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Sumarul proiectului 

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este axat pe 

suportul Programului Național de Profilaxie şi Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 

2011-2015 și este în concordanță cu scopurile acestuia: de a stabiliza şi de a reduce incidenţa 

tuberculozei drog-sensibile şi drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB şi de a 

perfecţiona depistarea cazurilor de TB şi tratamentul de succes al acestora.    

  

Scop:  Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în ţară. Proiectul urmăreşte să 

atingă următoarele obiective cheie:  

       

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-

rezistență prin supravegherea rezistenţei la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de 

TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările 

DST (teste de sensibilitate) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda 

manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR 

TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament 

HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtec; procurarea 

consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Naţional de Referință și 

Laboratoarele Regionale de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru 

diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB 

(transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referinţă); asigurarea controlului extern 

al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea 

medicamentelor antituberculoase de linia II.  

        

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB 

prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului 

TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).  

 

Progresul activităţilor 

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul 

cazurilor de TB drog-rezistență 

 

În cadrul activităţilor menţionate mai jos, IP “UCIMP DS”:  
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Activitatea 2: Supravegherea rezistenţei la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de 

TB DR 

4 laboratoare de referinţă sunt asigurate cu reactive şi consumabile pentru realizarea examenului cultural 

şi DST.  

La 30 Iunie, 2015, se raportează datele finale pentru anul 2014, astfel: 1,839 din 1,693 de pacienți (caz 

nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 1,033 

din 1.045 de pacienți (caz nou și retratament) eligibili au fost supuși testului DST pentru preparatele de 

linia II.  

 

Pe parcursul trimestrului II, 2015, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului 

Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 267 pacienți (total grant consolidat – 4,227 

persoane). De la demararea programului DOTS Plus în ţară, din sursele Fondului Global: Runda 1, 

Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătăţii și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul 

a fost instituit unui număr de 6,247 pacienți.  

 

Cinci instituţii medicale oferă tratament DOTS Plus în staţionar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv 

Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chişinău, Spitalul TB Bender, DIP Chişinău, Spitalul municipal 

Bălţi Secţia Pneumoftiziologie). 

 

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”: 

 a organizat livrarea, în lunile Aprilie și Mai, 2015, a următoarelor două din cele patru tranșe de medii 

nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la 

medicamentele antituberculoase de linia I pentru Sem.I.2015 (contract T10/GD/106);  

 a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreţinerea încăperilor) din 

cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate 

medicamentele antituberculoase de linia I şi II procurate în cadrul granturilor Fondului Global; 

 a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea 

livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane, fiind transportate în teritorii 549 

pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții cu TB MDR; 

 a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referinţă în bacteriologia 

tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei şi transportarea 

acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 322 de curse în teritorii şi au fost 

transportate 6,647 mostre de spută la Laboratoarele Regionale de Referință. Totodată, au fost 

transportate 5,211 specimene de culturi de la laboratoarele de referinţă în bacteriologia tuberculozei 

către Laboratorul Naţional de Referinţă în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au 

acordat asistenţă personalului medical din raioane;  
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 a organizat în luna Mai, 2015, livrarea de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de 

linia II, pentru 331 de pacienți (primul an de tratament), (contract T10/GD/100); 

 a organizat în luna Aprilie, 2015, livrarea integrală de la IDA Foundation, a medicamentelor 

antituberculoase de linia II, pentru 330 de pacienți (anul doi de tratament), care au fost incluși în 

Sem.I.2014, în tratamentul DOTS-Plus (contract T10/GD/93). 

 

 

Obiectivul 2:  Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control 

eficient al TB 

În cadrul Obiectivului 2, IP “UCIMP DS” nu a desfășurat activități în perioada trimestrului II, 2015. 

 

Fortificarea managementului Proiectului 

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”: 

 

 a primit şi verificat datele de monitorizare şi evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al 

Fondului Global, MDA-T-PCIMU, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril 

Draganiuc”;  

 

 a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pe data de 15.05.2015 către Ministerul 

Sănătății, Ministerul Finanţelor şi Ministerului Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi 

accesată de pe pagina Consiliului Naţional de Coordonare al Programelor Naţionale de Profilaxie şi 

Control al Infecţiei HIV/SIDA, Infecţiilor cu transmitere Sexuală şi de Control al Tuberculozei - 

secţiunea dedicată recipienţilor Fondului Global – http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg şi 

pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – http://www.ucimp.md;  

 
 a pregătit și prezentat raportul despre activitatea instituției IP “UCIMP DS” în Sem.2.2014, în cadrul 

ședinței CNC TB/SIDA și Comisiei Naționale de Experți (CNE) a acesteia, organizată pe data de 8 

Iunie, 2015, în conformitate cu planul de acțiuni CNC TB/SIDA privind supervizarea granturilor 

Fondului Global (FG); 

 

 a asigurat achiziţionarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii 

Mondiale privind Procurările, cerinţele Fondului Global și Planul de procurări pentru Sem.I.2015; 

 

 a asigurat livrarea în termenii ceruţi a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituţiile 

beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor şi 

instituţia beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - 

MDA-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MDA-H-PCIMU); 

 

http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg
http://www.ucimp.md/
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 a continuat finanţarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13 (T)) pentru efectuarea procedurilor 

vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP DS” cu Agenţiile 

Internaţionale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.). 

 

Indicatorii de performanţă ai grantului 

 

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului 

Global, MDA-T-PCIMU, Perioada 2, toți 7 se raportează pentru trimestrul doi al anului 2015.  

 

• ţintele au fost depășite pentru 4 indicatori (>100%):  

 

-      Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator)                

care beneficiază de tratamentul DOTS Plus 

                                Indicator depășit în proporție de: 136,86% 

 

- Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate 

la preparatele de linia I, utilizînd echipamentul automat  MGIT    

   Indicator depășit în proporție de: 120,55% 

 

- Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP 

                                Indicator depășit în proporție de: 104,98% 

 

- Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic 

al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la  teste de sensibilitate la 

preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată  

                                        Indicator realizat în proporție de: 104,1% 

 

• țintele au fost substanțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 90-100%): 

 

- Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul  

pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus                                   

   Indicator realizat în proporție de: 92,9% 

 

• țintele au fost parțial atinse pentru 2 indicatori (în proporție de 60-89%):  

 

- Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul                 

pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus 

            Indicator realizat în proporție de: 78,13% 
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- Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR                        

HAIN 

                                      Indicator realizat în proporție de: 60,32% 

 

Lista indicatorilor de performanţă ai grantului cu ţintele preconizate şi rezultatele actuale pentru trimestrul 

raportat este prezentată în Anexa 1. 

 

Debursările grantului 

Către 30 Iunie, 2015, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MDA-T-PCIMU), au fost valorificați  

13 431 841,48 EURO față de 13 165 003,98 EURO bugetați, ceea ce constituie 102,03%.  

 

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării 

grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4. 
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Partea 2. 

 

RAPORT DE PROGRES   

 
 

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.   

 

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 Unității, a fost planificată 

achiziția anuală a câte 8,000 de teste ELISA și 300 de teste rapide pentru testarea femeilor gravide din 

regiunea Transnistreană în primul trimestru de sarcină și, respectiv, în naștere. (Notă: necesitățile pentru restul 

țării urmează a fi acoperite din bugetul statului). Pe parcursul trimestrului de raportare, IP “UCIMP DS” a lansat 

procedura de achiziție a testelor menționate în conformitate cu necesitățile estimate de IMSP SDMC (Spitalul 
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Dermatologic și Maladii Comunicabile) și confirmate de Centrul SIDA de la Tiraspol. În contextul în care, în 

urma lansării procedurii nu s-a reușit obținerea unui număr suficient de oferte corespunzătoare cerințelor 

tehnice, procedura de achiziție a fost relansată la data de 29 iunie curent, urmând a fi definitivată pe parcursul 

următorului trimestru. 

Activitatea 2: Procurarea de lapte praf pentru copii născuți de mame infectate cu 
HIV din regiunea Transnistreană 

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza estimărilor necesităților prezentate de IMSP SDMC, a fost 

organizată procedura de procurare de lapte praf destinat copiilor născuți de mame infectate cu HIV (formule de 

început și continuare), contractul încheiat fiind în valoare totală de 354 723,84 MDL (Contract 

MDA_H/GD/004_2015 din 22.06.2015). 

101 de femei gravide HIV+ au născut pe parcursul perioadei de raportare (69 – pe malul drept și 32 – pe 

malul stâng). Pe parcursul aceleiași perioade, au primit ART profilactic complet 82 femei gravide HIV+, 9 

au primit tratament profilactic incomplet, 1 a primit tratament profilactic de urgență în naștere iar 9 – nu 

au primit tratament (5 de pe malul drept și 4 – de pe malul stîng). Copiii născuți de femei 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 la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv 

din regiunea transnistreană, prin achiziționarea de preparate ARV. 

Pe parcursul perioadei de raportare IP “UCIMP DS”: 

 a asigurat livrarea unui lot de preparate ARV IMSP SDMC în cadrul contractului nr. H10/GD/108 

din 24.10.2014, valoarea lotului livrat fiind de 179.042,89USD; 

 a solicitat estimările privind necesitățile de preparate ARV pentru a. 2016 de la instituțiile 

beneficiare (IMSP SDMC și Centrul SIDA Tiraspol), cu luarea în calcul a stocurilor existente la 

momentul efectuării estimărilor, a consumului estimat, a ratei de înrolare a pacienților în ART, a 

aderenței la tratament etc. în vederea lansării procedurii de achiziție pe parcursul trimestrului III 

2015. 

Pe parcursul trimestrului de raportare numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar tratamentul 

ARV a fost de 469, nr. persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 94. 

Numărul pacienților în terapie ARV la finele perioadei de raportare a fost de 3.498, dintre care: 2.441 - 

pe malul drept (2.369 adulți și 72 copii (<15 ani), 1.211 bărbați și 1.230 femei) și 1.057 persoane - pe 

malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.027 adulți și 30 copii, 509 bărbați și 548 femei. 
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Modulul: Tratament, îngrijire și suport 
Intervenția: Monitorizarea tratamentului 

Activitatea 2: Fortificarea capacității serviciului de laborator prin achiziționare de 
echipamente 

În conformitate cu planul de activități al IP “UCIMP DS”, din sursele grantului MDA-H-PCIMU este planificată 

procurarea unui șir de echipamente de laborator, inclusiv: 

 O unitate de echipament PCR pentru testarea încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, destinat 

IMSP Spitalul Clinic Municipal din Bălți 

 Trei unități de echipament destinate testării pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 (aparat de 

diagnostic prin metoda de flowcitometrie) pentru laboratoarele din Râbnița, Cahul și Comrat  

 Un frigider de capacitate înaltă pentru stocarea de reagenţilor, destinat laboratorului de la IMSP SDMC, 

Chișinău 

 O centrifugă pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău 

 Un congelator pentru PCR destinat laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău 

 Linie ELISA destinată laboratorului de la IMSP SDMC, Chișinău. 

Specificațiile tehnice pentru unitățile de echipament menționate au fost remise Comisiei Ministerului 

Sănătății pentru coordonarea și evaluarea procedurilor de achiziție, desfășurate în cadrul Proiectului 

TB/SIDA de către IP “UCIMP DS” spre examinare, revizuire și prezentare în versiune finală, inclusiv cu 

specificarea cerințelor de calitate, certificare, cerințele de instruire a specialiștilor de laborator, cerințele de 

garanție, cerințele privind prezentarea manualelor operaționale traduse etc, inclusiv cu luare în calcul a 

ultimelor cerințe ale Fondului Global privind testarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală și la 

celulele CD4/CD8. Procedura de achiziție urmează a fi lansată în trimestrul III al anului curent. 

Activitatea 3: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de 
monitorizare, prin achiziționarea reagenților și consumabilelor necesare testării la 
încărcătura virală și la celulele CD4/CD8  

Activitatea în cauza include: asigurarea accesului la servicii de monitorizare pentru persoanele HIV infectate, 

inclusiv din regiunea transnistreană, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea 

încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8. 

În cadrul activității menționate, IP “UCIMP DS” a asigurat livrarea unui lot de consumabile pentru efectuarea 

testării la celulele CD4/CD8 prin metoda de flowcitometrie în cadrul contractului nr. H10/GD/001_2015 din 

01.04.2015, în valoare totală de 870,00 EURO. 

Pe parcursul trimestrului de raportare, IMSP SDMC (Spitalul Dermatologic şi Maladii Comunicabile) a 

prezentat IP „UCIMP DS” necesitățile de reagenți și consumabile pentru a. 2015. În baza acestora, IP “UCIMP 

DS” a organizat procedura de achiziție a unui lot de consumabile și teste pentru investigarea pacienților 

infectați cu HIV la celulele CD4/CD 8, contractul încheiat cu furnizorul fiind în valoare de 102.950,00 EURO 

(Contract MDA_H/GD/002_2015 din 22.06.2015). 
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Activitatea 4: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator  

În cadrul activității în cauză IP “UCIMP DS” asigură, la solicitarea beneficiarilor, acoperirea cheltuielilor de 

mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în scopul monitorizării 

pacienților infectați cu HIV. Pe parcursul trimestrului I al anului curent, IP „UCIMP DS” a primit o solicitare din 

partea Centrului SIDA Tiraspol pentru acoperirea cheltuielilor aferente reparației echipamentului utilizat pentru 

testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4/CD8 prin metoda de flowcitometrie. În baza expertizei 

tehnice și a bugetului solicitat de furnizorul aparatului pentru înlăturarea defecțiunilor depistate, IP „UCIMP DS” 

a obținut acordul Fondului Global pentru efectuarea lucrărilor în cauză, urmînd a fi semnat în trimestrul III 2015. 

Activitatea 5: Acordare de suport persoanelor infectate și afectate de HIV prin 
susținerea Centrelor Sociale Regionale din zonele Centru, Nord, Sud și regiunea 
Transnistreană   

Activitatea are drept scop sporirea aderenței la tratamentul ARV și îmbunătățirea calității vieții persoanelor care 

trăiesc cu HIV, prin oferirea unei game complexe de servicii sociale specializate integrate atât pentru 

persoanele infectate, cât și familiilor acestora. 

Obiective: 

- susținerea și mobilizarea comunității în vederea eliminării stigmatizării și discriminării după 

criteriul de infectare/afectare HIV/SIDA prin prestarea serviciilor specializate pentru PTH și 

familiilor acestora, aflați în situații dificile; 

- menținerea complianței la tratamentul ARV al PTH, motivarea schimbării comportamentului și 

reducerii riscurilor de răspândire a infecției HIV; 

- asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și accesul la resursele 

şi serviciile existente în comunitate. 

Grupuri țintă: 

Persoanele care trăiesc cu HIV, adulții și copiii, (inclusiv consumatorii de droguri injectabile, lucrători ai sexului 

comercial, bărbații care fac sex cu bărbații și alte grupuri vulnerabile) și membrii familiilor lor, precum rudele și 

persoanele apropiate mediului PTH. 

Activitățile desfășurate de echipele multidisciplinare ale CSR (manager, lucrător social-coordonator, lucrător 

medical, contabil, administrator/șofer, dereticătoare) sunt suplinite de activitățile prestate de specialiștii ONG-

urilor susținute de Recipientul Principal Centrul PAS.  

Activitățile implementate pe parcursul trimestrului de raportare de către CSR în parteneriat cu ONG-urile la care 

s-a făcut referire mai sus sunt după cum urmează: 

În cadrul Componentei 1: Informarea, comunicarea și promovarea intereselor PTH la toate nivelele au fost 

realizate în total 50 activități (8 în zona Centru,14 în zona Nord, 12 în zona Sudși16 în regiunea 

Transnistreană). Activitățile au vizat în special organizarea evenimentelor (cu ocazia zilelor notabile sau 

sărbătorilor festive),activități de profilaxie și prevenire prin intermediul mass-media, ședințe de lucru și activități 

de profilaxie și prevenire la instituțiile de învățământ. Concomitent, în cadrul componentei 1 au fost realizate 

activități ce au vizat de negocierile și colaborarea cu APL, partenerii publici și nonguvernamentali, asigurarea 

cadrului de referire a beneficiarilor. Activitățile au fost realizate conform planurilor de lucru agreate în acordurile 

de finanțare.  
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Activitățile realizate în cadrul Componentei 2: Fortificarea capacităților, au fost orientate spre creșterea 

capacităților echipei proiectului, voluntarilor, grupurilor de inițiativă, perfecționarea și participarea la diverse 

instruiri a personalului proiectului, inclusiv: (i) echipa CSR Chișinău a organizat 2 instruiri cu tematicile: 

„Consiliere și testare voluntară (CTV) cu aplicarea testelor rapide pe salivă”, și  „Dezvoltarea capacităților de 

lider la adolescenții infectați cu HIV”, organizat în parteneriat cu AO ,,CREDINŢA”; (ii) 3 asistenții sociali au 

participat la CSR Bălți  la un curs de instruire la aceeași tematică „Consiliere și testare voluntară (CTV) cu 

aplicarea testelor rapide pe salivă”;(iii)1 membru al echipei multidisciplinare de la CSR Tiraspol a participat la un 

seminar internațional desfășurat la St. Petersburg, în cadrul căruia a fost elucidată tematica transmiterii virusului 

HIV de la mamă la făt Adițional, personalul Centrului au mai participat la 3 instruiri locale axate pe „Consilierea 

și testarea voluntară (CTV) cu aplicarea testelor rapide pe salivă”, „Dezvoltarea capacităților de lider la 

adolescenții infectați cu HIV”, „Experiența Republicii Belarus în terapia de substituție pentru UDI”; (iv) la CSR 

Comrat au fost desfășurate 13 activități, inclusiv6 întâlniri de lucru la diferite nivele, 5 instruiri și 3 mese rotunde, 

la una dintre care au participat SDMC și medicii infecționiști, fiind abordată problema colaborării Centrului cu 

medicii infecționiști din raioanele alăturate. 

În cadrul Componentei 3: Acordarea serviciilor individuale, beneficiarilor le-au fost acordate servicii de 

asistentă socială, asistență psihologică, consiliere medicală, referire, suport de la egal la egal, suport al echipei 

multidisciplinare etc. În total au fost acoperiți cu servicii 1,693 beneficiari (în zona Centru/Chișinău - 559 

beneficiari acoperiți, dintre care permanenți– 157;în zona Nord/Bălți - 494 beneficiari, inclusiv 119 - permanenți; 

în zona Sud/Comrat - 137 beneficiari, dintre care 59 - permanenți și în regiunea Transnistreană/Tiraspol - 503 

beneficiari, inclusiv 214 - permanenți). Numărul de persoane total acoperite cu servicii pe componenta 3, a 

crescut cu 81 de persoane in comparație cu trimestrul trecut. 

De la începutul activității centrelor, numărul cumulativ de persoane cărora li s-a deschis managementul de caz 

au fost: 204 de cazuri în zona Centru/Chișinău; 250 - în zona Nord/Balti; 78 - în zona Sud/Comrat și 58 - în 

regiunea Transnistreană/Tiraspol. În total - 590 de cazuri. 

La Componenta 4: Activități în grup au fost organizate grupuri de suport, școala pacientului, seminare 

informative, cluburi de interese, etc.(Notă: Școala Pacientului reprezintă o întâlnire a medicului infecționist cu a 

5-7 pacienți unde sunt discutate întrebările de aderență la tratament, administrarea medicamentelor, mod de 

viață sănătos etc). 

Numărul de beneficiari acoperiți cu servicii în cadrul acestei componente au fost de 91 - în zona 

Centru/Chișinău, 149 - în zona Nord/Bălti, 36 – în zona Sud/Comrat și 90 – în Transnistria/Tiraspol. 

La Componenta 5: Testarea la HIV, numărul beneficiarilor acoperiți cu servicii detestare la HIV prin utilizarea 

testelor rapide pe salivă (consiliați pre/post test) la Centrul Social din zona Centru/Chișinău (inclusiv test pozitiv) 

a fost de106  persoane, la Centrul Social din zona Sud/Comrat – 15 persoane. 

În cadrul Componentei 6: Managementul proiectului au fost desfășurate activități în vederea 

îmbunătățirii managementului proiectelor, au fost elaborate documentele pentru buna desfășurare a 

activităților și managementul personalului. La fel, au fost elaborate Programele de activitate ale centrelor, 

inclusiv înaintate demersuri către instituțiile de stat în vederea eficientizării lucrului centrelor (programe de 

formare profesională ale angajaților CRS). Au fost elaborate noi documente de uz intern ale Centrului din 

Nord/Bălți și realizate unele schimbări în documentele CSR Transnistria/Tiraspol. 
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Modulul: Sistemul informațional de sănătate și Monitorizarea și Evaluarea 
Intervenția: Raportarea de rutină 

Activitatea 6: Organizarea și funcționarea sistemului informațional integrat SYME 
HIV, inclusiv alinierea la cerințele legislație privind protecția datelor cu caracter 
personal 

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SYME 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 (din sursele grantului); introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv fișele personale și 

cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență pînă în prezent (suportul Unității constă în 

finanțarea operatorilor identificați de operatorul bazei de date care urmează a fi nominalizat de Ministerul 

Sănătății în calitatea sa de deținător al bazei de date); securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de 

operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta (din sursele grantului). 

Activitatea 7: Acordare de suport echipei de coordonare a Programului național 
HIV/SIDA și ITS prin contractarea unui specialist M&E  

Activitatea prevede contractarea și remunerarea pe parcursul aa. 2015-2017 a unui specialist M&E, care va 

activa în cadrul IMSP SDMC, fiind responsabil pentru validarea datelor statistice, monitorizarea implementării 

SIME HIV la nivel central și regional. Pe parcursul trimestrului de raportare, IP “UCIMP DS” a lansat al treilea 

concurs (repetat) de recrutare a specialistului în cauză, semnarea contractului fiind planificată pentru trimestrul 

III 2015. 

Obiectivul 3: Fortificarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului 

Modulul:        Managementul programului 
Intervenția:    Politici, planificare, coordonare și management  
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Activitatea 1: Evaluarea Managementului Programului național HIV/SIDA și ITS  

Activitatea are drept scop evaluarea structurii existente a managementului programului HIV/SIDA si ITS, 

identificarea lacunelor și formularea unor propuneri concrete de îmbunătățire, în scopul sporirii asigurării 

eficienței de implementare și a durabilității Programului Național HIV/SIDA și ITS. În scopul realizării acestui 

obiectiv, activitățile implementate de IP „UCIMP DS” pe parcursul trimestrului de raportare includ: (i) elaborarea 

termenilor de referință pentru expertul internațional și local în vederea evaluării managementului programului și 

coordonarea acestora cu actorii-cheie din sistem și Fondul Global; (ii) lansarea procedurii de selectare a 

experților internațional și local. Evaluarea CV-urilor înaintate, coordonarea rezultatelor cu Fondul Global și 

contractarea experților urmînd a fi definitivată pe parcursul trimestrului III de raportare.  

Activitatea 2: Elaborarea Planului de Sustenabilitate a Programului național 
HIV/SIDA și ITS  

Una din responsabilitățile asumate de țară în procesul de negociere a grantului Fondului Global MDA-H-PCIMU 

a fost elaborarea, pînă la finele anului 2016, a unui plan de sustenabilitate a Programului național HIV/SIDA și 

ITS, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. În procesul de elaborare a Programului Național HIV/SIDA și ITS 

pentru aa. 2016-2020 s-a convenit asupra elaborării respectivului document ca parte componentă a 

Programului Național. IP „UCIMP DS” a elaborat termenii de referință pentru activitatea în cauză, i-a coordonat 

cu actorii-cheie din sistem, procesul de contractare a consultanților locali care se vor implica în procesul de 

elaborare fiind posibil în momentul emiterii ordinului Ministerului Sănătății privind constituirea grupului de lucru 

responsabil, care, începînd din  luna iunie curent se află în proces de aprobare. 

Activitatea 3: Acordare de suport echipei de management a Programului național 
HIV/SIDA și ITS  

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului național care, actualmente, 

activează în cadrul IMSP SDMC, prin acoperirea cheltuielilor administrative aferente, inclusiv servicii de 

comunicare, rechizite de birou, procurarea și mentenanța echipamentului de birou. Transferurile de fonduri 

pentru acoperirea serviciilor de comunicare, rechizite de birou și a mentenanței echipamentului de birou se 

efectuează la solicitarea beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare SDMC-H/001 din 

23 februarie 2015, fondurile nevalorificate pe parcursul trimestrului urmînd a fi deduse din tranșa de finanțare 

pentru trimestrul următor. Dotarea oficiului echipei de coordonare a Programului, inclusiv achiziționarea de 

echipament de birou și mobilier, se va efectua la solicitarea IMSP SDMC, în conformitate cu lista articolelor, 

cantităților și specificărilor tehnice prezentate de beneficiar.   

Alte activități 

Pe parcursul trimestrului de raportare IP “UCIMP DS” a susținut, din economiile acumulate în contul fazei 

II a grantului consolidat MDA-H-PCIMU) achiziționarea unui sistem complet pentru diagnostic ELISA în 

cadrul contractului nr. H10/GD/112 din 31.12.2014, valoarea lotului livrat fiind de 7800,00 USD. În cadrul 

aceluiași contract urmează a fi livrat un analizator hematologic destinat laboratorului din cadrul IMSP 

SDMC. 
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Indicatorii de performanță a grantului 

Indicatori de rezultat durabil (outcome):  

- Numărul persoanelor cu infecția HIV în terapie ARV la 12 luni după inițiere – indicatorul este anual, 

urmând a fi raportat la finele anului.  

Un indicator outcome din faza II a grantului consolidat este raportabili la 15 august 2015: 

- Procentul copiilor născuți de la mame  HIV pozitive care s-au infectat cu HIV 

                                         Ținta<3%, rezultat 6,9 %  (11/159) 

Din cei  5 indicatori de produs în baza cărora se măsoară performanța programului Fortificarea controlului 

infecției HIV în Republica Moldova, pentru 3 indicatori țintele sunt anuale, fiind raportate doar cifrele 

absolute: 

- Numărul persoanelor infectate cu HIV în terapie antiretrovirală la finele perioadei de raportare: 

3.498. 

- Numărul persoanelor infectate cu HIV care au inițiat primar terapia ARV cu nivelul CD4<200 

celule/mm3: 122, inclusiv 94 – pe malul drept și 28 – pe malul stâng.  

- Numărul persoanelor infectați cu HIV care au inițiat tratament ARV și la 12 luni după 

inițierea terapiei încărcătura virală este nedetectabilă (<1000 copii/ml): 2.254, inclusiv 

1.566 - pe malul drept și 688 - pe malul stâng. 

 

Pentru ceilalți 2 indicatori de produs raportabili țintele au fost substanțial atinse (în proporție de 90-100%): 

- Procentul femeilor gravide infectate cu HIV care au primit tratament profilactic pentru 
prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt 

 
 Indicator realizat în proporție de: 96,0% (ținta>95.0%, rezultat 91,0% (92/101)) 

 
 

- Procentul copiilor născuți de mame HIV pozitive care au fost testați la ARN HIV în 
primele 2 luni de viață 

 
  Indicator realizat în proporție de: 97,0% (ținta>90.0% rezultat 87,13% (88/101)) 
 

 
Lista indicatorilor de performanță a grantului, reflectând țintele preconizate și rezultatele atinse în 
trimestrul raportat, este prezentată în Anexa 5. 

 

Debursările programului 

Către 30 iunie 2015, din Grantul „Fortificarea Controlului HIV în Republica Moldova al Fondului Global (nr.: 

MDA-H-PCIMU) au fost valorificați cumulativ 248.034,44 EUR, ceea ce constituie cca. 8% din totalul de 
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3.212.688,00 EUR planificați pentru perioada ianuarie 2015 – decembrie 2017 (perioada grantului consolidat 

implementat prin Mecanismul Nou de Finanțare NFM).  

 

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării 

grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6,7 și 8. 
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Partea 3.  
 

 

 

RAPORT  DE  PROGRES   

 
 

Grantul CNC  
 
 

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

  
Nr. Grant-ului: MOL-GFUND-1303 

MOL-GFUND-1404 
 

Data semnării Acordului 
de Grant: 

05/06/2014  
 
 

Total finanțare solicitată: 104,008.00 Euro 
 
Finanțare aprobată 
pentru debursare: 

 
100,675.00 Euro 
 

 
Data demarării: 

 
1 ianuarie 2014 

 
Data încheierii: 

 
31 decembrie 2015 
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În momentul de față, IP “UCIMP DS” gestionează 2 granturi ale Fondului Global destinate susținerii 

activităților Consiliului Național de Coordonare a granturilor TB și HIV/SIDA, inclusiv: 

1. Grantul MOL-GFUND-1303, cu data inițială de închidere 31 decembrie 2013, utilizat exclusiv pentru 

acoperirea cheltuielilor aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC, 

reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA si TB sau sunt afectate de acestea și 

persoanele cheie afectate (KAP) și 

2. Grantul MOL-GFUND-1404 destinat acoperirii cheltuielilor de activitate CNC TB/SIDA si a 

Secretariatului acestuia, având ca obiective generale de bază: 

• Susținerea capacitaților de supervizare de către CNC a granturilor oferite de donator (FG) si 

gestionate de Recipienții Principali si subrecipienți.  

• Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control, 

TB si HIV/SIDA de către membrii CNC ; 

Activități realizate pe parcursul perioadei de raportare sunt următoarele: 

 Au fost organizate ședințe ale  Grupurilor Tehnice de Lucru TB si HIV ale CNC TB/SIDA; 

 Au fost organizate ședința Grupului de Lucru responsabil pentru elaborarea proiectelor de programe 

naționale pentru controlul TB si HIV/SIDA/ITS; 

 Au fost organizate 3 ateliere naționale (2 pe componenta HIV + 1 pe componenta TB) in cadrul procesului 

de elaborare a programelor naționale de control TB si HIV pentru aa. 2016-2020; 

 A avut loc ședința CNE pentru supervizarea implementării granturilor FG pe parcursul semestrului II, 2014; 

 Au fost realizate vizite de supervizare a proiectelor susținute din granturile FG; 

 A fost organizat și facilitat procesul de participare a CNC TB/SIDA la evaluarea la mijloc de termen a 

strategiei FG și împărtășirea experienței CNC Moldova în activizarea si implicarea comunității PTHIV & TB 

in procesele naționale; 

 A fost continuată finanțarea Secretariatului CNC, inclusiv a coordonatorul secretariatului CNC (Contract 

CCM/LIC/007 din 1 ianuarie 2014); 

 Au fost acoperite cheltuielile aferente activităților axate pe fortificarea rolului și implicării membrilor CNC 

reprezentând comunitatea persoanelor care trăiesc sau sunt afectate de infecția HIV/SIDA și persoanele 

cheie afectate (KAP) in elaborarea aplicațiilor pentru granturile FG si a programelor naționale de control TB 

si HIV. 

 

Debursările grantului 

Pe parcursul trimestrului II 2015, au fost valorificați 3,182 EUR din sursele Grantului MOL-GFUND-1404 și, 
respectiv, 7,689 USD din sursele Grantului MOL-GFUND-1303.  
 
Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării 
grantului MOL-GFUND-1404 sunt reflectate în Anexele 9 și 10. 
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Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi 
Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. 597 MDA-H-PCIMU) 

 

 

Anexa 5:Indicatorii de evaluare și monitorizare 

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii 

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului 

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea 
bunurilor şi instituția beneficiară primară 
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Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC 
                                  (MOL-GFUND-1303/ MOL-GFUND-1404) 

 

 

 

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanţare pe categorii  

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanţare pe activităţile proiectului 

 
 
 

 



Indicatorii de evaluare şi monitorizare

Valoarea Anul Sursa Rezultate/Ţinte 
preconizate (2014)

Rezultate actuale 
(2014)

Rata mortalităţii  - Numărul estimat de decese cauzate de 
TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane 16.1 2011

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

9.5 12.5

Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul şi 
procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și 
tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de 
cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă 

48.7%
2011 (2008 

MDR-TB 
cohort)

R&R TB system, 
quarterly reports

70%               
(MDR-TB 2012 

cohort)  

59,00%           
(505/856)                  

MDR-TB 2012  
cohort

Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu 
microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura 
pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, 
diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu 
cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, 
într-un an 

29.17% 2011 National DRS, 
2011

21%                 2014 
cohort 

27,65%  
(417/1,508)

Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior 
tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior 
tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, 
diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu 
cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru 
preparatele de linia I, într-un an 

63.33% 2011 National DRS, 
2011

52%                 2014 
cohort 

65,3%          
(461/706)

MDA-T-PCIMU

Date finale pentru cohorta MDR-TB 2012. 505 cazuri 
confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), 
din 856 înregistrate sub DOTS Plus în 2012, au fost tratate 
cu succes.                                                                          
Notă: Datele pentru cohorta MDR-TB 2012 constată o 
creștere ușoară a ratei succesului în 2012 comparativ cu 
2011 - 54,3% și 2010 - 49,3%, dar, totodată, rămîn sub ținta 
prestabilită în PF.                                       

Numărul grantului:

Rezultat

Recipientul Principal:

01 Octombrie 2010

IP "UCIMP DS"

Date finale pentru a.2014. 461 cazuri TB cu cultura pozitivă, 
anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, 
din 706 investigate în 2014, au fost diagnosticate cu MDR.

Date finale pentru a.2014. 508 persoane au decedat în anul 
2014 (12.5 decese cauzate de TB (toate formele) la 100,000 
persoane).                                                                                                  
Notă: Se constată o majorare de 11.4% a ratei de mortalitate 
(508 cazuri înregistrate în 2014) față de 456 cazuri în 2013.                                                                                                                                                                                             

Rezultat

Anexa 1

Ţara: Republica Moldova

TuberculozaAfecţiunea:

A. Scopul programului, indicatorii de impact şi rezultat

Definiţia indicatorului ComentariiIndicator de impact / rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Data de debut:
30 Iunie 2015

Rezultat

Data de finisare:

Date finale pentru a.2014. 417 cazuri noi TB cu cultura 
pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 
1,508 investigate în 2014, au fost diagnosticate cu MDR.

01 Aprilie - 30 Iunie 2015

Perioada 2 de implementare a 
Grantului SSFValori de bază

Impact

Perioada raportată



Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+ 12.20% 2010 R&R TB system, 
quarterly reports

5%                    
2013 cohort 

7,7%        
(115/1,493)                   
2013 cohort

Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate 
cazurile TB (noi cu microscopia pozitivă, noi cu microscopia 
negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către 
autoritățile naționale într-o perioadă anumită

103/100,000 2010 R&R TB system, 
quarterly reports 104,9/100,000 92,5/100,000

Rata succesului - Numărul şi procentul cazurilor noi de TB 
cu microscopia pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), 
tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu 
microscopia pozitivă, înregistrate într-un an

57.81% 2010 cohort R&R TB system, 
quarterly reports

73,8%                 
2013 cohort 

75,8%           
(1,131/1,493)            
2013 cohort

Numărul 
obiectivului

1
2

Valoarea Anul

1 TB: MDR-TB 1
Numărul pacienţilor cu tuberculoză multirezistentă 
(confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de 
tratamentul DOTS Plus 

138,1%                                       
(739/535) 2011   cumulativ 

anual

396                           
Q1-Q2 2015         

cohort

542                        
Q1-Q2 2015      

cohort

1 TB: MDR-TB 2
Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata 
interimară a succesului: numărul și procentul pacienţilor cu 
test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus                                  

65,5% 
(376/574)

2011          
(Q1-Q3 

2011 MDR-
TB cohort)

 cumulativ                         
anual

70%         (231/330)              
Q1-Q2 2014          

cohort

65,03%        
(305/469)              

Q1-Q2 2014 
cohort        

Asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

Pe parcursul Q2.2015 - 267 pacienți TB-MDR au fost incluși 
în tratamentul DOTS Plus din 180 preconizați pentru sem.I. 
2015.                                        

Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB 

Rezultat

Numărul 
Obiectivului

Valori de bază (dacă este 
aplicabil)

Date finale pentru cohorta 2013. 1,131 cazuri noi TB cu 
microscopia pozitivă, din 1,493 diagnosticate în 2013, au fost 
tratate cu succes. 

136 pacienți din 214 incluși în tratamentul DOTS Plus în 
trimestrul II, 2014, au obținut un test de cultură negativ, după 
6 luni de tratament DOTS Plus.                                                                                                                                  
Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după 
finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, 
indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea 
tratamentului DOTS Plus.

Rezultat
Date finale pentru cohorta 2013. 115 cazuri de abandon au 
fost inregistrate printre 1,493 cazuri noi pulmonare cu 
microscopie pozitivă.

Rezultat

Date finale pentru a.2014. 3,760 cazuri TB (toate formele) 
au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2014.                                                                               

Rezultate/Ţinte 
preconizate Tr. 31 
al Grantului (Apr-

Iun15)

Obiective

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor şi Indicatorii 

N
r. 

in
di

ca
to

ru
lu

i 

Definiţia indicatorului Tipul ţintei / 
rezultatului

Rezultate actuale 
Tr. 31 al 

Grantului (Apr-
Iun15)

Aria de oferire a 
serviciilor

Comentarii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Notă: Țintele sunt semestriale. Reultatele sunt trimestriale și, 

respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea 
țintei va fi evaluată semestrial.                                                       



1 TB: MDR-TB 3
Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor 
MDR-TB: numărul și procentul pacienţilor cu TB-MDR care 
au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus       

12,5% 
(72/574)

2011          
(Q1-Q3 

2011 MDR-
TB cohort)

 cumulativ             
anual

7%                
(23/330)              Q1-
Q2 2014       cohort

8,96%        
(42/469)              

Q1-Q2 2014 
cohort        

1 TB: MDR-TB 4

Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care 
efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, 
utilizînd echipamentul automat  MGIT, printre persoanele 
eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, 
conform politicii naționale, în perioada indicată 

61,9% 
(1,746/2,819) 2011  cumulativ            

anual 90,1%         
108,6%                        

(1,839/1,693)             
2014 cohort

1 TB: MDR-TB 5 Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenţei 
R/H, utilizînd echipamentul PCR (HAIN)  2.434 2011  cumulativ              

anual

1,245                                       
Q1-Q2 2015      

cohort

751                    
Q1-Q2 2015 

cohort

1 TB: MDR-TB 6

Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care 
efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele 
de linia II, printre persoanele eligibile la  testarea de 
sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii 
naționale, în perioada indicată 

119,6% 
(1,708/1,428) 2011  cumulativ            

anual 95,0%            
98,9%           

(1,033/1,045)              
2014 cohort

2 Ameliorarea diagnosticului 1 Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul 
radiologic digital mobil MRP

62,3% 
(1,170/1,877) 2011   necumulativ 95%            

(4,180/4,400) 
99,73%           

(3,673/3,683) 

Date finale: 1,033 pacienți din 1,045 (cazuri noi și de 
retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de 
sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în 
perioada Q1-Q4.2014.                                                                                                       
Notă. Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel 
penitenciar.

Date finale: 1,839 pacienți din 1,693 (cazuri noi și de 
retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de 
sensibilitate la preparatele de linia I, utilizînd echipamentul 
automat  MGIT, au fost investigați în perioada Q1-Q4.2014.                                                                                                                                           
Notă: Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel 
penitenciar.

În perioada raportată, 3,673 deținuți au fost testați  pentru TB 
la echipamentul radiologic digital mobil MRP, din 3,683 
detinuti care necesitau aceasta examinare.                                                             
Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din 
regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 8 instituții 
penitenciare cu capacitatea maximă de 4,884 deținuți.                                                          
Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se 
efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-
Noiembrie.                             

Pe parcursul Q1.2015 - au fost efectuate 382 teste și 
Q2.2015 - 369 teste pentru identificarea rapidă a rezistenţei 
R/H, utilizînd echipamentul PCR, din 1,245 teste reconizate 
pentru Sem.I.2015.                                                                                
Notă. Acest indicator se referă atît la sectorul civil, cît și la cel 
penitenciar.

17 pacienți din 214 incluși în tratamentul DOTS Plus în 
trimestrul II, 2014, au abandonat tratamentul după 6 luni de 
tratament DOTS Plus.                                                                                                                                   
Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după 
finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, 
indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea 
tratamentului DOTS Plus.



 

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A
Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada  01.04.2015 - 30.06.2015 Valuta: Eur

Trimestrul curent Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Soldul initial
    S10 TB MDL cont 28.75         

    S10 TB EUR cont 72,843.23 164,152.08        

Plus: Sursele de finantare
    Debursari din grantul S10 TB   12,370,937.68      -12,370,937.68

    Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB 704.29 2,212.30 220,944.39    -704.29 -2,212.30 -220,944.39

Total sursele 704.29 2,212.30 12,591,882.07 -704.29 -2,212.30 -12,591,882.07

Minus: Utilizare a fondurilor
 MOL-S10-G08-T 71,827.52 164,615.63 13,431,841.48 63,710.21 101,181.22 13,165,003.98 -8,117.31 -63,434.41 -266,837.50

    01  Resurse umane 39,768.00 77,984.66 879,159.60 18,987.26 37,974.52 809,674.79 -20,780.74 -40,010.14 -69,484.81

    02  Asistenta tehnica   23,261.89   36,580.00   13,318.11

    03  Instruire  1,720.34 116,652.08   178,173.40  -1,720.34 61,521.32

    04  Produse medicale si echipament medical 19,798.06 29,860.34 1,478,993.31   1,408,828.83 -19,798.06 -29,860.34 -70,164.48

    05  Medicamente si produse farmaceutice   7,800,772.05   7,848,417.35   47,645.30

    06  Costuri de procurare si livrare 6,838.20 18,214.15 1,154,647.50 13,582.95 15,926.70 803,276.42 6,744.75 -2,287.45 -351,371.08

    07  Infrastructura si alt echipament   1,038,063.44   1,096,898.00   58,834.56

    08  Materiale de comunicare   82,531.79   92,329.00   9,797.21

    09  Monitorizare si evaluare   209,396.76   283,855.00   74,458.24

    10  Suport pentru populatia tinta   24,102.66   61,145.50   37,042.84

    11  Planificare si administrare 2,840.41 16,076.28 344,585.67 15,750.00 16,500.00 316,100.75 12,909.59 423.72 -28,484.92

    12  Costuri administrative 489.54 15,156.58 208,958.70 15,390.00 30,780.00 229,724.94 14,900.46 15,623.42 20,766.24

    13  Altele 2,093.31 5,603.28 70,716.03    -2,093.31 -5,603.28 -70,716.03

Total utilizarea 71,827.52 164,615.63 13,431,841.48 63,710.21 101,181.22 13,165,003.98 -8,117.31 -63,434.41 -266,837.50

Soldul final
    S10 TB EUR cont 1,748.75 1,748.75 1,748.75       

Efectiv Planificat Variatia



Page No. #P

 

Anexa 3
Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B
Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada  01.04.2015  -  30.06.2015 Valuta: Eur
Sursa(le) de finantare: MDA-T-PCIMU

Activitatile Proiectului

Trimestrul curent Total de la inceputul 
anului

Total de la inceputul 
proiectului Trimestrul curent Total de la inceputul 

anului
Total de la inceputul 

proiectului Trimestrul curent Total de la inceputul 
anului

Total de la inceputul 
proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor

    2   TUBERCULOZA 71,827.52 164,615.63 13,431,841.48 63,710.21 101,181.22 13,165,003.98 -8,117.31 -63,434.41 -266,837.50
          003   MOL-T-PCIMU (2010-2012) 2,093.31 5,603.28 6,154,870.40   6,120,372.80 -2,093.31 -5,603.28 -34,497.60
                001   OBIECTIVUL 1: Consolidarea realizarii DOTS p-u imbunata        728,120.53   671,890.36   -56,230.17
                006   Utilizarea dobinzii 2,093.31 5,603.28 70,716.03    -2,093.31 -5,603.28 -70,716.03
                      001   Utilizarea dobinzii 2,093.31 5,603.28 70,716.03    -2,093.31 -5,603.28 -70,716.03
                            001   Utilizarea dobinzii 2,093.31 5,603.28 70,716.03    -2,093.31 -5,603.28 -70,716.03
                                  002   Utilizarea dobinzii 2,093.31 5,603.28 70,716.03    -2,093.31 -5,603.28 -70,716.03
          004   MOL-T-PCIMU (2013-2015) 69,734.21 159,012.35 7,276,971.08 63,710.21 101,181.22 7,044,631.18 -6,024.00 -57,831.13 -232,339.90
                001   OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal la diagn      35,979.74 66,375.31 6,094,690.64 18,305.61 25,372.02 5,969,168.25 -17,674.13 -41,003.29 -125,522.39
                      001   SDA 1: MDR TB 35,979.74 66,375.31 6,094,690.64 18,305.61 25,372.02 5,969,168.25 -17,674.13 -41,003.29 -125,522.39
                            001   Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u manageme     74,958.42   78,125.00   3,166.58
                                  001   A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde   74,958.42   78,125.00   3,166.58
                            002   Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagnosticar     35,979.74 66,375.31 6,019,732.22 18,305.61 25,372.02 5,891,043.25 -17,674.13 -41,003.29 -128,688.97
                                  001   A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si DST (I si  19,798.06 29,685.42 274,644.98   245,051.71 -19,798.06 -29,685.42 -29,593.27
                                  002   A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB(livrari  87.46 217,559.22   215,018.76  -87.46 -2,540.46
                                  003   A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H   62,002.50   70,496.52   8,494.02
                                  004   A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H   1,730.45   2,180.28   449.83
                                  005   A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtec  87.46 15,460.75   18,128.54  -87.46 2,667.79
                                  006   A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrul MDR       51,550.60   105,921.72   54,371.12
                                  007   A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a TB   80,642.40   95,440.62   14,798.22
                                  008   A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei 2,840.41 6,276.28 31,454.66   25,632.51 -2,840.41 -6,276.28 -5,822.15
                                  009   A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei 3,248.93 6,357.64 26,285.89   9,480.49 -3,248.93 -6,357.64 -16,805.40
                                  010   A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catre Labor      1,467.91   8,000.00   6,532.09
                                  011   A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua   4,654,090.62   4,600,975.50   -53,115.12
                                  012   A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua 6,838.20 18,214.15 571,923.15 13,582.95 15,926.70 447,490.01 6,744.75 -2,287.45 -124,433.14
                                  013   A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculosis drugs (depozit) 3,254.14 5,666.90 30,919.09 4,722.66 9,445.32 47,226.59 1,468.52 3,778.42 16,307.50
                002   OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunitatii si sti          12,075.98   36,370.28   24,294.30
                      001   SDA 1: Imbunatatirea diagnosticului   12,075.98   36,370.28   24,294.30
                            001   Activitate 2.1: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si exam    12,075.98   36,370.28   24,294.30
                                  001   A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor   11,665.10   35,279.16   23,614.06
                                  002   A 2.1.1 PSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor   410.88   1,091.12   680.24
                003   ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)   85,625.85      -85,625.85
                      001   ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)   85,625.85      -85,625.85
                            001   ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)   85,625.85      -85,625.85
                                  001   Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE   11,505.62      -11,505.62
                                  002   Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E   87,000.22      -87,000.22
                                  003   Restituire SR AFI Faza 1   -5,447.31      5,447.31
                                  004   Restituire GIZ, medicamente TB linia 1   -7,432.68      7,432.68
                005   Consolidarea Managementului de Proiect, costurile RP 33,754.47 92,637.04 1,084,578.61 45,404.60 75,809.20 1,039,092.65 11,650.13 -16,827.84 -45,485.96

Total General 71,827.52 164,615.63 13,431,841.48 63,710.21 101,181.22 13,165,003.98 -8,117.31 -63,434.41 -266,837.50

Componentul(le): Toate

Efectiv Planificat Variatia



Anexa 4 
Distributii conform "repartizarii initiale" 

 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 T10/GD/93 Data contractului: 16.04.2014 Valuta: USD Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 06.04.2015 nr: f/n 
 Imipenem 500mg+Cilastatin 500mg pwd for infusion, 1 vls Bucati 1932 9,31 17986,92 

 Procurement fee Unitati 1 755,45 755,45 

 Inbound Freight Charges Unitati 1 359,74 359,74 

 Quality Analysing charges Unitati 1 215,84 215,84 

 Transport insurance Unitati 1 23,74 23,74 

 Transport charges Unitati 1 967,82 967,82 

 Suma totala per institutie, USD: 20309,51 
 Suma totala per contract, USD: 20309,51 
 T10/GD/100 Data contractului: 08.09.2014 Valuta: USD Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 05.05.2015 nr: f/n 
 Linezolid 600mg tab, 20 tab bl Blister 840 138 115920 

 Amoxixillin 875+Clavulanic acid 125mg tab, 12 tab BL Blister 560 1,89 1058,4 

 Imipenem 500mg+Cilastatin 500mg pwd for infusion, 1 vls Bucati 2016 9,31 18768,96 

 Ethambutol HCl 400mg tab, 672 tab BL Blister 174 25,7 4471,8 

 Pyrazinamide 400mg tab, 672 tab BL Blister 638 13,75 8772,5 

 Moxifloxacine 400 mg tab, 100 Tab BL Blister 199 64,51 12837,49 

 Procurement fee Unitati 1 10599,45 10599,45 

 Quality Analysing charges Unitati 1 3028,41 3028,41 

 Transport Insurance Unitati 1 333,13 333,13 

 Transport charges Unitati 1 3301,4 3301,4 

 Cycloserine 250mg cap, 100 cap BL Blister 1897 42 79674 

 Inbound freight charges Unitati 1 5047,36 5047,36 

 Suma totala per institutie, USD: 263812,9 
 Suma totala per contract, USD: 263812,9 
 T10/GD/106 Data contractului: 11.12.2014 Valuta: USD Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 act de predare din: 01.04.2015 nr: f/n 



 Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) , tubes Bucati 9625 0,6 5775 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein- Bucati 750 0,83
 622,5 
 Jensen)- Ethionamide – 40,0 μg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein- Bucati 750 0,83
 622,5 
 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 μg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein- Bucati 750 0,83
 622,5 
 Jensen)- Amikacin– 30,0 μg/ml 

 Nutritive media for isolation M.tuberculosis  Bucati 750 0,83 622,5 
 (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 μg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Bucati 625 0,83
 518,75 
  - Streptomycin– 4,0 μg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Bucati 625 0,83
 518,75 
  - Ethambutol – 2,0 μg/ml. 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Bucati 625 0,83
 518,75 
  - Rifampicin - 40,0 μg/ml. 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Bucati 625 0,83
 518,75 
  - Isoniazid 0,2 μg/ml; 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein- Bucati 750 0,83
 622,5 
 Jensen)- Capreomycin– 40,0 μg/ml. 

 act de predare din: 20.05.2015 nr: f/n 
 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein- Bucati 750 0,83
 622,5 
 Jensen)- Capreomycin– 40,0 μg/ml. 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein- Bucati 750 0,83
 622,5 
 Jensen)- Ethionamide – 40,0 μg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein- Bucati 750 0,83
 622,5 
 Jensen)- Amikacin– 30,0 μg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Bucati 625 0,83
 518,75 
  - Streptomycin– 4,0 μg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Bucati 625 0,83
 518,75 
  - Ethambutol – 2,0 μg/ml. 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Bucati 625 0,83
 518,75 
  - Rifampicin - 40,0 μg/ml. 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Bucati 625 0,83
 518,75 
  - Isoniazid 0,2 μg/ml; 

 Nutritive media for isolation M.tuberculosis  Bucati 750 0,83 622,5 
 (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid – 1,0 μg/ml 

 Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) , tubes Bucati 9625 0,6 5775 

 Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis (Löwenstein- Bucati 750 0,83
 622,5 
 Jensen)- Ofloxacin – 4,0 μg/ml 
                                                                                                                                    Suma totala per institutie, USD:  21925 
 Suma totala per contract, USD: 21925 



Anexa 5: Lista indicatorilor

Anul Sursa
Ținte 3.10% tbd tbd

Rezultate, TOTAL
Rezultate, bărbați
Rezultate, femei

Rezultate, transgender
Rezultate, <15
Rezultate,15+
Comentarii:

1
2
3

Anul Sursa
Ținte ≥83% ≥84% ≥85%

Total 81.2% (483/595) Rezultate, TOTAL
Bărbați 76.1% (217/285) Rezultate, bărbați
Femei 85.8% (266/310) Rezultate, femei

Transgender n/a Rezultate, transgender
<15 100% (16/16) Rezultate, <15
15+ 80.7% (467/579) Rezultate,15+

Comentarii:

Baseline
valoarea

3.12%

Baseline
valoarea

C. Obiectivele programului și indicatori de rezultat
Obiective: 

Module D.

Comentarii

Numărător: Numărul adulților și copiilor care 
sunt încă în viață urmînd tratament 
antiretroviral la 12 luni de la inițierea lui.
Numitor: Numărul total de adulți și copii care au 
fost prognozați pentru a urma tratamentul  în 12 
luni, pentru perioada de raportare.

Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport 
Consolidarea capacităţii comunităților si asigurarea durabilităţii programului 

2015 2016

V
îrs

tă

2017

Descrierea programului

Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV bazata pe dovezi

2015 2016 2017
Ținte/rezultate

V
irs

t
a

S
ex

Obiectiv: reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate şi mortalitatea asociată cu SIDA în Republica Moldova

1
HIV I-4: Mortalitatea 
asociată cu SIDA la 
100,000 populaţie

2013 Regisrtu

Dzg 
solicitată

Data finalizarea:
Perioada de raportare:

31.12.2017
01.01.2015-30.06.2015

B. Scopul programului, indicatorii de impact şi rezultat

HIV/AIDS

01.01.2015

Grant no:
Recipientul principal:

MDA-H-PCIMU
IP UCIMP RSS

Data inițierii:

Conectat la 
scopuri

1

Indicatori de Impact

2013 Cartele 

HIV O-1: Procentul 
adulţilor şi copiilor 
infectați cu HIV care 
au inițiat tratamentul 
ARV și sunt in 
tratament 12 luni după 
iniţiere 

Indicator 

Țara:
Componenta:

Moldova

Ținte/rezultateIndicatori 
de Rezultat

Dzg 
solicitată

S
ex



Modulul 1:

Comentarii

Anul Sursa Ian-Iun Iul-Dec Ian-Iun Iul-Dec Ian-Iun Iul-Dec

Ținte >95.0% >95.0% >95.0% >95.0% >95.0% >95.0%

Total: 95.4% (146/153) Rezultate, TOTAL
91%    

(92/101)

Pe tot parcursul vieții ART, 
inclusiv opțiunea B + 
(recent inițiat în timpul 

sarcinii curente)

24% (35/146)
Pe tot parcursul vieții ART, 
inclusiv opțiunea B + (nou 

inițiat în timpul sarcinii 
curente)

69,56% 
(64/92)

Pe tot parcursul vieții ART, 
inclusiv opțiunea B + (deja  

tratament iniţiat pînă la 
începutul sarcinii curente)

20% (29/146)
ART pe tot parcursul vieții, 
inclusiv opțiunea B + (deja  

tratament iniţiat pînă la 
începutul sarcinii curente)

29,3% 
(27/92)

Profilaxia ARV triplă 
maternală (OMS 

component profilaxia  
Opțiunea B)

55% (80/146)
Profilaxia ARV triplă 

maternală (OMS component 
profilaxia  Opțiunea B)

n/a

ART maternală 
(componenta de profilaxie 
în timpul sarcinii   OMS A)

n/a
ART maternală (componenta 
de profilaxie în timpul sarcinii   

OMS A)

n/a

Doză unică NVP  NUMAI - 
până în ultima fază 1% (2/146) Doză unică NVP  NUMAI - 

până în ultima fază

1,09% (1/92)

Rezultate, TOTAL

Ținte >90.0% >90.0% >90.0% >90.0% >90.0% >90.0%

Rezultate, TOTAL

87,13% 
(88/101)

Comentarii:

Modulul 2:

Comentarii

Anul Sursa Ian-Iun Iul-Dec Ian-Iun Iul-Dec Ian-Iun Iul-Dec

Ținte 27% 30% 33%

Total 16.8% (2493/14812) Rezultate, TOTAL
3498       
92%

Bărbați 18% (1303/9735) Rezultate, bărbați
1,720 

Baseline

valoarea

90.2% (138/153)

Numărător: Numărul adulților și 
copiilor cu infecția HIV avansată 
care primesc la etapa actuală 
terapie antiretrovirală, în 
conformitate cu protocoalele de 
tratament, aprobate la nivel național 
la sfârșitul perioadei de raportare.
Numitor: Numărul estimat de adulți 

        
  

Ținte/rezultate
2015

     
    

      
    

 

Indicator de Acoperire/
Produs

Numărător: Numărul de copii 
născuți din mame HIV pozitive  care 
au fost testați la ARN HIV în primele 
2 luni de viață
Numitor: Numărul de copii născuți 
din mame HIV pozitive în ultimele 
12 luni.n/

a

Tratament, Îngrijire and Suport

Dzg 
solicitată

Baseline

valoarea

PMTCT-3: Procentul copiilor născuți 
de mame HIV pozitive care au fost 
testați la ARN HIV în primele 2 luni 
de viață

2013

Dzg 
solicitată

Numărător: Numărul  femeilor 
gravide HIV pozitive care au primit 
tratament profilactic ARV pentru a 
reduce transmiterea de la mama la 
făt.
Numitor: În cazul RM, deoarece 
datele estimate ale "spectrumului" 
pe indicatorii de PTMF nu sunt 
semnificativi, s-a utilizat numărul de 
femei HIV +  identificate  în perioada 
de raportare. Numerele reale pentru 
numărător și numitor vor fi raportate 
în timpul PU sau PU/DR

PMTCT

2016Indicator de Acoperire/
Produs

tip
ul

 d
e 

tra
ta

m
en

t

PMTCT-2: Procentul femeilor 
gravide infectate cu HIV care au 
primit tratament profilactic pentru 
prevenirea transmiterii infecției HIV 
de la mamă la făt

Ținte/rezultate

20172016

2017

Înregistrări 
administra

tive

2013 Cartele 

2015



Femei 23% (1190/5077) Rezultate, femei
1,778 

Transgender n/a Rezultate, transgender
n/a

<15 68% (82/121) Rezultate, <15
102 

15+ 16% (2411/14691) Rezultate,15+
3,396 

Comentarii:

Ținte <40% <35% <30%

Total 41.8% (229/548) Rezultate, TOTAL
26% 

(122/469)

Bărbați 47% (138/295) Rezultate, bărbați
30,1% 

(71/230)

Femei 36% (91/253) Rezultate, femei
21,34% 
(51/239)

Transgender n/a Rezultate, transgender
n/a

Comentarii:

Ținte >79% >81% >83%

Rezultate, TOTAL
72,3%  

(2254/3116)

Comentarii:

Numărător: Numărul adulților care 
trăiesc cu HIV care au inițiat ART cu 
numărul de CD4 de<200 
celule/mm3  în perioada analizată.
Numitor: numărul total de adulți care 
au inițiat ARV în perioada analizată.

S
ex

TCS-2: Procentul persoanelor 
infectate cu HIV care au inițiat 
primar terapia ARV cu nivelul 
CD4<200 celule/mm3

Cartele 

V
irs

tă

    
     

     
   

    
     

    
Numitor: Numărul estimat de adulți 
și copii care trăiesc cu HIV (date - 
generate de SPECTRUM).

TCS-3: Procentul adulților și copiilor 
infectați cu HIV care au inițiat 
tratament ARV și la 12 luni după 
inițierea terapiei încărcătura virală 
este nedetectabilă (<1000 copii/ml)

2013 Cartele n/
a

Numărător: Numărul de pacienți 
adulți, adolescenți și copii cu o 
incarcatură virala nedetectabila 
(<1000 copii/ml) la 12 luni de la 
inițierea ARV
Numitor: Numărul adulților și copiilor 
care au inițiat ARV în ultimele 12 
luni înainte de începerea perioadei 
de raportare, cu un număr de 
incarcatura virala la 12 luni de vizita                       
Denominator: Number of adults and 
children who initiated ART in the 12 
months prior to the beginning of the 
reporting period with a viral load 

S
exTCS-1: Procentul adulţilor şi copiilor 

care primesc terapie antiretrovirală 
din numărul total al adulţilor şi 
copiilor care trăiesc cu HIV

2013 Cartele 

77.5% (1933/2493)



 

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A Anexa 6
   Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada  01.04.2015 - 30.06.2015 Valuta: Eur

Trimestrul curent Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Soldul initial
    MDL, MDA-H-PCIMU 13.77         

    EUR , MDA-H-PCIMU 1,780,916.86 1,558,295.00        

Plus: Sursele de finantare
    Debursari, MDA-H-PCIMU   1,558,295.00      -1,558,295.00

    Dobinda acumulata, MDA-H-PCIMU 17,806.32 36,064.97 36,064.97    -17,806.32 -36,064.97 -36,064.97

Total sursele 17,806.32 36,064.97 1,594,359.97 -17,806.32 -36,064.97 -1,594,359.97

Minus: Utilizare a fondurilor
 MDA-H-PCIMU 78,624.31 248,034.44 248,034.44 193,064.90 273,474.51 273,474.51 114,440.59 25,440.07 25,440.07

    1  1.0 Resurse Umane (HR) 45,853.98 92,303.41 92,303.41 48,194.60 96,389.20 96,389.20 2,340.62 4,085.79 4,085.79

    11  11.0 Costuri administrative de progr(PA) 16,475.47 35,817.07 35,817.07 20,346.00 32,526.00 32,526.00 3,870.53 -3,291.07 -3,291.07

    2  2.0 Costuri legate de transport (TRC)  70.00 70.00 8,298.61 12,583.62 12,583.62 8,298.61 12,513.62 12,513.62

    3  3.0 Servicii Externe profesioanle (EPS) 3,158.94 3,158.94 3,158.94  6,000.00 6,000.00 -3,158.94 2,841.06 2,841.06

    5  5.0 roduse medicale nefarmaceutice (HPNP  62,807.17 62,807.17 10,144.20 10,144.20 10,144.20 10,144.20 -52,662.97 -52,662.97

    6  6.0 Produse medicale - Echipament (HPE) 8,640.00 8,640.00 8,640.00 91,081.49 94,831.49 94,831.49 82,441.49 86,191.49 86,191.49

    7  7.0 Costuri de procurare (PSM) 4,495.92 16,431.86 16,431.86    -4,495.92 -16,431.86 -16,431.86

    8  8.0 Infrastructura (INF)  8,957.00 8,957.00  6,000.00 6,000.00  -2,957.00 -2,957.00

    9  9.0 Echipament nemedical (NHP)  19,848.99 19,848.99 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -4,848.99 -4,848.99

Total utilizarea 78,624.31 248,034.44 248,034.44 193,064.90 273,474.51 273,474.51 114,440.59 25,440.07 25,440.07

Soldul final
    MDL, MDA-H-PCIMU 4.46 4.46 4.46       

    EUR , MDA-H-PCIMU 1,720,108.18 1,720,108.18 1,720,108.18       

Efectiv Planificat Variatia



 

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B
   Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada  01.04.2015  -  30.06.2015 Valuta: Eur
Sursa(le) de finantare: MDA-H-PCIMU Anexa 7

Activitatile Proiectului

Trimestrul curent Total de la inceputul 
anului

Total de la inceputul 
proiectului Trimestrul curent Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent Total de la inceputul 

anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor

    1   HIV/SIDA/ITS 78,624.31 248,034.44 248,034.44 193,064.90 273,474.51 273,474.51 114,440.59 25,440.07 25,440.07
          103   MDA-H-PCIMU (2015-2017) 78,624.31 248,034.44 248,034.44 193,064.90 273,474.51 273,474.51 114,440.59 25,440.07 25,440.07
                001   Obiectiv 1. Sporirea accesului la prevenirea HIV baza      11,997.93 13,782.96 13,782.96 11,997.93 13,782.96 13,782.96
                      001   Modul: Prevenirea transmiterii de la mama la fat    11,997.93 13,782.96 13,782.96 11,997.93 13,782.96 13,782.96
                            001   Interventie: Prevenirea transmiterii verticale HIV    11,997.93 13,782.96 13,782.96 11,997.93 13,782.96 13,782.96
                                  001   Asigurarea testarii HIV p-u femeile insarcinate pina la nastere (teste     237.00 237.00 237.00 237.00 237.00 237.00
                                  002   Asigurarea testarii femeilor insarcinate la HIV, primul trimestru a sar    1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
                                  004   Reducerea transmiterii HIV/SIDA copiilor prin asigurarea cu lapte pr    8,467.20 8,467.20 8,467.20 8,467.20 8,467.20 8,467.20
                                  005   Consolidarea capacitatii p-u specialistii in boli infectioase     1,785.03 1,785.03  1,785.03 1,785.03
                                  006   Consolidarea capacitatii p-u specialistii VCT    1,853.73 1,853.73 1,853.73 1,853.73 1,853.73 1,853.73
                002   Obiectiv 2. Asigurarea accesului universal la tratame      36,212.53 65,177.09 65,177.09 135,697.17 173,277.95 173,277.95 99,484.64 108,100.86 108,100.86
                      001   Modul: Tratament, ingrijire si suport 36,212.53 65,177.09 65,177.09 135,697.17 173,277.95 173,277.95 99,484.64 108,100.86 108,100.86
                            001   Interventie: Terapie antiretrovirala (ART] 4,105.03 8,552.09 8,552.09    -4,105.03 -8,552.09 -8,552.09
                                  002   Costuri de intretinere a medicamentelor ARV 4,105.03 8,552.09 8,552.09    -4,105.03 -8,552.09 -8,552.09
                            002   Interventie: Monitorizarea tratamentului 8,640.00 8,640.00 8,640.00 92,866.39 96,616.39 96,616.39 84,226.39 87,976.39 87,976.39
                                  007   Consolidarea capacitatii p-u specialistii de sector: instruire p-u spec      1,784.90 1,784.90 1,784.90 1,784.90 1,784.90 1,784.90
                                  008   Monitorizarea tratamentului: determinarea incarcaturii virale p-u pac       22,024.20 22,024.20 22,024.20 22,024.20 22,024.20 22,024.20
                                  009   Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 p-u persoanele 840.00 840.00 840.00 65,307.29 65,307.29 65,307.29 64,467.29 64,467.29 64,467.29
                                  010   Mentenanta echipamentului de laborator 7,800.00 7,800.00 7,800.00 3,750.00 7,500.00 7,500.00 -4,050.00 -300.00 -300.00
                            003   Interventie: Aderenta la tratament 23,467.50 46,935.00 46,935.00 23,465.78 46,931.56 46,931.56 -1.72 -3.44 -3.44
                                  001   Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale  5,517.00 11,034.00 11,034.00 5,490.54 10,981.08 10,981.08 -26.46 -52.92 -52.92
                                  002   Suport p-u echipele multidisciplinare la Centrele Regionale Sociale    14,350.50 28,701.00 28,701.00 14,375.24 28,750.48 28,750.48 24.74 49.48 49.48
                                  003   Asigurarea sederii corespunzatoare a beneficiarilor in centre 3,600.00 7,200.00 7,200.00 3,600.00 7,200.00 7,200.00    
                            004   Interventie: Raportare de rutina  1,050.00 1,050.00 19,365.00 29,730.00 29,730.00 19,365.00 28,680.00 28,680.00
                                  001   Ajustarea softului SYME HIV    15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
                                  003   Consultant National M&E    3,315.00 6,630.00 6,630.00 3,315.00 6,630.00 6,630.00
                                  005   Renovarea incaperilor utilizate p-u introducerea datelor in SYME HI     6,000.00 6,000.00  6,000.00 6,000.00
                                  007   M&E: vizite de monitorizare  1,050.00 1,050.00 1,050.00 2,100.00 2,100.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
                003   Obiectiv 3. Intarirea capacitatii comunitatilor si asigu    6,900.00 6,900.00 3,549.98 12,949.96 12,949.96 3,549.98 6,049.96 6,049.96
                      001   Modul: Managementul de program  6,900.00 6,900.00 3,549.98 12,949.96 12,949.96 3,549.98 6,049.96 6,049.96
                            001   Interventie: Politici, planificare, coordonare si management  6,900.00 6,900.00 3,549.98 12,949.96 12,949.96 3,549.98 6,049.96 6,049.96
                                  002   Consolidarea capacitaii personalului de coordonare NAP    2,499.98 4,999.96 4,999.96 2,499.98 4,999.96 4,999.96
                                  004   Managementul unitatii de coordonare NAP si costuri administrative:  6,900.00 6,900.00 1,050.00 7,950.00 7,950.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
                004   Managementul grantului 38,861.95 73,305.48 73,305.48 41,819.82 73,463.64 73,463.64 2,957.87 158.16 158.16
                005   Angajamente 31.12.2014 3,549.83 102,651.87 102,651.87    -3,549.83 -102,651.87 -102,651.87
                      001   Angajamente 31.12.2014 3,549.83 102,651.87 102,651.87    -3,549.83 -102,651.87 -102,651.87
                            001   Angajamente 31.12.2014 3,549.83 102,651.87 102,651.87    -3,549.83 -102,651.87 -102,651.87
                                  001   Auditul SR Soros, Angajament Faza 2 3,158.94 3,158.94 3,158.94    -3,158.94 -3,158.94 -3,158.94
                                  003   Pastrare si Distribuire ARV, Angajament Faza 2 390.89 950.52 950.52    -390.89 -950.52 -950.52
                                  004   Testare CD4, Angajament Faza 2  62,807.17 62,807.17     -62,807.17 -62,807.17
                                  005   Echipament IT p-u UCIMP, OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2  19,848.99 19,848.99     -19,848.99 -19,848.99
                                  006   Mobilier p-u OST si spitalul Balti, Angajament Faza 2  7,970.00 7,970.00     -7,970.00 -7,970.00
                                  007   Conditioner p-u spitalul Balti, Angajament Faza 2  987.00 987.00     -987.00 -987.00
                                  009   Controlul calitatii ARV - KABS, Angajament Faza 2  6,929.25 6,929.25     -6,929.25 -6,929.25

Total General 78,624.31 248,034.44 248,034.44 193,064.90 273,474.51 273,474.51 114,440.59 25,440.07 25,440.07

Componentul(le): Toate

Efectiv Planificat Variatia



 Anexa 8 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
  
H10/GD/108 Datacontractului: 24.10.2014 Valuta: USD Cursdeschimb: 0 
 DispensarulDermato-venerologicRepublican 
 Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mgtab. N60 Unitati 1242 7,77 9650,34 

 Efavirenz 600mg tab N30 Unitati 1350 4,26 5751 

 Tenofovir 300mg + Lamivudin 300mg+Efavirenz 600mg tab N30 Unitati 3144 11,58
 36407,52 

 Tenofovir 300mg+Emtricitabine 200mg+Efavirenz 600mg tab N30 Unitati 3174 12,46
 39548,04 

 Lamivudine  300mg+Tenofovir disoproxilfumarate 300mg tab N30 Unitati 1129 5,78
 6525,62 

 Nevirapine 200mg tab N60 Unitati 215 3,21 690,15 

 Tenofovir 300 mgtab N30 Unitati 125 5,28 660 

 AbacavirSulfate 600mg+Lamivudine 300mg tab N30 Unitati 1273 15,28 19451,44 

 Darunavir 600 mgtab N60 Unitati 78 752,43 58689,54 

 Zidovudine 10mg/mlOral. Sol. 240 ml N1 Unitati 20 5,16 103,2 

 Lamivudine 10 mg/mlOral. Sol. 240 ml N1 Unitati 329 4,76 1566,04 

 Sumatotalaperinstitutie, USD: 179042,89 
 Sumatotalapercontract, USD: 179042,89  
H10/GD/112 Datacontractului: 31.12.2014 Valuta: EURO Cursdeschimb: 0 
 DispensarulDermato-venerologicRepublican 
 Linia ELISA / Sistemcompletpentrudiagnosticprinmetoda ELISA Unitati 1 7800 7800 

 Sumatotalaperinstitutie, EURO: 7800 
 Sumatotalapercontract, EURO: 7800 
 
 MDA_H/GD/001_2015 Datacontractului: 01.04.2015 Valuta: EURO Cursdeschimb: 0 
 DispensarulDermato-venerologicRepublican 
 BD VacutainerPlastic K2EDTA tube, Unitati 3000 0,28 840 

 Sumatotalaperinstitutie, EURO: 840 
 Sumatotalapercontract, EURO: 840 
 



 

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A Anexa 9
   Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada  01.04.2015 - 30.06.2015 Valuta: Eur

Trimestrul curent Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Soldul initial
    MDL CNC 2014-2015 160.28 1.33        

    EUR CNC 2014-2015 46,788.00 49,288.00        

Plus: Sursele de finantare
    Debursari CNC 2014-2015   70,460.70      -70,460.70

Total sursele   70,460.70      -70,460.70

Minus: Utilizare a fondurilor
 CNC 2014-2015 3,181.91 5,522.96 26,694.33 11,597.00 22,806.00 83,100.00 8,415.09 17,283.04 56,405.67

    01  Resurse Umane 2,948.46 4,896.48 21,050.11 5,409.00 10,818.00 29,958.00 2,460.54 5,921.52 8,907.89

    02  Asistenta tehnica    330.00 660.00 660.00 330.00 660.00 660.00

    08  Materiale de comunicare    200.00 200.00 1,980.00 200.00 200.00 1,980.00

    11  Planificare si administratie  486.67 5,282.59 4,688.00 8,338.00 42,632.00 4,688.00 7,851.33 37,349.41

    12  Cheltuieli generale 233.45 139.81 361.63 970.00 2,790.00 7,870.00 736.55 2,650.19 7,508.37

Total utilizarea 3,181.91 5,522.96 26,694.33 11,597.00 22,806.00 83,100.00 8,415.09 17,283.04 56,405.67

Soldul final
    MDL CNC 2014-2015 1,478.37 1,478.37 1,478.37       

    EUR CNC 2014-2015 42,288.00 42,288.00 42,288.00       

Efectiv Planificat Variatia



 

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B Anexa 10
   Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada  01.04.2015  -  30.06.2015 Valuta: Eur
Sursa(le) de finantare: CNC 2014-2015

Activitatile Proiectului

Trimestrul curent Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor
    3   CNC 3,181.91 5,522.96 26,694.33 11,597.00 22,806.00 83,100.00 8,415.09 17,283.04 56,405.67
          004   CNC 2014-2015 3,181.91 5,522.96 26,694.33 11,597.00 22,806.00 83,100.00 8,415.09 17,283.04 56,405.67
                001   Supraveghere   1,011.15 860.00 1,250.00 3,750.00 860.00 1,250.00 2,738.85
                      001   Sedinte CNC (4 sedinte/ anual)   706.69 390.00 780.00 2,340.00 390.00 780.00 1,633.31
                      002   Comisia Nationala de Experti (CNE) sedinte   132.87 150.00 150.00 450.00 150.00 150.00 317.13
                      003   Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)   171.59 320.00 320.00 960.00 320.00 320.00 788.41
                002   Imbunatatirea angajamentului  317.19 317.19 2,860.00 5,520.00 26,704.00 2,860.00 5,202.81 26,386.81
                      001   Mentinerea paginii web CNC si actualizari      1,380.00   1,380.00
                      002   Costuri de traducere p-u un numar estimativ de 80 pagini    200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 600.00
                      003   Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP      19,404.00   19,404.00
                      004   Imbunatatirea angajamentului membrilor CNC, dezvoltarea PN HIV&TB p-u 2  317.19 317.19 2,660.00 5,320.00 5,320.00 2,660.00 5,002.81 5,002.81
                003   Intarirea capacitatii  169.48 3,954.25 1,498.00 2,428.00 14,818.00 1,498.00 2,258.52 10,863.75
                      001   Angajarea agentiei de prestare a AT externe p-u evaluarea capacitatii CNC    330.00 660.00 660.00 330.00 660.00 660.00
                      002   Actualizarea CNC Cadru Legal si Manualul Operational    1,168.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00
                      003   Intarirea capacitatii Secretariatului CNC  169.48 169.48  600.00 1,800.00  430.52 1,630.52
                      004   Vizita de studiu p-u Secretariatul CNC si membrilor CNC      5,970.00   5,970.00
                      005   Participare la Conferinta Internationala AIDS 2014   3,784.77   5,220.00   1,435.23
                004   Costuri de oficiu 3,181.91 5,036.29 21,411.74 6,379.00 13,608.00 37,828.00 3,197.09 8,571.71 16,416.26
                      001   Costuri administrative de oficiu 233.45 66.61 110.48 200.00 400.00 1,200.00 -33.45 333.39 1,089.52
                      002   Echipament de oficiu     850.00 1,650.00  850.00 1,650.00
                      003   Rechizite de birou  73.20 251.15 150.00 300.00 900.00 150.00 226.80 648.85
                      004   Intretinerea automobilului si costuri de transport    620.00 1,240.00 4,120.00 620.00 1,240.00 4,120.00
                      005   Coordonatorul Secretariatului CNC 2,948.46 4,896.48 16,582.70 2,919.00 5,838.00 17,514.00 -29.46 941.52 931.30
                      006   Consultant Comunicare CNC   4,467.41 2,490.00 4,980.00 12,444.00 2,490.00 4,980.00 7,976.59

Total General 3,181.91 5,522.96 26,694.33 11,597.00 22,806.00 83,100.00 8,415.09 17,283.04 56,405.67

Componentul(le): Toate

Efectiv Planificat Variatia
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