborat şi înaintat Ministerului Sănătății spre aprobare,
proiectul de dispoziție cu privire la organizarea cursului de instruire (Dispoziția Ministerului Sănătății
nr.494d din 19.08.2016). În conformitate cu aceasta, au fost organizate ateliere de lucru cu
coordonatorii din cadrul laboratoarelor de referință și medicii ftiziopneumologi care urmează să
recruteze pacienții cu tuberculoză pentru studiu. Conținutul atelierului a fost interactiv, fiind discutate/
abordate următoarele tematici: criteriile de includere a pacienților, consimțământul informat pentru
pacienții înrolați, chestionarea și monitorizarea acestora, colectarea și transportarea materialului
patologic, precum și aspecte de logistică. Un curs similar, a fost organizat și în regiunea de Est a
Republicii Moldova pe data de 07.09.2016.

Pe parcursul perioadei raportate, draft-ul metodologiei Studiului ”TB la migranți” a fost discutat de către
coordonatorul PNCT cu reprezentanții oficiului local al OIM (Organizația Internațională pentru Migrație) și
prezentat spre aprobare către Comitetul Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic, din cadrul
Ministerului Sănătății. După aprobarea metodologiei și bugetului, va fi semnat contractul pentru realizarea
activității cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (în perioada trimestrului IV.2016).

Fortificarea managementului Programului
Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”:


a primit şi verificat datele de monitorizare şi evaluare, în cadrul implementării grantului TB NFM al
Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril
Draganiuc”;



a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.II.2016, pe data de 15.08.2016,
către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor şi Ministerul Economiei. Varianta electronică a
rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – http://www.ucimp.md;



a finalizat raportul semestrial de progres (Sem.I.2016) destinat Fondului Global, pentru grantul TB
NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, remis Dnei Tsovinar Sakanyan, Eastern Europe and
Central Asia Fund Portofolio Manager, pentru revizuire și aprobare, pe data de 15.08.2016;



a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii
Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru Sem.II.2016;
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a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele
bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi instituția beneficiară
primară sunt prezentate în Anexa 4 (grantul NFM, componenta TB - MDA-T-PCIMU) și Anexa 8
(grantul NFM, componenta HIV - MDA-H-PCIMU);



a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor
vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP DS” cu Agențiile
Internaționale de Procurare (OMS, IDA, etc.) și producătorii internaționali (Becton Dickinson, HAIN
Lifescience).

Indicatorii de performanță ai grantului
Din 3 indicatori de impact, 4 indicatori de rezultat și 4 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară
performanța grantului TB NFM al Fondului Global, MDA-T-PCIMU nr. 678, pentru trimestrul doi al anului
2016, se raportează toți indicatorii, precum urmează:
-

Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane
Indicator realizat în proporție de: 98,7%

-

Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele
de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura
pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului
Indicator realizat în proporție de: 86,9%

-

Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru
preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri de tuberculoză cu cultura
pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului
Indicator realizat în proporție de: 90,1%

-

Numărul şi procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate
cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub
DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și vârstă <15, 15+)
Indicator realizat în proporție de: 94,0%

-

Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și
recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000
populație
Indicator realizat în proporție de: 83,5%

-

Cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către
autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație
Indicator realizat în proporție de: 95,8%
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Numărul şi procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate bacteriologic, tratate cu succes
(vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză confirmate
bacteriologic, înregistrate într-un an
Indicator depășit în proporție de: 103,7%

-

Numărul și procentul cazurilor retratamente de tuberculoză, care efectuează teste de diagnostic
al sensibilității la preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate bacteriologic)
Indicator realizat în proporție de: 74,7%

-

Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate
Indicator realizat în proporție de: 90,3%

-

Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate
bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată
Indicator depășit în proporție de: 119,5%

-

Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul
pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul
DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia
Indicator realizat în proporție de: 75,0%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul
raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului
În perioada trimestrului III, 2016, în cadrul realizării Grantului NFM al Fondului Global (MDA-T-PCIMU nr. 678),
au fost valorificați 601 920,16 EUR față de 1 112 569,99 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce
constituie 54,1%. Cumulativ, de la demararea Grantului MDA-T-PCIMU, în perioada 01 Iulie 2015 - 30
Septembrie 2016, au fost valorificați 3 046 008,49 EUR față de 5 931 311,52 EUR planificați pentru această
perioada, ceea ce constituie 51,4%.
Debursările per obiective și cauzele variațiilor sunt prezentate în tabelele nr. 1 și 2 de mai jos:
Tabelul nr. 1: Valorificarea surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în trimestrul III.2016
Obiectivul

Bugetat

Cheltuit

Diferența

% de realizare

Obiectivul 1

115 140,42

301 413,43

(-) 186 273,01

261,8%

Obiectivul 2

902 518,09

239 568,56

662 949,53

26,5%
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Obiectivul 5
Angajamente
perioada 2

45 618,09

10 354,15

35 263,94

22,7%

0,00

0,00

0,00

-

49 293,39

46 545,1

2 748,29

94,4%

0,00

4 038,92

(-) 4 038,92

-

1 112 569,99

601 920,16

510 649,83

54,1%

Cheltuieli de
Management al
Proiectului
Utilizarea interesului
bancar
TOTAL

Variația pentru perioada raportată constituie suma de 510 649,83 EUR, compusă din:
(-) 294 513,26 EUR - cheltuieli peste nivelul planificat, 809 202,01 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat și
(-) 4 038,92 EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.
Explicația variațiilor este prezentată mai jos:
-

cheltuieli peste nivelul planificat (-) 294 513,26 EUR, cauzate de:

(1) plăți restante din perioadele anterioare (-) 276 413,37 EUR după cum urmează: procurarea
echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 83,44 mii);
procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul BACTEC (EUR 123,57 mii); procurarea
autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru transportarea mostrelor de spută din raioane
(EUR 42,92 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia întâia, inclusiv a costurilor
adiacente, pentru pacienții din raioanele de est (EUR 26,48 mii).
(2) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 2 225,99 EUR, după cum urmează:
co-finanțarea salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care depinde de
numărul de km parcurși lunar (EUR 0,32 mii); acoperirea costurilor pentru distribuirea medicamentelor
antituberculoase de linia a doua în raioane: co-finanțarea salariilor șoferilor (EUR 0,30 mii) și procurare
de combustibil (EUR 0,47 mii); costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (EUR 0,04 mii) și
PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 0,27 mii), cauzate de plata taxelor pentru salariile personalului și costuri
operaționale ale PR-ului (EUR 0,82 mii).
(3) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 15 873,90 EUR, după cum
urmează: plata pentru evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele
de referință (EUR 6,17 mii) și a sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB,
ajustarea acestora și asigurarea activităților de menținere (EUR 9,70 mii).
-

cheltuieli sub nivelul planificat 809 202,01 EUR, cauzate de:

(1) întârzieri în sumă de 81 496,93 EUR, precum urmează: procurarea consumabilelor și reagenților
pentru examenul prin cultură și testelor de sensibilitate la medicamente prin metoda clasică/ manuală
(EUR 32,04 mii); acoperirea costurilor de acreditare a LNR (EUR 10,95 mii); achitarea costurilor de
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realizare a controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 8,83 mii); achitarea costurilor
pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în PR-ship (EUR 5,11 mii); suportul
asistenței tehnice locale de dezvoltare a planului de dezvoltare durabilă pentru PNCT (EUR 8,31 mii);
achitarea costurilor pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în exterior (EUR 2,16
mii), participarea la evenimente externe (EUR 2,47 mii) și realizarea cursurilor de instruire locale pentru
personalul serviciului de ftiziopneumologie (EUR 6,96 mii); și pentru realizarea studiului operațional:
Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a doua (EUR 4,67 mii).
(2) economii în sumă de 725 455,08 EUR, precum urmează: acoperirea costurilor de procurare a
combustibilului pentru transportarea mostrelor de spută din teritorii în laboratoarele de referință pentru
realizarea supravegherii de rutină la medicamentele antituberculoase (EUR 1,84 mii); procurarea
respiratoarelor pentru protecția personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 10,68
mii); realizarea activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Naţional de
Referință, a instruirii personalului Laboratorului Naţional de Referință în Managementului Calității extern
și local cu participarea unui expert extern (EUR 24,35 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase
de linia a doua pentru pacienții cu TB-MDR (EUR 487,79 mii) și TB-EDR (EUR 193,58 mii), inclusiv
pentru achitarea costurilor adiționale procurării acestora; suportul costurilor de administrare ale SR-ului
IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (EUR 0,25 mii); acoperirea costurilor de procurare a combustibilului (EUR
0,65 mii) și a co-finanțării personalului (EUR 2,48 mii) pentru realizarea vizitelor de monitorizare și
evaluare în teritorii; costurile de achitare ale utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 3,70 mii) și costurile
operaționale ale PR-ului (EUR 0,13 mii).
(3) plăți efectuate în avans în perioadele anterioare, în sumă de 2 250,00 EUR, precum urmează: suportul
costurilor de ajustare a SIME TB.
Tabelul nr. 2: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-T-PCIMU în perioada
01 Iulie 2015 – 30 Septembrie 2016
Obiectivul

Bugetat

Cheltuit

Diferența

% de realizare

Obiectivul 1

1 345 872,43

774 132,55

571 739,88

57,5%

Obiectivul 2

4 151 579,59

1 932 707,56

2 218 872,03

46,6%

Obiectivul 5

216 067,03

102 556,31

113 510,72

47,7%

1 748,75

11 710,79

(-) 9 962,04

-

216 043,72

214 143,04

1 900,68

99,1%

0,00

10 758,24

(-) 10 758,24

-

5 931 311,52

3 046 008,49

2 885 303,03

51,4%

Angajamente
perioada 2
Cheltuieli de
Management al
Proiectului
Utilizarea interesului
bancar
TOTAL
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Variația pentru perioada cumulativă constituie suma de 2 885 303,03 EUR, compusă din:
(-) 58 948,30 EUR – cheltuieli peste nivelul planificat, 2 964 971,61 EUR – cheltuieli sub nivelul planificat, (-) 9
962,04 EUR – angajamente din perioada 2 a Grantului TB consolidat la data de 30 Iunie 2015 și (-) 10 758,24
EUR utilizarea interesului bancar inițial ne bugetat.
Explicația variațiilor este prezentată mai jos:
- cheltuieli peste nivelul planificat de (-) 58 948,30 EUR cauzate de:
(1) costuri mai mari comparativ cu cele bugetate inițial, în sumă de (-) 27 200,50 EUR, după cum
urmează: co-finanțarea salariilor șoferilor pentru transportarea mostrelor de spută din raioane, care
depinde de numărul de km parcurși lunar (EUR 0,72 mii); acoperirea costurilor pentru distribuirea
medicamentelor antituberculoase de linia a doua în raioane: co-finanțarea salariilor șoferilor (EUR 1,05
mii) și procurare de combustibil (EUR 0,11 mii); acoperirea costurilor anuale către Comitetul de Lumină
Verde (pe contul fluctuației ratei EUR/USD, la momentul elaborării bugetului și cel actual (EUR 17,51 mii);
costuri adiacente procurării medicamentelor antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele
de est (EUR 1,73 mii); asigurarea asistenței tehnice de dezvoltare a raportului asupra resurselor umane
pentru planul de control al tuberculozei (EUR 0,18 mii); costuri mai mari ale SR-ului IMSP IFP „Chiril
Draganiuc” (EUR 0,20 mii) și PR-ului IP „UCIMP DS”, cauzate de plata taxelor pentru salariile
personalului (EUR 3,45 mii); costurile de achitare ale utilităților și consumabilelor de oficiu ale PR-ului
(EUR 2,10 mii) și costurile operaționale ale PR-ului (EUR 0,15 mii).
(2) plăți efectuate în avans pentru perioadele următoare, în sumă de (-) 31 747,80 EUR, după cum
urmează: plata pentru evaluarea funcționalității cabinetelor de protecție a personalului din laboratoarele
de referință (EUR 12,34 mii) și a sistemelor de ventilare în laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB,
ajustarea acestora și asigurarea activităților de menținere (EUR 19,40 mii).
- cheltuieli sub nivelul planificat de 2 964 971,61 EUR, cauzate de:
(1) întârzieri în sumă de 518 700,86 EUR, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea
echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 224,00 mii);
procurarea consumabilelor și reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la
medicamente prin metoda clasică/manuală (EUR 110,67 mii); costurile pentru procurarea consumabilelor
și reagenților pentru echipamentul HAIN (EUR 22,34 mii); achitarea costurilor de menținere a
echipamentului BACTEC și HAIN pentru diagnosticul rapid al tuberculozei (EUR 32,47 mii); acoperirea
costurilor ajustării ghidurilor în Managementului Calității a LNR (EUR 11,82 mii); acoperirea costurilor de
acreditare a LNR (EUR 10,95 mii); costuri adiacente procurării medicamentelor antituberculoase de linia
a doua pentru pacienții cu TB-MDR

(EUR 6,29 mii); achitarea costurilor de realizare a controlului extern

al medicamentelor la KABS Canada (EUR 10,80 mii); achitarea costurilor pentru instruirea personalului
serviciului de ftiziopneumologie în PR-ship (EUR 10,22 mii); acoperirea costurilor asistenței de ajustare a
ordinului de control al tuberculozei în baza noului PNCT (EUR 14,22 mii); suportul asistenței tehnice
locale de dezvoltare a planului de dezvoltare durabilă pentru PNCT (EUR 3,56 mii); achitarea costurilor
pentru instruirea personalului serviciului de ftiziopneumologie în exterior (EUR 1,94 mii), participarea la
18
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evenimente externe (EUR 6,37 mii) și realizarea cursurilor de instruire locale pentru personalul serviciului
de ftiziopneumologie (EUR 6,96 mii); suportul costurilor de ajustare a SIME TB (EUR 4,5 mii); și pentru
realizarea studiilor operaționale (Supravegherea rezistenței la medicamentele antituberculoase de linia a
doua și Tuberculoza la migranți) (EUR 41,58 mii).
(2) economii în sumă de 2 446 270,75 EUR, după cum urmează: costuri rezultate din procurarea
echipamentului medical pentru laboratoarele de referință (regionale și național) (EUR 41,60 mii);
procurarea reagenților pentru examenul prin cultură și testele de sensibilitate la medicamente prin
metoda clasică/ manuală (EUR 4,12 mii); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul
BACTEC (EUR 62,86 mii); procurarea combustibilului pentru asigurarea transportării mostrelor de spută
din teritorii în laboratoarele de referință pentru realizarea supravegherii de rutină la medicamentele
antituberculoase (EUR 4,87 mii); procurarea autovehiculelor pentru laboratoarele de referință pentru
transportarea mostrelor de spută din raioane (EUR 5,08 mii); procurarea respiratoarelor pentru protecția
personalului din laboratoarele de referință și secțiile MDR-TB (EUR 10,68 mii); asigurarea costurilor de
Control al calității la Laboratorul Supra-Național din Borstel, Germania (EUR 4,45 mii); realizarea
activității de audit al Managementului Calității la nivelul Laboratorului Naţional de Referință, a instruirii
personalului Laboratorului Naţional de Referință în Managementului Calității extern și local cu participarea
unui expert extern (EUR 58,28 mii); procurarea medicamentelor antituberculoase de linia a doua pentru
pacienții cu TB-MDR (EUR 1 790,06 mii) și TB-EDR (EUR 400,19 mii); achitarea costurilor de realizare a
controlului extern al medicamentelor la KABS Canada (EUR 13,72 mii); procurarea medicamentelor
antituberculoase de linia întâia pentru pacienții din raioanele de est (EUR 18,20 mii); suportul asistenței
tehnice externe de evaluare a managementului PNCT (EUR 5,10 mii); asigurarea asistenței tehnice de
revizuire a noului PNCT 2016-2020 (EUR 4,46 mii); costurile administrative ale SR-ului IMSP IFP „Chiril
Draganiuc” (EUR 1,20 mii); costurile pentru realizarea vizitelor de M&E (co-finanțare personal) (EUR 8,99
mii) și procurare de combustibil (EUR 2,53 mii); suportul costurilor de menținere a SIME TB (EUR 2,25
mii); costurile de achitare a utilităților de oficiu ale PR-ului (EUR 2,84 mii); costurile de instruire ale
personalului PR-ului IP „UCIMP DS” (EUR 0,30 mii) și menținere a autovehiculelor PR-ului (EUR 4,45
mii).
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Partea 2.

RAPORTDEPROGRES

Programul „Fortificarea Controlului HIV în Republica
Moldova”

Donator:

Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)

Denumirea Grantului:

MDA-H-PCIMU

Numărul Grantului:

597

Acordul de Grant semnat:

23 Octombrie 2014

Finanțare aprobată:

3,212,688.00 EURO

Data demarării:

1 Ianuarie 2015

Data încheierii:

31 Decembrie 2017
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Sumarul Grantului Fortificarea Controlului HIV în Moldova, 2015-2017
Scop: Scopul grantului este de a acorda suport în vederea asigurării unui răspuns eficient la infecția HIV în
Republica Moldova în rândul populațiilor cheie afectate pentru a reduce prevalența infecției și a mortalității prin
SIDA prin sporirea accesului populației cheie la servicii de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.
Grantul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:
Obiectivul 1:Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazată pe dovezi
Activitățile planificate sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul
trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ cu lapte praf în vederea
prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt. La fel vor fi realizate instruiri pentru medicii infecționiști și
specialiștilor în consiliere și testare voluntară.
Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport
Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și
sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de
determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV, asigurarea
organizării și funcționării sistemului informațional integrat SYME HIV
Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților si asigurarea durabilității programului
Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: finanțarea asistenței tehnice pentru
evaluarea managementului programului național în vederea formulării propunerilor de eficientizare; asigurarea
suportului în vederea sporirii capacităților specialiștilor implicați în managementul programului prin participarea
la diverse evenimente și instruiri internaționale relevante domeniului; asigurarea asistenței tehnice necesare
fortificării capacităților managementului programului național necesare exercitării funcțiilor de Recipient
Principal; susținerea oficiului unității de coordonare a programului național.
Grupurile țintă directe ale intervențiilor finanțate din sursele grantului sunt:
-

Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV)

-

Femeile gravide de pe malul stâng al Nistrului.

Progresul activităților
Obiectivul 1: Sporirea prevenirii infecției HIV bazat pe dovezi
Modulul:

Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Intervenția:

Prevenirea transmiterii pe verticală a infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Asigurarea accesului femeilor gravide la servicii de testare la HIV,
malul stâng
Activitatea respectivă prevede asigurarea accesului femeilor gravide de pe malul stâng al Nistrului la servicii
de testare la virusul HIV. În cadrul activității 1, în conformitate cu planul de lucru al IP UCIMPDS, a fost
planificată achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide la HIV destinate testării femeilor
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gravide din regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere, necesitățile pentru
restul țării fiind acoperite din sursele bugetului de stat.
Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza necesităților prezentate de către CPC SIDA Tiraspol (scrisoare
nr. 186/03 din 17.08.2016), IP UCIMPDS a organizat procedura de achiziție a reagenților, încheierea
contractelor și livrarea reactivelor fiind planificate pentru trimestrul IV al anului curent.
Activitatea 2: Asigurarea copiilor născuți de mame infectate cu HIV din regiunea
Transnistreană cu formule de lapte praf
Activitatea în cauză prevede asigurarea cu formule de lapte praf a copiilor născuți din mame infectate cu HIV
din regiunea Transnistreană, până la vârsta de 1 an, în vederea reducerii riscului de transmitere a infecției de
la mamă la făt. În trimestrul de raportare CPC HIV Tiraspol a prezentat estimarea necesităților pentru anul
2017, (scrisoarea nr. 154/03 din 29.07.2016), procedura de achiziție urmând a fi desfășurată în trimestrul IV,
curent, tranșele fiind planificate pentru lunile februarie și august 2017.
Pe parcursul trimestrului de raportare, 45 de femei gravide HIV+ au născut, inclusiv 36 – pe malul drept
și 9 – pe malul stâng. Din acestea, 43 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru
reducerea riscului de transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 36 femei gravide HIV+ au beneficiat de
tratament antiretroviral (TARV) profilactic complet, 6 au beneficiat de tratament profilactic incomplet, 1 a
beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere, iar 3 - nu au beneficiat de TARV (malul drept).
Copiii născuți de femei infectate cu HIV beneficiază de lapte praf până la atingerea vârstei de un an.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului comprehensiv al persoanelor infectate și afectate de
HIV la servicii de tratament, îngrijire și suport
Modulul: Tratament, îngrijire și suport
Intervenția: Terapia antiretrovirală
Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la
tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere
materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)
Activitatea în cauza include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea
transnistreană, la tratament antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.
Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii
Transnistrene și parțial – necesitățile malului drept.

Pe parcursul perioadei de raportare IP “UCIMP RSS” a asigurat:



livrarea IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC) a unui lot de
preparate ARV, în valoare totală de 4.867,36 USD (contract MDA_H/GD/006_2015 din
30.09.2015);



organizarea procedurii de achiziție și livrare a unui lot adițional de preparate ARV pentru asigurarea
tratamentului copiilor cu vârsta sub 3 ani de pe malul stâng (contract MDA_H/GD/017_2016 din
07.07.2016), în valoare de 2 736,00 USD;
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organizarea procedurii de achiziție și livrarea IMSP SDMC a unui lot de preparate ARV în valoare de
4079,15 USD (contract MDA_H/GD/018_2016 din 21.07.2016);
Notă: Achiziția respectivă a fost efectuată la solicitarea Ministerului Sănătății în vederea acoperirii unei poziții
neasigurate prin intermediul procurărilor efectuate din sursele bugetului de stat.



acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (contract
H10/CS/022 din 28.12.2012, cu IMSP SDMC), precum și acoperirea cheltuielilor aferente asigurării
calității preparatelor ARV;



estimarea necesităților de preparate ARV pentru a. 2017 și 6 luni 2018 și lansarea procesului de
negociere a contractelor cu Fundația IDA și compania AbbVie.

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul
ARV a fost de 217 (168 - pe malul drept și 49 - pe malul stâng), inclusiv 212 adulți și 5 copii, nr. persoanelor
care au reinițiat terapia ARV fiind de 42 (33 pe malul drept și 9 pe malul stâng).
Numărul pacienților în terapie ARV la 30.09.2016 a fost de 4.386, dintre care: 3.110 - pe malul drept
(3.023 adulți și 87 copii (<15 ani), 1.608 bărbați și 1.502 femei) și 1.276 persoane - pe malul stâng al
Nistrului, inclusiv 1.246 adulți și 30 copii, 610 bărbați și 666 femei.
Modulul: Tratament, îngrijire și suport
Intervenția: Monitorizarea tratamentului
Activitatea 2: Fortificarea serviciului de laborator prin dotare cu echipamente
În conformitate cu planul de activități al IP UCIMPDS și recomandările formulate în urma studiului de evaluare
a serviciului de laborator HIV din republică, din sursele grantului MDA-H-PCIMU este planificată achiziționarea
unui set de echipamente de laborator, inclusiv:

-

echipament pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, destinat IMSP SDMC și
Centrului SIDA de la Tiraspol

-

două unități de echipament destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (aparat de
diagnostic prin metoda de flowcitometrie) pentru laboratoarele din Bălți și Chișinău

-

un frigider de capacitate înaltă pentru stocarea de reagenților destinat laboratorului de la IMSP SDMC,
Chișinău

-

o centrifugă destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău

-

un congelator destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău

-

o linie ELISA destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău.

Adițional, a fost coordonată cu Fondul Global achiziționarea unui lot suplimentar de articole de mobilier și
echipamente medicale destinate dotării laboratorului HIV din cadrul Centrului SIDA de la Tiraspol, inclusiv:

-

trei frigidere de capacitate înaltă pentru depozitarea reagenților de laborator (>1200l)

-

un congelator

-

două centrifugi

-

o linie ELISA
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o mini-centrifuga Vortex

-

un rotator programabil pentru eprubete

-

un incubator (termostat) microtuburi

-

un sistem de laborator pentru purificarea apei

-

mobilier de laborator
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precum și a unui aparat de Roentgen mobil pentru investigarea pacienților infectați cu HIV destinat IMSP
SDMC.
Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS:



a finalizat procedura de achiziție a mobilierului destinat dotării laboratorului CPC HIV/SIDA din Tiraspol
(Contract MDA_H/GD/010_2016 din 01.07.2016 în valoare de 3.197,00 EURO), livrarea fiind
planificată pentru trimestrul IV al anului curent;



a finalizat procedura de achiziție a aparatului de Roentgen mobil pentru investigarea pacienților infectați
cu HIV (Contract MDA_H/GD/013_2016 din 26.07.2016 în valoare totală de 1.119 000,00 MDL),
livrarea și instalarea echipamentului fiind planificată trimestrul IV 2016;



a asigurat livrarea IMSP SDMC a 2 module adiționale pentru echipamentul GenXpert IV existent în
dotarea instituției destinat determinării încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV (Contract
MDA_H/GD/015_2016), în valoare totală de 6,720 USD;



a asigurat livrarea unui aparat GeneXpert IV Centrului SIDA de la Tiraspol și a 2 module adiționale
pentru echipamentul GenXpert IV existent în dotarea IMSP SCM Bălți, destinate determinării încărcăturii
virale la pacienții infectați cu HIV (Contract MDA_H/GD/021_2016 din 08.09.2016, în valoare de
20.760,00 USD).

Procesul de achiziție a celorlalte echipamente urmează a fi finalizat în trimestrul IV 2016.
Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de
monitorizare, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării
pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8
Activitatea în cauza include: asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea
transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea
încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8.
Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului
Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial (pacienții care sunt în monitorizare, dar
nu și în tratament antiretroviral) – necesitățile malului drept.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:



livrarea IMSP SDMC a unui lot de teste GeneXpert (Xpert HIV-1 VL N10) pentru testarea pacienților
infectați cu HIV la încărcătura virală, conform contractului MDA_H/GD/015 din 20.06.2016, în valoare
totală de 28.908 USD).



livrarea IMSP SDMC a unui lot de reagenți și consumabile destinate testării pacienților infectați cu HIV la
celulele CD4/CD8 (contract MDA_H/GD/009 din 19.07.2016), în valoare totală de 60.672,38 USD.
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Numărul persoanelor care au trecut testarea la CD4 de la începutul anului curent pînă la finele perioadei de
raportare – 4,122, inclusiv 3,193 – pe malul drept și 929 – pe malul stâng.
Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală de la începutul anului curent pînă la finele
perioadei de raportare – 2,708, inclusiv 2,340 – pe malul drept și 368 – pe malul stâng.*
Notă: din sursele grantului sunt acoperite cu servicii de testare 100% din pacienții de pe malul stâng, 100% din
pacienții infectați cu HIV care sunt în supraveghere dar nu și în TARV de pe malul drept, și parțial pacienții în TARV
de pe malul drept.

Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator
În cadrul activității în cauză IP UCIMPDS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea
cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în
monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.
Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza acordului de prestare a serviciilor de mentenanța încheiat cu
compania Becton Dickinson B.V. din Belgia, au fost acordate servicii de evaluare tehnică și reparație a
deficiențelor la echipamentul BD FacsCount din dotarea Centrului HIV/SIDA de la Tiraspol.
Activitatea 5: Fortificarea capacităților specialiștilor serviciului de laborator
Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMPDS a asigurat participarea a 4 specialiști de laborator (2 de la
IMSP SDMC și 2 – de la Centrul SIDA de la Tiraspol) la un seminar de instruire de 10 zile, cu tematica
”Diagnosticarea maladiilor infecțioase aplicând metoda PCR”, desfășurat la Moscova în luna septembrie a
anului curent.
Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea
Intervenția: Raportarea de rutină
Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SIME
HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter
personal
Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar
al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea
este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția
datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului MDA-H-PCIMU);
mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale
ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a
datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.
Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME
HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.914 din 06 noiembrie 2015; prin același
document, Ministerul Sănătății, în calitatea sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP
SDMC (Instituția medico-sanitară publică Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile) în calitate de
deținător (operator) al bazei de date, delegându-i toate responsabilitățile pentru operaționalizate a softului în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
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*Notă: 76.890 EUR din grantul MDA-H-PCIMU sunt alocați operaționalizării SME HIV; în conformitate cu
prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV prin
aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator
cu date cu caracter personal.

Pe parcursul perioadei de raportare a fost purtate discuții cu Cancelaria de Stat soldate cu planificarea pentru
trimestrul IV curent a unei ședințe comune, cu participarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal, în vederea identificării modalității de înlăturare a impedimentelor pentru operaționalizarea
softului.
Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea
Intervenția: Studii
Activitatea 7: Studiu calitativ
Una din activitățile planificate în cadrul componentei de Monitorizare și Evaluare a Grantului MDA-H-PCIMU
prevede desfășurarea unui studiu calitativ în vederea colectării datelor care actualmente lipsesc în sistem*,
relevante în contextul identificării tendințelor în comportamentele riscante ale populațiilor-cheie și asigurării unui
răspuns eficient la epidemia HIV în Moldova.
*N.B. conform recomandărilor formulate în cadrul Analizei Situaționale a Epidemiei HIV în Moldova,
ianuarie 2015, desfășurate cu suportul UNAIDS.
Activitatea se desfășoară cu suportul tehnic al UNAIDS, IP UCIMPDS acoperind cheltuielile de transport și
diurnele pentru expertul internațional implicat în dezvoltarea metodologiei studiului calitativ. Pe parcursul
trimestrului de raportare a fost elaborată metodologia de implementare a studiului calitativ, inclusiv a
chestionarelor care urmează a fi utilizate în procesul de colectare a datelor în rândul grupurilor cu risc sporit de
infectare cu HIV.

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului
Modulul:

Managementul programului

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management
Activitatea 1: Elaborarea Planului de Sustenabilitate a Programului național de
prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN)
În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat cu Fondul Global, nu mai târziu de 31 decembrie 2016,
Recipienții Principali, în colaborare cu Comitetul National de Coordonare, alte părți interesate și parteneri din
Republica Moldova, urmează să prezente Fondului Global un plan de sustenabilitate pentru programul național
HIV (PS), aprobat de guvernul Republicii Moldova, în formă și în substanță satisfăcătoare Fondului Global.
Activitățile cheie realizate pe parcursul perioadei de raportare în vederea îndeplinirii condiției menționate:


20-23 iunie 2016: participarea reprezentanților Republicii Moldova la seminarul de instruire de la
Erevan, axat pe completarea instrumentului de evaluare a gradului de pregătire a țării pentru tranziția la
finanțarea PN din surse domestice în vederea asigurării durabilității PN (instrumentul TPA).



12.07.2016: desfășurarea unei ședințe de lucru în cadrul căruia au fost prezentate succint prioritățile ce
țin de completarea TPA în conformitate cu instruirea de la Erevan, precum și elaborat un plan de lucru
și divizate responsabilitățile în cadrul grupului în vederea completării instrumentului TPA.
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28.07.2016: desfășurarea atelierului național I pentru elaborarea planului de sustenabilitate, în cadrul
căruia s-a stabilit componența grupului restrâns de experți responsabili pentru dirijarea procesului de
colectare a datelor HIV pentru completarea instrumentului TPA și elaborarea proiectului planului de
sustenabilitate, fiind agreate și termenele de executare pe ambele componente.



23.09.2016: desfășurarea atelierului național II, în cadrul căruia a fost efectuată validarea informațiilor
incluse în instrumentul TPA.



27.09.2016: organizarea unei ședințe în format restrâns în vederea stabilirii formatului Planului de
sustenabilitate.



30.09.2016: remiterea instrumentului TPA Fundației CURATIO spre revizuire.
Activitatea 2: Acordare de suport echipei de management a Programului național
HIV/SIDA și ITS

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al
infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN), care actualmente activează în cadrul IMSP SDMC,
prin:



acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și
achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea
beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 23 februarie
2015, fondurile nevalorificate pe parcursul fiecărui trimestru urmând a fi deduse din tranșa de
finanțare pentru trimestrul ulterior;



remunerarea specialistului monitorizare și evaluare care activează în cadrul unității de coordonare
a PN (contract MDA_H/LC/01 din 25.07.2015);



acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii
echipei de coordonare a PN.



Dotarea oficiului unității cu mobilier și echipament de birou.

Adițional, pe parcursul trimestrului de raportare, cu suportul Ministerului Sănătății și în vederea
consolidării echipei de coordonare a Programului național (PN), a fost coordonată cu Fondul Global
cofinanțarea a 5 specialiști din cadrul unității, inclusiv Coordonator Prevenire, Coordonator VCT,
Coordonator TARV, Epidemiolog, Coordonator Laborator, care urmează a fi contractați de IMSP SDMC
/ IP UCIMPDS pe parcursul trimestrului IV de raportare.

Indicatorii de performanță a grantului
În conformitate cu cadrul de performanță al grantului MDA-H-PCIMU, pentru indicatorii de impact și de
rezultat durabil țintele sunt anuale, iar pentru cei programatici, în baza cărora se măsoară performanța
grantului, țintele sunt semestriale pentru indicatorii de la componenta de prevenire și anuale – pentru
indicatorii de la componenta TARV.
Către finele trimestrului III 2016 sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori de proces:

-

Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit de tratament profilactic pentru
prevenirea transmiterii infecției HIV de la mama la făt – 43 (din 45 – 95,6%)
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Dezagregare:
Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (recent inițiat în timpul sarcinii curente): 31 (72%)
Pe tot parcursul vieții ART, inclusiv opțiunea B + (deja tratament inițiat până la începutul sarcinii curente): 11 (26
%)
Doză unică NVP NUMAI - până în ultima fază: 1 (2%)

-

Procentul copiilor născuți de mame HIV+ care au fost testați la ARN HIV în primele 2 luni de viață*:
86% (43/50)
*indicatorul este pentru cohorta copiilor care către 30 septembrie 2016 (momentul inițieri
procesului de colectare a datelor trimestriale) au împlinit vârsta de 2 luni, i.e. născuți în perioada
01.05.2015-31.07.2016.

-

Numărul adulților și copiilor care primesc terapie ARV către finele perioadei de raportare: 4,386
Dezagregare:
Bărbați:

2218

Femei:

2168

Adulți (15+):

4269

Copii (<15):

117

Debursările programului
Către 30 septembrie 2016, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global
(nr.: MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 1,476,636 EUR, ceea ce constituie 41% din totalul de
3.586.475 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului implementat prin
Noul Mecanism de Finanțare al Fondului Global) și 68% din totalul de 2,175,875 EUR planificați a fi valorificați
din sursele grantului până la finele trimestrului de raportare, variația absolută de 699,239 EUR fiind în special
condiționată de:
- cheltuieli sub nivelul planificat (754.140 EUR), în special în legătură cu:


economiile aferente: achizițiilor de lapte-praf pentru copiii născuți de mame
infectate cu HIV; atelierelor de lucru destinate medicilor infecționiști și
specialiștilor în consiliere și testare voluntară la HIV; achizițiilor de preparate
antiretrovirale, reactive și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați
cu HIV; operaționalizării sistemului informațional integrat SIME HIV; remunerării
specialistului M&E care activează în cadrul IMSP SDMC; achizițiilor de
combustibili

pentru

vizitele

de

monitorizare

desfășurate

de

specialiștii

responsabili pentru coordonarea programului național; cheltuielilor administrative
ale unității de management a programului național (total 410,431 EUR).


întârzierile

înregistrate

la:

dezvoltarea

capacităților

specialiștilor

CTV;

componenta de fortificare a capacităților de laborator prin dotarea acestora cu
aparataje medicale performante; procurarea de reagenți și consumabile
destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV*; operaționalizarea sistemului
informațional integrat SIME HIV**; componenta de studii; dezvoltarea planului de
sustenabilitate a programului național HIV/SIDA și ITS 2016-2020; dezvoltarea
capacităților echipei de management a programului; asistența tehnică pentru
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transferarea PR-ship-ului unității de coordonare a programului***; dotarea
oficiului echipei de coordonare a PN cu echipament și mobilier de birou***; (total
343,709 EUR).
*achizițiile de reagenți și consumabile se efectuează de IP UCIMPDS la solicitarea
instituțiilor beneficiare, în dependență de stocurile disponibile. Până la momentul de față
nu au fost înregistrate situații de lipsă de stoc;
**deblocarea resurselor grantului alocate operaționalizării SIME HIV și, implicit,
lansarea oricăror activități planificate de IP UCIMPDS la această componentă, pot fi
efectuate doar ulterior înregistrării IMSP SDMC în conformitate cu prevederile legislației
privind asigurarea securității datelor cu caracter personal (Regulamentul privind
organizarea și funcționarea SIME HIV a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății
nr. 914 din 06.11.2015; prin același document IMSP SDMC a fost desemnat în calitate
de deținător/operator al bazei de date, delegându-i toate atribuțiile și responsabilitățile
pentru rezolvarea problemelor privind funcționalitatea SIME HIV);
*** Forma de organizare/instituționalizare a unității de coordonare a programului
național urmează a fi identificată de Ministerul Sănătății, inclusiv în baza recomandărilor
formulate ulterior studiului de evaluare a managementului programelor HIV/SIDA/ITS și
Tuberculoză finanțat de IP UCIMP DS; instituția curentă responsabilă de coordonarea
programului (IMSP SDMC) nu a fost suplinită deocamdată cu unitățile de personal
necesare.

- cheltuieli peste nivelul planificat (-54.901 EUR), în special în legătură cu:


prețuri mai mari, fluctuații ale cursului de schimb, activități nebugetate aferente în
special: achizițiilor de preparate ARV, reagenți și consumabile pentru testarea
pacienților infectați ci HIV la celulele CD4/CD8,

asigurării controlului calității

preparatelor ARV, dezvoltării capacităților specialiștilor de laborator, utilizarea
dobânzii pentru achitarea taxelor bancare, achitarea serviciilor de arhivare,
actualizarea sistemului de contabilitate bugetară etc.)
Tabelul nr. 1: Valorificarea cumulativă a surselor financiare ale Grantului MDA-H-PCIMU în perioada
01.01.2015 – 30.09.2016
Obiectiv

Bugetat

Valorificat

Variația

% de realizare

Obiectivul 1

47,086

21,614

25,473

46%

Obiectivul 2

1,453,626

772,691

680,935

53%

Obiectivul 3

68,200

32,801

35,399

48%

373,787

401,564

(-) 27,777

107%

233,176

247,966

(-) 14,790

106%

2,175,875

1,476,636

699,240

68%

Angajamente perioada 2
Cheltuieli de Management al Proiectului, inclusiv
utilizarea dobânzii și auditul grantului
TOTAL

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării
grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 5, 6 și 7.
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Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

GRANTURICNC

Donator:

Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
(GFATM)

Nr. Grant-ului:

MOL-GFUND-1404

Data semnării
Acordului de Grant:

24/06/2014

Total finanțare
solicitată:

104,008.00 EUR

Finanțare aprobată
pentru debursare:

100,675.00 EUR

Data demarării:

1 ianuarie 2014

Data încheierii:

31 decembrie 2015 (soldul neutilizat la 31.12.2015 este valorificat pe
parcursul a. 2016, cu acordul donatorului, până la semnarea noului acord
pentru anii 2016-2017)
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IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global MOL-GFUND-1404 destinat acoperirii cheltuielilor
aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, având ca obiectiv general de bază
susținerea capacitaților de supervizare de către CNC a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de
Recipienții Principali si subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a
programelor naționale de control, TB si HIV/SIDA de către membrii CNC.
Activitățile realizate pe parcursul perioadei de raportare în cadrul grantului menționat:


a fost realizată consultarea finală (la nivel de CNC) a aplicației pentru Grantul CNC 2016-2017;
cererea de finanțate aprobată de CNC a fost remisă și aprobată de FG;



a fost organizată ședința Comisiei Naționale de Experți a CNC pentru discutarea rezultatelor
implementării granturilor FG in semestrul II, 2016;



au fost organizate 2 ateliere naționale de lucru privind realizarea exercițiului de evaluare a
nivelului de pregătire a Moldovei pentru trecerea la finanțarea PN TB&HIV din surse naționale –
exercițiu realizat cu suportul tehnic Fundației CURATIO International;



au fost organizate 2 ateliere naționale de lucru privind elaborarea planurilor de sustenabilitate a
PN TB&HIV, care se vor convoca periodic până la definitivarea lor;



au fost organizate ședințe ale GTL privind realocarea economiilor acumulate in cadrul granturilor
FG;



a fost consultat in cadrul CNE și confirmat către rețeaua ”European Harm Reduction Network” a
candidaturii CNC în Comisia de supervizare programatică a programului regional ”Harm
Reduction works! Invest in Harm Reduction”;



a fost remis pentru a luarea de cunoștință la FG a opțiunilor naționale de finanțare locală a
programelor de reducere a riscurilor;



a fost redactat pachetul de documente pentru adoptarea unui decret prezidențial privind
semnarea acordului cadru între Republica Moldova și FG; proiectul acordului a fost prezentat și
agreat în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă;



au fost organizate și documentate ședințele GTL din cadrul CNC pe diverse aspecte și probleme
ce țin de controlul TB/HIV și implementarea PN TB/HIV;



au fost validate și introduse datele privind membrii CNC în Sistemul Electronic de Management al
Datelor al FG;



au fost elaborate, traduse si diseminate în rândul membrilor CNC și partenerii săi materiale
privind activitățile și inițiativele locale și internaționale în domeniul controlului TB şi HIV;



a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorul secretariatului CNC și
consultantului în comunicare
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Debursările grantului

Pe parcursul trimestrului III 2016, din sursele Grantului MOL-GFUND-1404 au fost valorificați 5,057,82 EUR.
Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt
reflectate în Anexele 8 și 9.
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ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei,
Componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale
pentru trimestrul raportat
Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii
Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului
Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și
instituția beneficiară primară
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Anexe Partea 2 - Grantul NFM al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei,
Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU)

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii
Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului
Anexa 7: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și
instituția beneficiară primară
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Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (MOL-GFUND-1303/ MOLGFUND-1404)

Anexa 8: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii
Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

36

Anexa 1
Indicatorii de evaluare şi monitorizare
Ţara

Republica Moldova

Afecţiunea

Tuberculoza

Numărul grantului

MDA-T-PCIMU

Recipientul Principal

IP "UCIMP DS"

Data de debut

01 Iulie 2015

Data de finisare

31 Decembrie 2017

Perioada raportată

01 Iulie - 30 Septembrie 2016

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact şi Rezultat
Scopul: Diminuarea poverei tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesită
consolidarea capacită ții de management a Programului Național de control al TB
Perioada 1 de implementare a
Grantului NFM

Valori de bază
Indicator de impact/ rezultat

Definiţia indicatorului
Valoarea

Impact

TB I-3: Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de TB
(toate formele) pe an, la 100,000 persoane

Impact

TB I-4: Prevalența TB MDR printre cazurile noi de
tuberculoză - Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu
cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de
linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi
de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate lasensibilitate
pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului

Impact

Prevalența TB MDR printre cazurile de tuberculoză anterior
tratate - Numărul cazurilor de tuberculoză cu cultura
pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru
preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total
de cazuri de tuberculoză cu cultura pozitivă, anterior tratate,
testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe
parcursul anului

11.2

25.5%

62.4%

ților grupurilor cu risc sporit și

Rezultate/ Ţinte
preconizate
(2015)

Anul

Sursa

2013

R&R TB system,
yearly
management
report

10
cohorta 2015

2013

R&R TB system,
yearly
management
report

22%
cohorta 2015

2013

R&R TB system,
yearly
management
report

59%
cohorta 2015

Rezultate actuale
(2015)

10,13

Comentarii

Date finale pentru anul 2015. 408 persoane au decedat de
tuberculoză în anul 2015 (10,13 decese la 100 000 persoane).
Notă - Se constată o micșorare cu 19.7% a ratei de mortalitate față de
datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu
10.5% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de
tuberculoză).

Date finale pentru anul 2015. 338 cazuri noi de tuberculoză cu
cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din
25,3% (338/1,336) 1 336 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR.
Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre
cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.

65,5%
(514/785)

Date finale pentru anul 2015. 514 cazuri de tuberculoză cu cultura
pozitivă, anterior tratate, testate la sensibilitate pentru preparatele de
linia I, din 785 investigate în 2015, au fost diagnosticate cu MDR.
Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre
cazurile anterior tratate, situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat

TB O-4: Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR
- Numărul şi procentul cazurilor de TB DR confirmate
bacteriologic (RR-TBși/sau MDR-TB), tratate cu succes
(vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de
cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de
timp (dezagregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)

Rezultat

TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate
formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de
tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic,
cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională
într-o perioadă anumită de timp per 100,000 popula
ție

111.5

Rezultat

TB O-1b: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză per
100,000 populație - Cazurile de tuberculoză (bacteriologic
confirmate, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea
națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000
populație

Rezultat

TB O-2b: Rata succesului tratamentului cazurilor noi Numărul şi procentul cazurilor noi de tuberculoză confirmate
bacteriologic, tratate cu succes (vindecate și cu tratamente
încheiate), din numărul total de cazuri noi cu tuberculoză
confirmate bacteriologic, înregistrate într-un an

54.3%
413/761

2014 (2011
MDR-TB
cohort)

R&R TB system,
60%
yearly
(136/227)
management
cohorta Q1 2013
report

56,4%
(128/227)
cohorta Q1 2013

Date finale pentru cohorta MDR-TB 2013. 128 cazuri confirmate de
TB MDR, din 227 incluse în tratmentul DOTS Plus în Q1 2013, au fost
tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).
Notă - Totodată, rata de eșec înregistrată a fost de 9,7% (22/227),
rata de abandon de 21,1% (48/227) și rata de deces de 12,8%
(29/227). În același timp, analiza ratei succesului pe diferite categorii
de pacienți a arătat o diferență între cazurile noi și cele de retratament.
Astfel, rata de succes printre cazurile noi TB a constituit 72,4%
(71/98), atunci cînd printre cele de retratament - 44,2% (57/129). De
asemenea, rata de eșec înregistrată printre cazurile noi a fost de 3,1%
(3/98) și printre retratamente - 14,7% (19/129); rata de abandon 17,3% (17/98) și 24,0% (31/129) respectiv; și rata de deces - 7,1%
(7/98) și 17,1% (22/129) respectiv. La fel, stratificarea rezultatului de
tratament printre cazurile anterior tratate arată o rată de succes de
61,5% (32/52) printre recidive, 28,9% (11/38) printre cazurile revenite
după abandon și 35,1% (13/37) printre cazurile după eșec.

2014
(2013
cohort)

R&R TB system,
yearly
management
report

107.2

89,5/ 100 000

Date finale pentru anul 2015. 3 607 cazuri de tuberculoză (toate
formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și
recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2015.
Notă - Se constată o descreștere a ratei de notificare înregistrate,
precum urmează: cu 3,2% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per
100 000), cu 8,3% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100
000) și cu 12,9% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).

59.6

2014 (2013
cohort)

R&R TB system,
yearly
management
report

55.8

53,5/ 100 000

Date finale pentru anul 2015. 2 155 cazuri de tuberculoză
(bacteriologic confirmate, cazuri noi și recidive) au fost notificate c ătre
autoritatea națională în anul 2015.

72.9%
842/1,155

2014
(2012
cohort)

R&R TB system,
yearly
management
report

77%
cohorta 2014

Date finale pentru cohorta anului 2014. 1 120 cazuri noi de
tuberculoză confirmate bacteriologic, din 1 402 diagnosticate în 2014,
79,9%
au fost tratate cu succes. Comparativ cu datele cohortelor anilor 2013
(1,120/1,402) 2014
(75,8%), 2012 (62,6%), 2011 (62.2%) și 2010 (57.8%), se observ ă o
cohort
creștere a valorii indicatorului pînă la 79,88% în cohorta anului 2014.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii de Acoperire/ Proces
Numărul
obiectivului

Obiective

1 Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp şi de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR
2 Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR

Numărul
Obiectivului

Aria de oferire a
serviciilor

TB: MDR-TB

TB: MDR-TB

TB: MDR-TB

TB: MDR-TB

Nr. indicatorului

și evaluării Programului Național de control al tuberculozei
5 Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării
Valori de bază (dacă
este aplicabil)
Definiţia indicatorului
Valoarea

1

Numărul și procentul cazurilor retratamente de tuberculoză,
care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la
preparatele de linia I (doar cazurile TB confirmate
bacteriologic) - Numărul cazurilor retratamente de
tuberculoză cu rezultatele testelor la sensibilitate pentru
preparatele isoniazid și rifampicin, înregistrate în perioada de
raportare, din numărul total de cazuri retratamente de
tuberculoză confirmate bacteriologic, înregistrate în aceeași
perioadă

2

Numărul de cazuri de TB DR (RR-TBși/sau MDR-TB),
confirmate bacteriologic, notificate

3

4

Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB
și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat
tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată

Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor
MDR-TB: numărulși procentul pacienţilor cu tuberculoză
drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt
tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea
acestuia

86,8%
(856/986)

1086

941

7,5%
(34/453)

Anul

2013

2013

2013

SemI.2013

Tipul ţintei/
rezultatului

non cumulativ

non cumulativ

non cumulativ

non cumulativ

Rezultate/ Ţinte
preconizate Tr. 5
al Grantului NFM
(Iul-Sep 16)

95,0%
(461/486)
cohorta Q1Q2.2016

Rezultate actuale
Tr. 5 al Grantului
NFM (Iul-Sep 16)

71%

217

195

6,1%
(25/410)
cohorta Q3Q4.2015

7,9%

Comentarii

Date pentru Q1.2016 - 182 pacienți din 257 cazuri de retratamente cu
tuberculoză, confirmate bacteriologic (prin microscopie, cultură și
Xpert), au efectuat teste de sensibilitate la preparatele de linia I (prin
cultură și Xpert) în aceeași perioadă.
Notă 1 - Trebuie să menționăm că, dacă se iau în calculși cele 21 de
cazuri înregistrate "după abandon/pierdut din supraveghere", cu teste
(182/257)
de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia I efectuate anterior
perioadei raportate, atunci vom avea 182+21=203 pacienți din 257,
adică indicatorul va crește pînă la 79%.
Notă 2 - Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel
penitenciar.

196

Date pentru Q1.2016 - 196 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă
(RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate,
față de 217 cazuri estimate pentru perioada raportată.
Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în
directă corespundere cu scăderea incidenței TB.

233

Date pentru Q3.2016 - 233 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă
(RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat
tratamentul DOTS-Plus, față de 195 pacienți preconizați pentru
perioada raportată.
Notă - Ținta a fost depășită din cauza includerii în tratamentul DOTS
Plus a unui număr adițional de pacienți MDR TB în locul cazurilor de
eșec, mortalitate sau pierdute din supraveghere înregistrate.

Date pentru Q3-Q4.2015 - 38 pacienți din 480 incluși în tratamentul
DOTS Plus în Sem.II.2015, au abandonat tratamentul după 6 luni de
tratament DOTS Plus.
Notă - Analiza cazurilor care au abandonat tratamentul pentru DR-TB
ne arată că există o diferență a ratei abandonului printre diferite
categorii de pacienți. Astfel, rata interimară de abandon printre cazurile
noi de pacienți cu DR-TB aflați în tratament a constituit doar 7,5%
(14/186), pe când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit
(38/480) 8,2% (24/292). Totodată, analizând rata interimară de abandon printre
cazurile anterior tratate de pacienți cu DR-TB, se observă că aceasta,
la fel, s-a deosebit la diferite tipuri de pacienți: dacă la cazurile după
eșec aceasta a fost de 2,5% (3/118) și printre recidive - 4,5% (4/89),
atunci printre cazurile după abandon a ajuns la 20% (17/85). Alte două
cazuri au inițiat tratamentul peste hotarele ă
ț rii cu prelungirea acestuia
în Republica Moldova. Ambele cazuri la 6 luni erau sub tratament antiTB.

Anexa 2
Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A
Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

Efectiv
Total de la
Trimestrul curent
inceputul anului

Planificat
Total de la
inceputul
proiectului

Total de la
Trimestrul curent
inceputul anului

Variatia
Total de la
inceputul
proiectului

Total de la
Trimestrul curent
inceputul anului

Total de la
inceputul
proiectului

Soldul initial
MDL, MDA-T-PCIMU

13.06

EUR, MDA-T-PCIMU

1,432,416.23

756,504.87

Plus: Sursele de finantare
1,374,726.00

3,863,104.00

4,032.40

8,054.08

15,697.27

-4,032.40

-8,054.08

-15,697.27

4,032.40

1,382,780.08

3,878,801.27

-4,032.40

-1,382,780.08

-3,878,801.27

601,920.16

1,304,743.42

3,046,008.49

1,112,569.99

2,914,022.78

5,931,311.52

510,649.83

1,609,279.36

2,885,303.03

43,698.04

135,466.25

220,656.33

52,260.74

147,245.52

234,034.97

8,562.70

11,779.27

13,378.64

7,746.34

24,920.44

56,577.22

38,215.38

84,567.02

163,038.90

30,469.04

59,646.58

106,461.68

Debursari, MDA-T-PCIMU
Dobinda acumulata, MDA-T-PCIMU

Total sursele

-1,374,726.00

-3,863,104.00

Minus: Utilizare a fondurilor
MDA-T-PCIMU
1.0 Human Resources (HR)
2.0 Travel Related Costs (TRC)

11,959.50

74,879.93

142,073.64

25,412.68

68,909.03

157,015.00

13,453.18

-5,970.90

14,941.36

4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)

203,294.44

465,672.61

1,616,851.11

808,873.43

1,715,821.15

3,642,366.17

605,578.99

1,250,148.54

2,025,515.06

5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)

73,493.01

267,284.99

650,602.63

-80,848.57

1,821.40

200,024.35

370,721.24

524,500.27

-83,445.75

195,410.06

298,077.18

213,153.83

444,091.01

58,316.52

136,687.64

219,588.10
11,830.00

3.0 External Professional services (EPS)

154,341.58

265,463.59

450,578.28

6.0 Health Products - Equipment

83,445.75

175,311.18

226,423.09

7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs

35,508.23

76,466.19

224,502.91

9.0 Non-health equipment (NHP)

45,170.00

51,920.00

54,170.00

4,500.00

13,500.00

66,000.00

-40,670.00

-38,420.00

11.0 Programme Administration costs (PA)

16,756.28

34,643.23

54,175.91

15,990.00

32,820.00

49,662.57

-766.28

-1,823.23

-4,513.34

601,920.16

1,304,743.42

3,046,008.49

1,112,569.99

2,914,022.78

5,931,311.52

510,649.83

1,609,279.36

2,885,303.03

Total utilizarea
Soldul final
MDL, MDA-T-PCIMU

21.38

21.38

21.38

EUR, MDA-T-PCIMU

834,520.15

834,520.15

834,520.15

93,824.75
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Anexa 3
Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B
Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

Componentul(le):
T t

Activitatile Proiectului

Efectiv
Trimestrul curent

Total de la inceputul
anului

Planificat
Total de la inceputul
proiectului

Trimestrul curent

Total de la inceputul
anului

Variatia
Total de la inceputul
proiectului

Trimestrul curent

Total de la inceputul
anului

Total de la inceputul
proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor

601,920.16

1,304,743.42

3,046,008.49

1,112,569.99

2,914,022.78

5,931,311.52

510,649.83

1,609,279.36

2,885,303.03

601,920.16

1,304,743.42

3,046,008.49

1,112,569.99

2,914,022.78

5,931,311.52

510,649.83

1,609,279.36

2,885,303.03

001 OBIECTIVUL 1: Sa asigure acces universal la diagnostic

301,413.43

526,126.74

774,132.55

115,140.42

694,798.42

1,345,872.43

-186,273.01

168,671.68

571,739.88

001 1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OMS

301,413.43

526,126.74

774,132.55

115,140.42

694,798.42

1,345,872.43

-186,273.01

168,671.68

571,739.88

001 1.2 Modul: MDR TB / Interventie: Depistarea cazului si diagno

301,413.43

526,126.74

774,132.55

115,140.42

694,798.42

1,345,872.43

-186,273.01

168,671.68

571,739.88

001 1.2.1 Achizitionarea echipamentului de laborator pentru LNR si LRR

83,445.75

175,311.18

175,311.18

328,929.47

440,916.73

-83,445.75

153,618.29

265,605.55

002 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) teh

25,819.03

70,720.79

87,318.34

29,618.63

80,040.84

148,404.85

3,799.60

9,320.05

61,086.51

003 1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) teh

35.60

60,235.85

60,235.85

28,274.38

56,548.76

113,932.39

28,238.78

-3,687.09

53,696.54

004 1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida s

123,566.95

123,566.95

219,414.60

89,776.59

282,278.54

-123,566.95

-33,790.36

62,863.94

005 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exact

62,250.00

25,318.80

83,909.40

25,318.80

21,659.40

006 1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exact

1,832.00

759.57

2,517.29

759.57

685.29

51,111.91

41,791.77

83,583.54

41,791.77

32,471.63
4,871.05

2 TUBERCULOZA
005 MDA-T-PCIMU (2015-2017)

007 1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA
008 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezis

1,636.88

3,545.10

12,530.80

3,480.31

10,440.93

17,401.85

1,843.43

6,895.83

009 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezis

3,195.32

9,255.53

15,079.68

2,872.88

8,618.64

14,364.40

-322.44

-636.89

-715.28

010 1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezis

42,920.00

42,920.00

42,920.00

48,000.00

-42,920.00

-42,920.00

5,080.00

011 1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie-HP

4,920.00

10,940.00

10,940.00

15,600.00

21,620.00

10,680.00

4,660.00

10,680.00

1,678.83

4,452.55

2,112.56

2,112.56

6,687.67

15,600.00

013 1.2.8 Asigurarea calitattii: verificare repetata & testul panel
014 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(TRC-TA)/ Implementarea

1,678.83

4,452.55

2,112.56

2,112.56

6,687.67

015 1.2.9.1 Audit al LNR de catre auditor internat.(EPS)/ Implementarea SM

474.09

8,629.85

8,629.85

27,830.51

8,629.85

8,629.85

27,356.42

016 1.2.9.2 Training International in SMC p-u responsabili in MC (LNR) (TR

2,966.30

3,900.00

3,900.00

7,800.00

3,900.00

3,900.00

4,833.70

-2,116.46

017 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un traine

2,116.46

018 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un traine

1,752.52

1,752.52

3,505.04

1,752.52

1,752.52

3,505.04

019 1.2.9.3 Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un traine

5,833.92

5,833.92

11,667.84

5,833.92

5,833.92

11,667.84

10,948.91

10,948.91

10,948.91

10,948.91

10,948.91

10,948.91
-8,925.00

11,818.00

020 1.2.9.4 Ajustarea documentelor SMC de la LNR de catre expertii nation
021 1.2.9.5 Acreditarea in ISO 15189 Organul National de Acreditare

11,818.00

022 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (EPS)

4,462.50

8,925.00

8,925.00

-4,462.50

-8,925.00

023 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea hotelor laminare (TRC-TA)

1,707.30

3,414.60

3,414.60

-1,707.30

-3,414.60

-3,414.60

024 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemei de ventilare (EPS)

7,497.00

14,994.00

14,994.00

-7,497.00

-14,994.00

-14,994.00

025 1.2.7 Expert extern p-u evaluarea sistemei de ventilare (TRC-TA)

2,207.10

4,414.20

4,414.20

-2,207.10

-4,414.20

-4,414.20

2,116.46

2,116.46

2,116.46

026 1.2.9.3-RP Training National in SMC p-u personalul LNR de catre un tr

2,116.46

4,232.92

4,232.92

002 OBIECTIVUL 2: Sa asigure acces universal la calitatea t

239,568.56

588,286.59

1,932,707.56

902,518.09

1,962,492.66

4,151,579.59

662,949.53

1,374,206.07

2,218,872.03

001 2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratame

213,087.89

561,805.92

1,862,578.68

902,518.09

1,927,729.70

4,064,980.11

689,430.20

1,365,923.78

2,202,401.43

213,087.89

561,805.92

1,862,578.68

902,518.09

1,927,729.70

4,064,980.11

689,430.20

1,365,923.78

2,202,401.43

185,416.86

447,795.03

1,225,487.96

632,380.09

1,327,814.06

2,872,130.08

446,963.23

880,019.03

1,646,642.12

7,787.50

18,807.45

56,281.42

23,967.20

50,324.15

108,853.73

16,179.70

31,516.70

52,572.31

003 2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia

10,369.87

26,007.70

57,523.33

30,417.48

63,867.85

138,149.46

20,047.61

37,860.15

80,626.13

004 2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de l

2,231.08

5,391.71

14,500.13

6,829.70

14,340.39

31,019.01

4,598.62

8,948.68

16,518.88

005 2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM)

4,800.00

14,400.00

24,000.00

4,800.00

14,400.00

24,000.00

006 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2

1,431.05

1,875.85

4,914.08

960.53

2,881.59

4,802.65

-470.52

1,005.74

-111.43

007 2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2

1,051.53

2,923.57

4,810.98

751.98

2,255.94

3,759.90

-299.55

-667.63

-1,051.08

001 2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB
001 2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 p-u pac
002 2.1.1.2 Taxa de procurare a medciamentelro antiTB de linia 2 (PSM)

10,810.46

8,833.21

17,666.42

35,332.84

8,833.21

17,666.42

24,522.38

009 2.1.2.1 Procurarea medicamenetelor antiTB de linia 2/3 p-u pacientii X

344,104.59

176,493.34

362,584.73

705,634.40

176,493.34

362,584.73

361,529.81

010 2.1.2.2 Taxa de procurare a medicamentelor antiTB de linia 2/3 (PSM)

11,376.44

6,689.10

13,741.97

26,743.56

6,689.10

13,741.97

15,367.12

011 2.1.2.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia

13,060.64

8,489.33

17,440.33

33,940.92

8,489.33

17,440.33

20,880.28

008 2.1.1.7 Costuri a controlului calitatii din exterior (KABS) (PSM)

Page No. #P

9.61

5,203.56

3,915.92

7,620.86

44,595.00

90,505.09

36,496.35

72,992.70

26,480.67

26,480.67

70,128.88

34,762.96

86,599.48

26,480.67

26,480.67

70,128.88

34,762.96

86,599.48

001 2.2.1.1 Medicamente de linia 1 p-u patientii cu TB sensibila din Transn

17,877.58

17,877.58

47,258.56

25,422.36

002 2.2.1.2 Taxa de procurare a medicamentelor de linia 1 p-u Transnistria

706.16

706.16

1,847.91

003 2.2.1.3 Transport/Asigurare p-u medicamente de linia 1 p-u Transnistri

1,678.75

1,678.75

12,865.63

012 2.1.2.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de l
013 2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)

002 2.2 Medicamente antiTB pentru tratamentul pacientilor cu
001 2.2 Modul: Prevenirea si tratarea TB / Interventie: Tratament

6,218.18

004 2.2.1.4 PSI estimat per furnizor/comanda (PSM)

003 OBIECTIVUL 5. Sa consolideze managementul, coordon
001 5.1 Consolidarea capacitatilor de management al PNC
001 5.1 Modul: Managementul programului/ Interventie: Politici, p

6,218.18

1,906.13

8,156.78

3,906.31

2,417.30

-8,098.65

-17,512.39

-26,480.67

8,282.29

16,470.60

-26,480.67

8,282.29

16,470.60

64,601.69

-17,877.58

7,544.78

17,343.13

1,004.18

2,551.76

-706.16

298.02

703.85

5,124.74

13,022.67

-1,678.75

3,445.99

157.04

3,211.68

6,423.36

1,906.13

-6,218.18

-3,006.50

-1,733.42

10,354.15

51,642.46

102,556.31

45,618.09

120,601.53

216,067.03

35,263.94

68,959.07

113,510.72

5,456.49

20,821.02

51,801.22

19,086.58

48,924.86

90,368.54

13,630.09

28,103.84

38,567.32

5,456.49

20,821.02

51,801.22

19,086.58

48,924.86

90,368.54

13,630.09

28,103.84

38,567.32

001 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestion
555.93

002 5.1.1 AT(din exterior), evaluare si imbunatatire a proceselor de gestion

1,200.00

4,365.04

20,175.46

22,112.10
5,110.00

003 5.1.2 Instruire la nivel international pentru personalul de la nivel centra

10,220.00

10,220.00

3,165.04
5,110.00

-555.93

1,936.64

10,220.00

10,220.00

14,224.68

14,224.68

4,462.94

004 5.1.3 Suport pentru revizuirea noului PNCT pentru anii 2016-2020
005 5.1.4 Suport pentru revizuirea si elaborarea regulamentelor dupa noul

14,224.68

14,224.68

4,462.94

006 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de m

4,456.16

13,392.12

22,260.08

4,411.80

13,235.40

22,059.00

-44.36

-156.72

-201.08

007 5.1.5 Costuri operationale, Institutul de Ftiziopneumologie (costuri de m

586.90

1,707.76

3,000.47

840.00

2,520.00

4,200.00

253.10

812.24

1,199.53

413.43

5,165.21

5,165.21

8,724.78

8,724.78

8,724.78

8,311.35

3,559.57

3,559.57

002 5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de in

471.88

14,575.66

17,563.31

12,053.97

16,983.97

32,648.17

11,582.09

2,408.31

15,084.86

001 5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Cons

471.88

14,575.66

17,563.31

12,053.97

16,983.97

32,648.17

11,582.09

2,408.31

15,084.86

1,029.43

2,465.00

4,930.00

7,395.00

2,465.00

4,930.00

6,365.57

7,920.29

2,465.00

4,930.00

9,860.00

2,160.08

-2,990.29

1,939.71

008 5.1.6 Sprijin pentru elaborarea planului de durabilitate

001 5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din stra
002 5.2.2 Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte prioritare

304.92

003 5.2.3.1 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de se

166.96

004 5.2.3.2 Instruire in managementul DR-TB si CI pentru personalul de se

7,920.29
618.93

618.93

903.94

903.94

1,355.91

736.98

285.01

736.98

2,172.71

2,172.71

4,345.42

4,345.42

6,518.13

4,345.42

2,172.71

4,345.42

005 5.2.3.3 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR

451.97

451.97

451.97

903.94

451.97

451.97

451.97

006 5.2.3.4 Instruire pentru personalul de laborator p/u diagnosticul M/XDR

1,422.64

1,422.64

1,422.64

2,845.28

1,422.64

1,422.64

1,422.64

3,863.73

3,947.34

-3,863.73

-177.43

003 5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si eva

4,425.78

16,245.78

33,191.78

14,477.54

54,692.70

93,050.32

10,051.76

38,446.92

59,858.54

001 5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&E

4,425.78

16,245.78

33,191.78

14,477.54

54,692.70

93,050.32

10,051.76

38,446.92

59,858.54

1,890.14

5,875.00

12,867.45

4,372.48

13,117.44

21,862.40

2,482.34

7,242.44

8,994.95

2,250.00

2,250.00

2,250.00

6,750.00

6,750.00

2,250.00

4,500.00

4,500.00

6,750.00

9,000.00

2,250.00

6,750.00

11,250.00

6,943.80

4,672.99

13,289.05

26,507.57

4,672.99

13,289.05

19,563.77

11,990.00

22,020.00

11,990.00

22,020.00

2,130.53

932.07

2,796.21

4,660.35

007 5.2.4 Elaborarea planului pentru resurse umane pentru PNCT

001 5.3.1 Vizite de control ale PNCT
002 5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB

2,250.00

003 5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB
005 5.3.4.2 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR

3,769.91

006 5.3.4.1 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR
285.64

007 5.3.1-RP Vizite de control ale PNCT (combustibil)

004 MNF TB Managementul Grantului
001 Modul: Management de program/ Interventie: Gestionarea

1,370.78

2,250.00

646.43

1,425.43

2,529.82

1,900.68

46,545.10

130,434.98

214,143.04

49,293.39

136,130.17

216,043.72

2,748.29

5,695.19

46,545.10

130,434.98

214,143.04

49,293.39

136,130.17

216,043.72

2,748.29

5,695.19

005 Angajamente TB la 30.06.2015

1,900.68

11,710.79

1,748.75

-9,962.04

001 Angajamente TB la 30.06.201

11,710.79

1,748.75

-9,962.04

001 Angajamente TB la 30.06.2015

11,710.79

1,748.75

-9,962.04

10,419.49

457.45

-9,962.04

1,291.30

1,291.30

001 TB Faza 2, Angajamente, Medii nutritive, HPNP
002 TB Faza 2, Angajamente, Soferi TB, HR

006 UTILIZAREA DOBINZII
001 Utilizarea dobinz
001 Utilizarea dobinzii
013 MNF TB Utilizarea dobinzii

Total General

4,038.92

8,252.65

10,758.24

-4,038.92

-8,252.65

-10,758.24

4,038.92

8,252.65

10,758.24

-4,038.92

-8,252.65

-10,758.24

4,038.92

8,252.65

10,758.24

-4,038.92

-8,252.65

-10,758.24

4,038.92

8,252.65

10,758.24

-4,038.92

-8,252.65

-10,758.24

601,920.16

1,304,743.42

3,046,008.49

510,649.83

1,609,279.36

2,885,303.03

1,112,569.99

2,914,022.78

5,931,311.52

Anexa 4
Distribuții conform "repartizării inițiale"
Perioada 01.07.2016 - 30.09.2016
scos din pret unitar

pret

total
Numele bunului

Descriere

MDA/T/GD/14
Data contractului:
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 28.07.2016
nr: f/n
245159 MGIT TB ID TEST, 25

Bucati

MDA/T/GD/26
Data contractului:
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 10.08.2016
nr: f/n

Canitate evidenta ajustat

27.11.2015

Valuta: USD

400

Curs de schimb: 1

72,5

29000

Suma totala per institutie, USD: 29000
Suma totala per contract, USD: 29000
Valuta: USD
Curs de schimb: 1

01.01.2016

Miscelaneous charges (istallation+training)

Unitati

1

5000

5000

257698 UPM 1440 VA, 230 V IN/OUT

Unitati

1

2121,75

2121,75

257613 PRINTER BROTHER HL544 OD

Unitati

1

611,8

611,8

445941 AST STARTER KIT

Kit

1

594,55

594,55

445870 BACTEC MGIT 960

Unitati

1

38000

38000

FREIGHT CHARGES

Unitati

1

2396,14

2396,14

440107 BACTEC MGIT960 STRATER GROUP

Unitati

1

950

950

MDA/T/GD/17
Data contractului:
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 11.07.2016
nr: f/n

01.03.2016

Suma totala per institutie, USD: 49674,24
Suma totala per contract, USD: 49674,24
Valuta: USD
Curs de schimb: 1

SL170L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein656,25
Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml

Bucati

875

0,75

SL171L Nutritive media for isolation M.tuberculosis
(Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml

875

0,75

656,25

SL176L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein656,25
Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml

Bucati

875

0,75

SL175L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein656,25
Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml

Bucati

875

0,75

SL067L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein656,25
Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml.

Bucati

875

0,75

SL127L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein506,25
Jensen) - Ethambutol – 2,0 mg/ml.

Bucati

675

0,75

SL126L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein506,25
Jensen) - Rifampicin - 40,0 mg/ml.

Bucati

675

0,75

SL055L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein506,25

Bucati

675

0,75

Bucati

Jensen) - Isoniazid 0,2 mg/ml;
SL001L Nutritive media for isolation M.tuberculosis
(Löwenstein-Jensen)

Bucati

10000

scos din

0,6

pret unitar

6000

pret

total
Numele bunului

Descriere

SL005L Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein506,25
Jensen) - Streptomycin– 4,0 mg/ml

MDA/T/GD/23
Data contractului:
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 08.07.2016
nr: f/n

Canitate evidenta ajustat
Bucati

675

0,75

Suma totala per institutie, USD: 11306,25
Suma totala per contract, USD: 11306,25
Valuta: EURO
Curs de schimb: 1

17.05.2016

7025009 TwinCubator, Hybridization, device for 12 strips

Bucati

4

2200

8800

Shipping and handling

Unitati

1

1821

1821

226490 Ultraschallbath S30

Bucati

2

1050

2100

7024007 GTQ-Cycler 96

Bucati

4

4595

18380

MDA/T/GD/19
Data contractului:
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 04.07.2016
nr: f/n

Suma totala per institutie, EURO: 31101
Suma totala per contract, EURO: 31101
Valuta: EURO
Curs de schimb: 1

18.05.2016

Analytical balance

Unitati

2

1200

2400

Portable pH meter

Unitati

4

580

2320

Unitati

4

5000

20000

act de predare din: 21.07.2016

nr: f/n

Incubator

MDA/T/GD/20
Data contractului:
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 06.07.2016
nr: f/n

26.05.2016

Centrifuge with refrigeration for standard reaction tubes, DIGTOR 21R
28600

MDA/T/GD/22
IMSP Spitalul Clinic Municipal Balti
act de predare din: 27.09.2016
nr: f/n

Data contractului: 31.05.2016

Vehicle for transportation of specimens: „FIAT Nuovo Doblo Panorama„
10730

Suma totala per institutie, EURO: 24720
Suma totala per contract, EURO: 24720
Valuta: EURO
Curs de schimb: 1

Bucati

4

7150

Suma totala per institutie, EURO: 28600
Suma totala per contract, EURO: 28600
Valuta: EURO
Curs de schimb: 1

Unitati

1

10730

Suma totala per institutie, EURO: 10730

Spitalul Municipal din Bender
act de predare din: 27.09.2016

nr: f/n

Vehicle for transportation of specimens: „FIAT Nuovo Doblo Panorama„
10730

Unitati

1

10730

Suma totala per institutie, EURO: 10730

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 24.08.2016
nr: f/n
Vehicle for transportation of specimens: „FIAT Nuovo Doblo Panorama„
10730

Unitati

scos din

1

10730

pret unitar

pret

total
Numele bunului

act de predare din: 20.09.2016

Descriere

Canitate evidenta ajustat

nr: f/n

Vehicle for transportation of specimens: „FIAT Nuovo Doblo Panorama„
10730

MDA/T/GD/24
Data contractului:
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 25.08.2016
nr: f/n

Unitati

1

10730

Suma totala per institutie, EURO: 21460
Suma totala per contract, EURO: 42920
Valuta: USD
Curs de schimb: 1

19.07.2016

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein710
Jensen)- Capreomycin– 40,0 mg/ml.

Bucati

1000

0,71

General OADC Supplement

Mililitri

1500

0,75

1125

Nutritive media for isolation M.tuberculosis
(Middlebrook 7H10 agar)

kg

1

484

484

Nutritive media for isolation M.tuberculosis
(Middlebrook 7H9)

kg

1

484

484

Nutritive media for isolation M.tuberculosis
(Löwenstein-Jensen)

kg

4,5

60

270

Nutritive media for isolation M.tuberculosis
(Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml

Bucati

1000

0,71

710

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein710
Jensen)- Amikacin– 30,0 mg/ml

Bucati

1000

0,71

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein710
Jensen)- Ofloxacin – 4,0 mg/ml

Bucati

1000

0,71

Tryptose Blood Agar Base

1,5

216

324

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)
662,43
- Streptomycin– 4,0 mg/ml

Bucati

933

0,71

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)
662,43
- Ethambutol – 2,0 mg/ml.

Bucati

933

0,71

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)
662,43
- Rifampicin - 40,0 mg/ml.

Bucati

933

0,71

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)
662,43
- Isoniazid 0,2 mg/ml;

Bucati

933

0,71

Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)
7333,15

Bucati

13333

0,55

Eritrit (Brucella) agar

8,5

132

1122

Bucati

1000

0,71

kg

kg

Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein710
Jensen)- Ethionamide – 40,0 mg/ml

MDA/T/GD/29
Data contractului:
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 16.09.2016
nr: f/n
Respirators FFP3, A-367V, MFA-Turkey

Unitati

16.08.2016

Suma totala per institutie, USD: 17341,87
Suma totala per contract, USD: 17341,87
Valuta: EURO
Curs de schimb: 1

6000

0,82

4920

MDA/T/GD/21

Suma totala per institutie, EURO: 4920
Suma totala per contract, EURO: 4920
Valuta: EURO
Curs de schimb: 1

Data contractului: 22.08.2016

scos din pret unitar

pret

total
Numele bunului

Descriere

Canitate evidenta ajustat

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 28.09.2016
nr: f/n
Orbital mini-shaker, PSU 10i+P16/88+Bio PP4, Biosan, Latvia Unitati

10

1000

10000

PCR Workstation, UVC TA-R, Biosan, Latvia

5

2464

12320

Unitati

Suma totala per institutie, EURO: 22320
Suma totala per contract, EURO: 22320

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 5

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

Efectiv
Trimestrul curent

Total de la
inceputul anului

Planificat
Total de la
inceputul
proiectului

Trimestrul curent

Total de la
inceputul anului

Variatia
Total de la
inceputul
proiectului

Trimestrul curent

Total de la
inceputul anului

Total de la
inceputul
proiectului

Soldul initial
MDL, MDA-H-PCIMU

199.26

EUR , MDA-H-PCIMU

655,567.24

811,435.93

1,847.60

6,339.28

54,093.58

-1,847.60

-6,339.28

-54,093.58

1,847.60

6,339.28

1,612,388.58

-1,847.60

-6,339.28

-1,612,388.58

148,073.94

308,235.05

1,476,635.53

56,408.46

309,480.51

2,175,875.09

-91,665.48

1,245.46

699,239.56

29,486.98

86,378.67

275,993.65

33,411.72

117,035.17

316,443.55

3,924.74

30,656.50

40,449.90

2.0 Travel Related Costs (TRC)

7,549.73

12,301.14

12,906.39

6,138.74

16,562.36

37,362.02

-1,410.99

4,261.22

24,455.63

3.0 External Professional services (EPS)

2,545.53

11,128.09

33,176.94

2,500.00

13,500.00

67,396.46

-45.53

2,371.91

34,219.52

4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)

11,690.27

19,080.56

605,438.01

844,160.88

-11,690.27

-19,080.56

238,722.87

5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)

54,050.86

102,902.02

330,508.66

108,007.98

406,053.51

-54,050.86

5,105.96

75,544.85

6.0 Health Products - Equipment

37,396.31

43,372.52

57,542.71

3,750.00

11,250.00

327,450.00

-33,646.31

-32,122.52

269,907.29

1,448.75

12,517.37

50,168.57

6,558.00

16,989.00

39,866.32

5,109.25

4,471.63

-10,302.25

1,950.00

5,850.00

23,100.36

Plus: Sursele de finantare
1,558,295.00

Debursari, MDA-H-PCIMU
Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU

Total sursele

-1,558,295.00

Minus: Utilizare a fondurilor
MDA-H-PCIMU
1.0 Human Resources (HR)

7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (

7,970.00

8.0 Infrastructure (INF)

20,835.99

9.0 Non-health equipment (NHP)
11.0 Programme Administration costs (PA)

Total utilizarea

13,970.00
1,950.00

5,850.00

43,936.35

6,000.00

3,905.51

20,554.68

82,094.61

2,100.00

20,286.00

79,236.00

-1,805.51

-268.68

-2,858.61

148,073.94

308,235.05

1,476,635.53

56,408.46

309,480.51

2,175,875.09

-91,665.48

1,245.46

699,239.56

Soldul final
MDL, MDA-H-PCIMU

25.88

25.88

25.88

EUR , MDA-H-PCIMU

509,514.28

509,514.28

509,514.28

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 6

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU

Componentul(le):

Activitatile Proiectului

Efectiv

Planificat
Total de la inceputul
proiectului

Total de la inceputul
Trimestrul curent
anului

Variatia
Trimestrul curent

Total de la
Total de la inceputul
inceputul anului
proiectului

148,073.94 308,235.05 1,476,635.53 56,408.46 309,480.51 2,175,875.09 -91,665.48

1,245.46 699,239.56

Trimestrul curent

Total de la inceputul
anului

Total de la inceputul
proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor

1 HIV/SIDA/ITS
103 MDA-H-PCIMU (2015-2017)
001 Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV baza

148,073.94

001 Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat
001 Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV
001
002
003
004
005
006

001 Modul: Tratament, ingrijire si suport
001 Interventie: Terapie antiretrovirala (ART]
001 Asigurarea accesului la tratament a PTHIV, inclusiv p-u femeile insar
002 Costuri de intretinere a medicamentelor ARV
003 Controlul calitatii medicamentelor ARV

002 Interventie: Monitorizarea tratamentului
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Echipament de laborator: procurarea echipamentului PCR
Echipament de laborator: procurarea flowcitometrului p-u calcularea
Echipament de laborator: procurarea centrifugii p-u Epindorf p-u labo
Echipament de laborator: procurarea racitorului PCR
Echipament de laborator: procurarea liniei ELISA p-u laboratorul de d
Echipament de laborator: procurarea frigiderului de capacitate inalta
Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u specia
Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u pacie
Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele H
Mentenanta echipamentului de laborator

1,476,635.53

56,408.46

309,480.51

2,175,875.09

-91,665.48

1,245.46

699,239.56

8,470.54

21,613.62

3,638.76

17,421.72

47,086.40

3,638.76

8,951.18

25,472.78

8,470.54

21,613.62

3,638.76

17,421.72

47,086.40

3,638.76

8,951.18

25,472.78

8,470.54

21,613.62

3,638.76

17,421.72

47,086.40

3,638.76

8,951.18

25,472.78

237.00
1,440.00

237.00
1,440.00

1,785.03
1,853.73

558.90
3,007.82
3,707.46

411.30
-120.00
451.00
9,625.17
6,577.88
8,527.43

299.70
4,440.00
7,908.30
562.24

15,776.43
562.24
535.25

1,785.03
1,853.73

8,467.20
3,570.06
3,707.46

711.00
4,320.00
451.00
25,401.60
7,140.12
9,062.68

118,002.91

190,248.50

772,691.23

19,938.00

177,177.68

1,453,625.73

-98,064.91

-13,070.82

680,934.50

118,002.91

190,248.50

772,691.23

19,938.00

177,177.68

1,453,625.73

-98,064.91

-13,070.82

680,934.50

13,139.02

31,597.93

407,214.95

6,558.00

16,989.00

655,829.00

-6,581.02

-14,608.93

248,614.05

11,690.27
1,435.41
13.34

19,080.56
12,482.46
34.91

381,997.67
13,937.48
11,279.80

3,873.00
2,685.00

11,619.00
5,370.00

638,840.00
11,619.00
5,370.00

-11,690.27
2,437.59
2,671.66

-19,080.56
-863.46
5,335.09

256,842.33
-2,318.48
-5,909.80

98,996.90

145,915.97

253,877.80

3,750.00

110,898.68

590,653.61

-95,246.90

-35,017.29

336,775.81

21,390.61
56.18

27,322.82
56.18

27,322.82
56.18

-21,390.61
-56.18

-27,322.82
-56.18

7,549.73
38.55
54,012.31
15,949.52

7,549.73
40,981.41
54,012.31
15,993.52

7,549.73
40,981.41
160,703.95
17,263.71

1,784.90
25,443.45
72,420.33
11,250.00

90,000.00
180,000.00
800.00
3,500.00
7,000.00
7,000.00
3,569.80
69,498.90
203,034.91
26,250.00

-7,549.73
-38.55
-54,012.31
-12,199.52

-5,764.83
-15,537.96
18,408.02
-4,743.52

62,677.18
179,943.82
800.00
3,500.00
7,000.00
7,000.00
-3,979.93
28,517.49
42,330.96
8,986.29

Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste
Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sarc
Oferirea tratamentului ARV p-u femeile insarcinate si nou-nascuti (pReducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte pra
Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase
Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT

002 Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratame

308,235.05

003 Interventie: Aderenta la tratament
001 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1
002 Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale -1
003 Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre

004 Interventie: Raportare de rutina
001
002
003
004
005
006
007

Ajustarea softului SYME HIV
Mentenanta softului SYME HIV
Consultant National M&E
Specialist IT SYME HIV
Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HIV
Contractarea operatorilor p-u introducerea datelor HIV in SYME HIV
M&E: vizite de monitorizare

3,609.91

10,477.52

3,750.00

93,870.00

93,863.12

-6.88

22,068.00
57,402.00
14,400.00

21,962.16
57,500.96
14,400.00

-105.84
98.96

15,471.40

9,630.00

49,290.00
5,850.00
9,945.00
9,945.00
20,400.00
3,150.00

98,280.00
15,000.00
9,750.00
23,205.00
16,575.00
6,000.00
20,400.00
7,350.00

6,020.09

38,812.48

1,950.00
5.47
3,315.00

5,850.00
16.39
9,945.00

82,808.60

749.62

20,400.00
2,601.09

15,000.00
9,750.00
8,863.67
16,575.00
6,000.00
20,400.00
6,219.93

12,742.92

3,309.53

9,928.61

14,341.33

1,950.00
3,315.00
3,315.00

300.38

548.91

1,130.07

1,050.00

005 Interventie: Studii

2,257.08

2,257.08

2,257.08

15,000.00

-2,257.08

-2,257.08

001 Studii de urmarire

2,257.08

2,257.08

2,257.08

15,000.00

-2,257.08

-2,257.08

12,742.92

1,338.45

11,310.18

32,801.34

6,049.98

18,149.94

68,199.86

4,711.53

6,839.76

35,398.52

1,338.45

11,310.18

32,801.34

6,049.98

18,149.94

68,199.86

4,711.53

6,839.76

35,398.52

1,338.45

11,310.18

32,801.34

6,049.98

18,149.94

68,199.86

4,711.53

6,839.76

35,398.52

288.45

3,971.01
4,189.17

22,860.92
4,189.17

-288.45
2,499.98
2,500.00

-3,971.01
3,310.77
7,500.00

3,150.00

5,751.25

7,499.94
7,500.00
3,150.00

30,000.00
17,499.86
7,500.00
13,200.00

7,139.08
13,310.69
7,500.00
7,448.75

003 Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigu
001 Modul: Managementul de program
001 Interventie: Politici, planificare, coordonare si managemen
001
002
003
004

Evaluarea managementului planului NAP si planului de dezvoltare a
Consolidarea capacitaii personalului de coordonare NAP
Asistenta tehnica p-u dezvoltarea capacitatii RP
Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative: S

1,050.00

2,499.98
2,500.00
1,050.00

004 Managementul grantului
001 Costuri de management a proiectului

28,732.58

98,205.83

247,965.61

26,781.72

96,731.17

233,175.99

-1,950.86

-1,474.66

28,732.58

98,205.83

247,965.61

26,781.72

96,731.17

233,175.99

-1,950.86

-1,474.66

005 Angajamente 31.12.2014
001 Angajamente 31.12.2014
001 Angajamente 31.12.2014
001
002
003
004
005
006
007
008
009
011

Auditul SR Soros, Angajament Faza 2
Medicamente ARV, Angajament Faza 2
Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2
Testare CD4, Angajament Faza 2
Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2
Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2
Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2
Echipament de laborator p-u SDMC, Angajament Faza 2
Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2
Teste si consumabile PCR, Angajament Faza 2

Total General

148,073.94

308,235.05

-14,789.62
-14,789.62

401,563.73

373,787.11

-27,776.62

401,563.73

373,787.11

-27,776.62

401,563.73

373,787.11

-27,776.62

3,158.94
223,440.34
18,022.04
62,807.17
19,848.99
7,970.00
987.00
12,900.00
6,929.25
45,500.00
1,476,635.53

2,896.46
204,869.88
16,524.19
57,587.10
18,199.35
7,970.00
987.00
12,900.00
6,353.13
45,500.00
2,175,875.09

-262.48
-18,570.46
-1,497.85
-5,220.07
-1,649.64

56,408.46

309,480.51

-576.12
-91,665.48

1,245.46

699,239.56

Anexa 7

MDA_H/GD/006_2015
Data contractului:
Dispensarul Dermato-venerologic Republican
act de predare din: 04.07.2016
nr: f/n
Aluvia (Lopinavir 100mg + Ritonavir 25mg) comp. film N 60

30.09.2015

Unitati

Valuta: USD

232

Curs de schimb: 0

20,98

4867,36

Suma totala per institutie, USD: 4867,36
Suma totala per contract, USD: 4867,36

MDA_H/GD/015_2016
Data contractului:
Dispensarul Dermato-venerologic Republican
act de predare din: 01.07.2016
nr: f/n

20.06.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Xpert® HIV-1 Viral Load teste kit N10

Kit

52

168

8736

ASSY, 6 Color, GX MBII, Modulle kit

Kit

2

3360

6720

GXSWKIT(GeneXpert DX Sofware Kit

Kit

1

0

0

Cheltuieli de transport

Unitati

1

2700

2700

Kit

104

168

17472

act de predare din: 12.09.2016

nr: f/n

Xpert® HIV-1 Viral Load teste kit N10

Suma totala per institutie, USD: 35628
Suma totala per contract, USD: 35628

MDA_H/GD/017_2016
Data contractului:
Dispensarul Dermato-venerologic Republican
act de predare din: 31.08.2016
nr: f/n
Kaletra (LPV/r) 80mg/20mg/ml 60ml, N5

07.07.2016

Cutii

Valuta: USD

45

Curs de schimb: 0

60,8

2736

Suma totala per institutie, USD: 2736
Suma totala per contract, USD: 2736

MDA_H/GD/009_2016
Data contractului:
Dispensarul Dermato-venerologic Republican
act de predare din: 30.08.2016
nr: f/n

19.07.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

AQUIOS DEEP WELL PLATE, 50 PLATES/CASE

Set

1

857,41

857,41

AQUIOS TETRA1 FOR PATIENTS, 50 teste/KIT

Kit

52

878,7

45692,4

AQUIOS LYSING KIT, 100 teste/KIT

Kit

30

175,89

5276,7

AQUIOS SHEATH SOLUTION, 10 Litres

Canistre

24

161,46

3875,04

AQUIOS SODIUM HYPOCHLORITE, 4 X 55ml/CASE

Set

1

715,62

715,62

AQUIOS IMMUNOTROL, 2X3ML/ KIT (250 teste/kit)

Set

4

109,92

439,68

AQUIOS IMMUNOTROL LOW 2X3ML/KIT (250 teste/kit)

Set

4

109,92

439,68

Set

30

23,2

BD Vacutainer Plastic K2EDTA tube with Laveder BDHemogard Closer, 3 ml,
696
13x75mm,100 tube/set

Intl PTS/ASSY, Bar code, LBL, spec (1000 pr/pl, 1 roll of 1000 labels)
1022,25

Unitati

3

340,75

AQUIOS CLEANING AGENT, 500 ML

20

82,88

1657,6

Canistre

Suma totala per institutie, USD: 60672,38
Suma totala per contract, USD: 60672,38

MDA_H/GD/018_2016
Data contractului:
Dispensarul Dermato-venerologic Republican
act de predare din: 19.09.2016
nr: f/n

21.07.2016

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Efavirenz 200mg, tab. N90

Unitati

285

14,27

4066,95

Cheltuieli de transport si asigurare

Unitati

1

12,2

12,2

Suma totala per institutie, USD: 4079,15
Suma totala per contract, USD: 4079,15

MDA_H/GD/021_2016
Data contractului:
Dispensarul Dermato-venerologic Republican
act de predare din: 22.09.2016
nr: f/n
Cheltuieli de transport

08.09.2016

Unitati

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

1

400

400

GXIV-4-D (GENEXPERT IV R2 MODULE CONFIGURATION D) 810406
17000

Unitati

1

17000

Assy, 6 color, GX MBII, Module kit
ASSY, 6 Color, GX MBII, Module Kit, 678779 / 678638

1

3360

3360

Unitati

Suma totala per institutie, USD: 20760
Suma totala per contract, USD: 20760

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 8

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

Efectiv
Total de la
Trimestrul curent
inceputul anului

Planificat
Total de la
inceputul
proiectului

Total de la
Trimestrul curent
inceputul anului

Variatia
Total de la
inceputul
proiectului

Total de la
Trimestrul curent
inceputul anului

Total de la
inceputul
proiectului

Soldul initial
MDL CNC 2016-2017

38.06

EUR CNC 2016-2017

5,390.76

Plus: Sursele de finantare
Total sursele
Minus: Utilizare a fondurilor
CNC 2016-2017
1.0 Human Resources (HR)
11.0 Programme Administration costs (PA)

Total utilizarea

5,057.82

18,670.77

18,670.77

-5,057.82

-18,670.77

-18,670.77

4,364.52

15,296.92

15,296.92

-4,364.52

-15,296.92

-15,296.92

693.30

3,373.85

3,373.85

-693.30

-3,373.85

-3,373.85

5,057.82

18,670.77

18,670.77

-5,057.82

-18,670.77

-18,670.77

371.00

371.00

371.00

Soldul final
MDL CNC 2016-2017

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 9

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.16 - 30.09.16

Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Componentul(le):

Activitatile Proiectului

Efectiv
Trimestrul curent

Total de la
inceputul anului

Planificat
Total de la
inceputul
proiectului

Trimestrul curent

Total de la
inceputul anului

Variatia
Total de la
inceputul
proiectului

Trimestrul curent

Total de la
inceputul anului

Total de la
inceputul
proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor

3 CNC
005 CNC 2016-2017
002 Imbunatatirea angajamentului
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP

004 Costuri de oficiu
001
004
005
006

Costuri administrative de oficiu
Coordonatorul Secretariatului CNC
Consultant Comunicare CNC
Contabil CNC (timp partial)

Total General

5,057.82

18,670.77

18,670.77

-5,057.82

-18,670.77

-18,670.77

5,057.82

18,670.77

18,670.77

-5,057.82

-18,670.77

-18,670.77

694.89

3,385.10

3,385.10

-694.89

-3,385.10

-3,385.10

694.89

3,385.10

3,385.10

-694.89

-3,385.10

-3,385.10

4,362.93

15,285.67

15,285.67

-4,362.93

-15,285.67

-15,285.67

-1.59
1,967.09
1,702.54
694.89
5,057.82

-11.25
6,901.02
5,962.35
2,433.55
18,670.77

-11.25
6,901.02
5,962.35
2,433.55
18,670.77

1.59
-1,967.09
-1,702.54
-694.89
-5,057.82

11.25
-6,901.02
-5,962.35
-2,433.55
-18,670.77

11.25
-6,901.02
-5,962.35
-2,433.55
-18,670.77

