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Acronime și abrevieri 

 
AGEPI 
 
ANP 
 
ANSP 
 
AO 
 
APL 
 
ARV  

 
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  
 
Administrația Națională a Penitenciarelor 
 
Agenția Națională pentru Sănătate Publică  
 
Asociație Obștească 
 
Autoritate Publică Locală  
 
Antiretroviral 

  
BSB  Bărbați care practică sex cu bărbați 
  
CNAM 
 
CNC (TB/SIDA) 
 
 
 
CNE 
 

Compania Națională de Asigurări în Medicină 
 
Consiliul național de coordonare a programelor naționale de 
profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu 
transmitere sexuală și control al tuberculozei  
 
Comisia Națională de Experți 

CSR 
  

Centru Social Regional  

CTV 
  

Consiliere și testare voluntară  

DOTS 
 
 
 
DRN 
 
DST 
  

Strategie a schemelor scurte de tratament antituberculos 
medicamentos direct observat (Eng. Directly Observed 
Treatment Short) 
 
Dispensarul Republican de Narcologie  
 
Test de sensibilitate la medicamente (Eng. drug 
susceptibility testing) 
 

EEAC 
 
FG/ GFATM 
 
 
FSM 

Europa de Est și Asia Centrală 
 
Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și 
Malariei  
 
Fundația Soros - Moldova  

  
GDF 
 
GLC 
 
GRSI 
 
GTL 
 
HBV 
 
HCV 
 
HIV  
 
 
HIV+ 
 
IBBS  
 
 
INP 
  
ITS 
 
IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” 
 
 

Parteneriatul Stop TB (Eng. Global Drug Facility) 
 
Comitetul de Linie Verde (Eng. Green Light Committee) 
 
Grup cu risc sporit de infectare 
 
Grup Tehnic de Lucru  
 
Hepatita virală B (Eng. Hepatitis B Virus) 
 
Hepatita virală C (Eng. Hepatitis C Virus) 
 
Virusul Imunodeficienței Umane (Eng. Human 
Immunodeficiency Virus) 
 
HIV pozitiv 
 
Studiul Integrat Bio-Comportamental în grupurile cu risc 
sporit de infectare HIV 
 
Inspectoratul Național de Patrulare 
 
Infecțiile cu transmitere sexuală 
 
Instituția Medicală în Sănătate Publică Institutul de 
Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" 
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IMSP SDMC 
 
 
IP ”UCIMP DS” 

Instituția Medicală în Sănătate Publică Spitalul 
Dermatologie și Maladii Comunicabile 
 
Instituția Publică „Unitatea de Coordonare,  
Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul 
Sănătății” 
 

KAP Populații cheie afectate (Eng. Key affected populations) 
 

LGBT 
 
LNR 
 
LRR 
 
LS  
 
MSMPS 
 

Persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transgen 
 
Laboratorul Național de Referință 
 
Laboratorul Regional de Referință 
 
Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale 
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

M&E  Monitorizare și Evaluare  
  
  
OMS  
 
ONG 
 
PNCT 
 
PN HIV 
 

Organizația Mondială a Sănătății 
 
Organizație Neguvernamentală  
 
Programul Național de Control al Tuberculozei  
 
Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 

  
PR 
 
PRR 
 
PSS           
 
PTH 
 
PTMF 
  
Rezistența R/H                                                                   

Recipient Principal (Eng. Principal Recipient) 
 
Program de reducere a riscurilor 
 
Program de schimb de seringi                                                   
 
Persoanele care trăiesc cu HIV 
 
Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt 
 
Rezistența la isoniazid (H) și rifampicin (R) 

 
RM 
 
RR 
 
SIDA  
 
SR  

 
Republica Moldova 
 
Reducere a Riscurilor  
 
Sindromul imunodeficienței umane dobândite 
 
Sub-Recipient 

  
TARV 
 
TB 
 
TB-DR 
 
TB-MDR 
 
TB-EDR 
 
 

Tratament antiretroviral 
 
Tuberculoza 
 
Tuberculoza drog rezistentă 
 
Tuberculoza multi-drog rezistentă 
 
Tuberculoza cu rezistență extinsă la medicamente 
antituberculoase 
 

TG  Persoanele transgen 
 

TSO  
 
UDI 
 
UIN  
 
 
VCT 

Tratament de substituție cu opiacee  
 
Utilizatori de droguri injectabile 
 
Instituție penitenciară (rus. УИН - Учреждение исполнения 
наказаний) 
 
Consiliere și testare voluntară (Eng. voluntary counselling 
and testing) 
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Partea 1.  
 

 

 

 

RAPORT DE PROGRES   

 

 

 

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și 
Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica 
Moldova” – componenta TB   
 

 

 

 

 
Donator: Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) 

 
Denumirea Grantului: MDA-C-PCIMU  

 
Numărul Grantului: 1611 

 
Acordul de Grant Semnat: 18 Ianuarie 2018  

 
Finanțare aprobată: 12,888,803.00 EURO*  

 
Data demarării: 01 Ianuarie 2018 

 
Data încheierii: 31 Decembrie 2020 

 

 

 

 

 

 
*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF Implementation Letter Number: 2 
(Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020). 
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Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020 

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", 

componenta TB, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, este construită 

pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021 și derivă din Programul Național de Control al TB (2016-

2020). 

 

Strategia generală a programului TB este de a reduce povara tuberculozei în Republica Moldova. Principiile și 

prioritățile programului sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în 

Strategia Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 2015-2035 (Strategia Globală și Obiectivele 

Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei). 

 

Programul se bazează pe lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare, acordate din sursele 

Fondului Global, și pe capacitatea existentă de a aborda lacune programatice și financiare. Programul este un 

element integrat al Programului Național de Control al Tuberculozei (2016-2020) și implică actori 

guvernamentali și organizații neguvernamentale (ONG-uri) relevante. 

 

Scopul Programului TB este de a reduce povara TB (inclusiv M/EDR-TB) în Republica Moldova, prin asigurarea 

accesului universal la diagnosticare și tratament de calitate, punerea în aplicare a unor abordări durabile axate 

pe pacienți, care vor răspunde nevoilor grupurilor de risc, și consolidarea managementului Programului Național 

de Control al TB. 

 

Obiectivele cheie ale Programului TB sunt următoarele:  

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de 

TB, inclusiv M/EDR-TB 

Activitățile planificate sunt orientate spre suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul 

laboratoarelor de referință. 

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv 

M/EDR-TB 

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre procurarea medicamentelor antituberculoase pentru 

tratamentul pacienților cu TB-M/EDR. 

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB 

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre consolidarea capacităților de management al 

Programului Național de Control al tuberculozei; fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului 

Național de Control al TB. 

 

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului TB: 

- Pacienții cu tuberculoză 

- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă 

- Deținuții 

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH) 

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

tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară. 



RAPORT DE PROGRES – TR.I 2020                              Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC 
    

 9 

Progresul activităților, componenta TB 

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a 

tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB 

Modulul: MDR-TB 

Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul: MDR-TB  

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de 

referință utilizând metodele recomandate de către OMS  

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 activității menționate mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril 

Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/93 din 22.01.2019), IP “UCIMP DS” a asigurat livrarea, în luna 

februarie 2020, a următoarei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în 

bacteriologia tuberculozei, pentru semestrul II.2019 - în valoare de 137 558.89 MDL; livrarea 

următoarelor tranșe de medii nutritive este preconizată pentru perioada trimestrelor I-II.2020 (contract 

MDA/C/T/GD/17 cu „Imunotehnomed” SRL din 13.11.2019, în valoare totală de 412 691.50 MDL). 

1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin 

tehnica automată MGIT 

În cadrul activității nominalizate, IP “UCIMP DS” asigură procurarea și livrarea consumabilelor pentru 

izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin intermediul sistemului automatizat MGIT, la 

solicitarea beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, în conformitate cu necesitățile și graficul 

prestabilit de livrare.  

La fel, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de procurare a consumabilelor pentru 

semestrul II.2019, din partea IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisori oficiale #01-2/690 din 22.08.2019 și 

#01-2/692 din 10.09.2019), IP “UCIMP DS” a organizat livrarea, în luna februarie 2020, a ultimei tranșe 

de consumabile și regenți destinați echipamentului MGIT 960, din cadrul laboratoarelor de referință, în 

valoare de 13 927.55 USD (contract MDA/C/T/GD/15 cu „Becton Dickinson” BV din 25.09.2019, în 

valoare totală de 199 675.60 USD).  

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA 

Realizarea activităților sus-menționate se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP 

”Chiril Draganiuc”, Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender, 

precum urmează: 

▪ în baza contractului de mentenanță a echipamentelor LPA Hain, semnat pentru 12 luni (la moment, IP 

“UCIMP DS” duce negocieri privind semnarea acestuia cu „Hain Lifescience” GmbH, pentru perioada 

a. 2020, luând în considerație situația COVID-19); 



RAPORT DE PROGRES – TR.I 2020                              Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC 
    

 10 

▪ în baza contractului de mentenanță a echipamentelor MGIT 960, semnat pentru 18 luni (contract 

MDA/C/T/AG/04 din 03.06.2019 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 15 876.00 USD). 

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” (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 

la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), 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 și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din 

teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de 

sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și 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 și transportate către Laboratoarele de 

referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 5,800 specimene de spută, dintre 

care: 2,175 specimene de spută - de către echipa din mun. Chișinău, 2,148 specimene de spută - de 

către echipa din mun. Bălți și 1,477 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către 

Laboratorul Naţional de Referință au fost colectate și transportate în total 5,760 specimene de cultură, 

dintre care: 2,135 specimene de cultură - de către echipa din mun. Chișinău, 2,148 specimene de cultură 

- de către echipa din mun. Bălți și 1,477 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est. 

1.2.9 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (contractare directă) 

În cadrul activității menționate* mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril 

Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/690 din 22.08.2019), privind necesitățile de procurare a 

echipamentelor în cadrul serviciului microbiologic în controlul tuberculozei, IP ”UCIMP DS” a asigurat: 

▪ Pe data de 07.02.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/23 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare 

totală de 93 367.10 USD, pentru procurarea a două echipamente MGIT 960, destinate Laboratorului 

Național de Referință - compania deținând drepturi de exclusivitate pentru acest tip de echipament. 

Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru perioada trimestrului II.2020.  

▪ Pe data de 12.02.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/27 cu „OPTEC” GmbH, în valoare totală 

de 11 000.00 EUR, privind procurarea microscoapelor iLED, destinate Laboratorului Național de 

Referință - compania deținând drepturi de exclusivitate pentru acest tip de echipament. Livrarea 

echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru perioada trimestrului II.2020.  

*Notă: Activitatea a fost introdusă, conform bugetului modificat, în corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF 

Implementation Letter Number: 2 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020). 

1.2.10 Achiziționarea echipamentului de laborator pentru LNR și LRR (licitație națională) 

În cadrul activității menționate* mai sus, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril 

Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/690 din 22.08.2019), privind necesitățile de procurare a 

echipamentelor în cadrul serviciului microbiologic în controlul tuberculozei, IP ”UCIMP DS” a asigurat: 

▪ Pe data de 02.03.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/24 cu „Nitech” SRL, în valoare totală de 
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828 000.00 MDL, privind procurarea hotelor laminare (Bio Safety Cabinets), destinate celor 4 

laboratoare în bacteriologia tuberculozei. Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se 

preconizează pentru perioada trimestrului II-III.2020;  

▪ Pe data de 31.03.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/25 cu „GBG-MLD” SRL, în valoare totală 

de 84 405.00 MDL, privind procurarea echipamentelor de laborator (Vortex, Shaker), destinate celor 4 

laboratoare în bacteriologia tuberculozei. Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se 

preconizează pentru perioada trimestrului II.2020; 

▪ Pe data de 02.03.2020, semnarea contractului MDA/C/T/GD/26 cu „Nitech” SRL, în valoare totală de 

510 000.00 MDL, privind procurarea termostatelor (Precision Incubators), destinate celor 4 laboratoare 

în bacteriologia tuberculozei. Livrarea echipamentelor și instalarea acestora se preconizează pentru 

perioada trimestrului II-III.2020. 

*Notă: Activitatea a fost introdusă, conform bugetului modificat, în corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 08.01.2020 - GF 

Implementation Letter Number: 2 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020). 

 

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor 

formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB 

Modulul: MDR-TB 

Intervenția: Tratamentul: MDR-TB  

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               

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/360 din 

19.04.2019), întru asigurarea continuității tratamentului a 247 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-

EDR, incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2019, IP “UCIMP DS” a organizat livrarea, în luna 

ianuarie 2020, a următoarei tranșe de medicamente antituberculoase, în valoare de 316 813.42 USD, 

conform contractului MDA/C/T/GD/14 cu IDA Foundation din 24.06.2019, în valoare totală de 424 030.52 

USD.  

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisorile oficiale #01-2/759 din 

09.10.2019 și #01-2/129 din 07.02.2020), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, 

luându-se 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. Pe data de 07.02.2020, către Parteneriatul Stop – TB/ 

GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a 

treia, pentru 338 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament 

pe parcursul semestrului II.2020. În baza ofertei primite, pe data de 20.02.2020, a fost semnat contractul 

de livrare a medicamentelor - MDA/C/T/GD/22, în valoare totală de 898 636.60 USD. Livrarea 

medicamentelor urmează a fi efectuată în perioada trimestrelor III-IV.2020. 

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 

la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar 

pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și 
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co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 664 

pachete de medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-

M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din 

Chișinău - 623 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 84 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 (Amendamentul nr. 1 din 17/01/2019 la contractul MDA/C/T/AG/01 din 

02/01/2018). 

Pe parcursul trimestrului I.2020, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 193 pacienți. De la demararea 

programului DOTS Plus în țară, în trimestrul IV.2005, din sursele Fondului Global (Runda 1, Runda 6, 

Runda 8, Grantului Consolidat SSF, Grantului NFM și Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS), UNITAID și a 

Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 10,748 pacienți. 

 

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării 
Programului TB 

Modulul: Managementul Programului 

Intervenția: Consolidarea capacităților  

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT 

5.2.5 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” (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 

la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), 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 IV.2019. De 

asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.  

 

Modulul: Managementul Programului 

Intervenția: Monitorizare și evaluare  

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” (Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 

la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea 

vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul 
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tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 18 vizite de M&E în teritorii 

– toate pe malul drept. 

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB    

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB  

Pe parcursul trimestrului I.2020, în baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” 

(Amendamentul nr. 2 din 10/01/2020 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a 

continuat suportul pentru realizarea activităților de ajustare și întreținere a bazei de date SIME TB. 

5.3.4 Suportul realizării studiilor operaționale în probleme prioritare ale controlului tuberculozei, inclusiv 

celei rezistente 

În cadrul realizării Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii” (Amendamentul #2 din 

28.11.2019, la contractul MDA/C/T/AG/03 cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” din 11.12.2018, în valoare 

totală de 386 701.20 MDL), în conformitate cu bugetul privind realizarea studiului de evaluare a calității 

managementului clinic al cazurilor de TB MDR la copii, depistate și înregistrate în perioada aa. 2007-

2016 (Dispoziția MSMPS #615-d din 23.11.2018), în perioada raportată, Sub-recipientul a asigurat 

finalizarea procesului de prelucrare a datelor din sistem per fiecare întrebare din chestionar; finalizarea 

procesului de descriere a fiecărui indicator calculat per fiecare întrebare din chestionar; descrierea și 

analiza indicatorilor calculați; analiza datelor în formatul raportului preliminar, care va include rezultatele 

și concluziile studiului.  

 

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB 

Din 2 indicatori de impact, 3 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), în 

baza cărora se măsoară performanța Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, 

componenta TB, pentru trimestrul unu al anului 2020, se raportează doar 8 indicatori, precum urmează: 

- Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane: 6,18  

  Nivelul de atingere a țintei – 124,6% (ținta a. 2019: 7,7) 

- 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: 28,8%     

(381/1,325)                Nivelul de atingere a țintei – 79,8% (ținta a. 2019: 23%) 

 

- Numărul și 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: 55,02% (537/976)                                 

                                    Nivelul de atingere a țintei – 80,8% (ținta cohorta a. 2017: 68,04%) 
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- 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: 71,76            Nivelul de atingere a țintei – 131,8% (ținta a. 2019: 94,6) 

 

- Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și 

acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - 

bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic): 79,3% (2,775/3,500) 

                                       Nivelul de atingere a țintei – 89,1% (ținta a. 2019: 89%) 

 

- Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate: 127 

                                       Nivelul de atingere a țintei – 50,4% (ținta Q1. 2020: 252) 

 

- Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate 

bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată: 193 

                                   Nivelul de atingere a țintei – 78,5% (ținta cohorta Q1. 2020: 246)      

 

- Rezultatul interimar de tratament al pacienților cu TB-MDR: Numărul și procentul pacienților cu 

tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) pierduți din supraveghere către luna a 6-a 

de la demararea tratamentului DOTS Plus: 8,79% (83/944) 

                                       Nivelul de atingere a țintei – 86,5% (ținta cohorta a. 2018: 7,6%)     

      

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul 

raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB). 
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Partea 2. 

 

 

 

 

RAPORT DE PROGRES   

 

 

 

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și 
Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica 

Moldova” – componenta HIV/SIDA   

 

 

Donator: Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) 
 

Denumirea Grantului: MDA-C-PCIMU  
 

Numărul Grantului: 1611 
 

Acordul de Grant Semnat: 18 Ianuarie 2018  
 

Finanțare aprobată: 12,888,803.00 EURO*  
 

Data demarării: 01 Ianuarie 2018 
 

Data încheierii: 31 Decembrie 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu GF Implementation Letter Number: 2 din 08.01.2020 (Ref.: EECA/TS/002-08/01/2020) 
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Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020 

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", 

componenta HIV/SIDA, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă 

din Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2016-2020). 

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente 

strategice și analitice naționale, și cuprinde lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare 

acordate de Fondul Global. Programul este, de asemenea, un pas înainte către prioritățile stabilite în Strategia 

Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor” și în Programul Național de Prevenire și Control 

al HIV/SIDA/ITS 2016-2020. 

Programul urmărește sporirea accesului populațiilor cheie afectate (KAP) și al partenerilor acestora, la 

prevenirea HIV pe bază de dovezi, cu o amploare substanțială a programului de reducere a riscurilor. 

Programul intenționează să asigure accesul universal la programul comprehensiv de tratament, îngrijire și 

suport HIV, și să continue tratamentul de profilaxie ARV pentru femeile însărcinate infectate cu HIV, în scopul 

prevenirii transmiterii de la mamă la făt (PTMF). 

Scopul Programului HIV/SIDA este de a sprijini un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova, pentru a 

reduce prevalența HIV în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) și a mortalității asociate SIDA, prin 

îmbunătățirea accesului KAP la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, serviciile de îngrijire și suport HIV. 

Obiectivele cheie ale Programului HIV/SIDA sunt următoarele:  

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi 

Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea procurării consumabilelor de reducere a efectelor nocive 

de bază (seringi și șervețele îmbibate cu alcool), prezervativelor/ lubrifianților, testelor rapide la HIV, hepatite 

virale și sifilis; sporirea aderenței la TSO. 

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și 
suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV 

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor 

gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere; asigurarea accesului universal la tratamentul ARV și 

sporirea aderenței la tratament în rândul PTH; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a 

încărcăturii virale și testare la celulele CD4 a pacienților infectați cu HIV; susținerea aderenței la tratamentul 

ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul asociațiilor obștești; asigurarea suportului în realizarea 

studiului IBBS pentru a. 2019-2020. 

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului 

HIV/SIDA 

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea suportului în vederea realizării 

campaniilor de lobby și promovare a implicării KAP și societății civile, a sporirii accesului la servicii de testare, a 

reducerii stigmei și discriminării, a sustenabilității programelor desfășurate și serviciilor acordate; susținerea 

activităților unității de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS; asigurarea 

asistenței AO Inițiativa Pozitivă, necesare exercitării funcțiilor de Sub-Recipient. 
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Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului HIV/SIDA: 

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH) 

- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA + TB 

- Deținuții 

- Populații cheie afectate (KAP) – UDI, LS, BSB. 

Progresul activităților, componenta HIV/SIDA 

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe 

dovezi 

Pentru atingerea acestui obiectiv, IP UCIMP DS implementează următoarele activități: susținerea serviciilor de 

prevenire HIV acordate populațiilor cheie afectate (UDI, LS, BSB); oferirea serviciilor psiho-sociale și de suport 

pentru GRSI, în cadrul TSO pentru UDI; susținerea serviciilor de testare la HIV și consiliere a PTH, parte a 

programelor de prevenire pentru populația generală, și serviciilor de schimbare de comportament, ca parte a 

programelor de prevenire pentru UDI, LS și BSB. 

 

În acest context, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2020, contracte de finanțare pentru 

implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, pentru perioada anului 2020, cu 

15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (AO Centrul de Educație și Reabilitare a 

Adolescenților Adolescentul; AO AFI; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață; AO Respirația a Doua pentru Oameni 

în Etate și Inactivi; AO GENDERDOC-M; AO Credința; AO Tinerele Femei Cernoleuca; AO Pentru Prezent și 

Viitor; AO Pas cu Pas Regiunea Sud; AO Inițiativa Pozitivă; și patru Asociații Obștești din regiunea de Est a 

Rep. Moldova - AO Alians Zdorovia; AO Trinity; AO Miloserdie; și AO Programe Medico-Sociale). 

 

În conformitate cu prevederile celor 15 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către 

Recipientul Principal - IP UCIMP DS și PN HIV, precum urmează: progresul financiar - în regim trimestrial, iar 

progresul activităților (raportare programatică) - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PN HIV, din 

cadrul IMSP SDMC, este ulterior responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. 

Monitorizarea și evaluarea activităților susținute de proiectele de prevenire HIV sus-menționate, este realizată în 

baza Programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor 

din GRSI, gestionat de Unitatea de coordonare a PN HIV și IP UCIMP DS. 

 

În anul 2020, pentru serviciile de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO pentru GRSI, sus-menționate, 

a fost alocată, în total, suma de 16 820 880.00 MDL. În trimestrul I.2020, IP UCIMP DS a debursat prima sumă 

planificată pentru anul 2020, în valoare totală de 7 980 523.65 MDL. 

 

În perioada raportată, implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, de către 

toate cele 15 instituții contractate, a fost efectuată conform planului stabilit. În legătură cu introducerea 

carantinei, cauzată de răspândirea pandemiei COVID-19, toate organizațiile în cauză au luat măsuri de 

protecție (eliberarea de consumabile la aer liber, păstrarea distanței sociale, utilizarea obligatorie a măștilor de 

protecție și substanțelor dezinfectante, asigurarea rotației personalului, informarea lucrătorilor în teren, precum 

și a beneficiarilor, despre măsurile de siguranță necesare, în contextul epidemiologic COVID-19). Pe parcursul 

trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat toate organizațiile contractate cu substanțe dezinfectante. 

http://context.reverso.net/traducere/romana-engleza/popula%C8%9Bii+cheie
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Cartografierea Asociațiilor Obștești, contractate de către IP UCIMP DS, în anul 2020 

 

 
 

 
 



RAPORT DE PROGRES – TR.I 2020                              Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC 
    

 19 

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor 

Intervenția: Programe de Schimb de Seringi (PSS) pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii 

lor 

Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul 

programelor de schimb de seringi (PSS) pentru UDI  

Programele de Schimb de Seringi sunt oferite prin intermediul ANP și a 10 organizații  - 6 de pe malul drept (AO 

Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO 

Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) 

și 4 de pe malul stâng (AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe 

Medico-Sociale, Bender (or. Bender, Slobozia, UIN 1,2,3)) – toate contractate de IP UCIMP DS, pentru anul 

2020. În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții UDI sunt desfășurate în 15 

penitenciare de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 

Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova,  P17 Rezina, P18 Brănești) 

și 3 penitenciare de pe malul stâng (UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Acoperirea 

geografică și organizațiile implicate: programele de prevenire pentru UDI, din sursele grantului FG, sunt 

implementate în sectorul civil și sectorul penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 34 de 

localități (28 - malul drept și 6 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV 

pentru UDI, în anul 2020, sunt descrise în Anexa 4. 

 

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul UDI validați aflați în deservire, numărul UDI testați 

pentru HIV și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate se 

prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2020. 

 

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru utilizatorii de droguri injectabile (UDI) și partenerii lor 

Intervenția: Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente de drog dependență pentru  

utilizatorii de droguri injectabile (UDI) 

Activitatea 2: Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport oferite UDI, pe malul 

drept, în vederea creșterii aderenței la TSO și alte tratamente ale dependenței de 

droguri 

Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente ale dependenței de droguri este implementat în 

baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. Astfel, DRN, împreună 

cu alte instituții medicale, asigură implementarea componentei medicale a TSO, iar asociațiile obștești implicate 

complementează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii aderenței la tratament.  

 

Componenta psiho-socială și de suport a TSO este asigurată, doar pe malul drept, de către ANP și 2 asociații 

obștești (AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău) – toate 

contractate de către IP UCIMP DS, pentru anul 2020. Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport a TSO 

pentru UDI, în anul 2020, este prezentat în Anexa 4. 

 

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul UDI validați aderenți la TSO sunt preliminare și nu se 

raportează. Datele validate se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele 

semestrului I.2020. 
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Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru LS și clienții lor 

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului LS 

Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate 

către LS 

Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexuale sunt oferite prin intermediul a 12 organizații - 8 de 

pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO Tinerii pentru Dreptul la 

Viață, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, 

Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni; AO Respirația II, Bălti) și 4 de pe malul stâng (AO 

Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, 

Bender) – toate contractate de IP UCIMP DS, pentru anul 2020. Acoperirea geografică și organizațiile 

implicate: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate în 35 de localități, pe ambele maluri ale r. 

Nistru (28 - malul drept și 7 - malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire 

HIV pentru LS, în anul 2020, sunt descrise în Anexa 4. 

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul LS validate aflate în deservire, numărul LS 

testate pentru HIV și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează în trimestrul 

I. 2020. Datele validate se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului 

I.2020. 

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru BSB 

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului BSB 

Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate 

către BSB 

Programele de prevenire pentru BSB sunt oferite prin intermediul a 6 organizații - 3 de pe malul drept (AO 

GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Comrat; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) și 3 

de pe malul stîng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender) – 

toate contractate de IP UCIMP DS, pentru anul 2020. Acoperirea geografică și organizațiile implicate: 

serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe 

parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 26 localități (20 – malul drept, 6 – malul stîng). 

Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru BSB, pentru anul 2020, sunt 

prezentate în Anexa 4. 

 

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul BSB validați aflați în deservire, numărul BSB 

testați pentru HIV și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele 

validate se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2020. 

Activitatea 5: Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate 
(KAP), prin intermediul rețelelor de farmacii 

Activitatea are ca scop diversificarea mecanismelor de oferire și sporirii accesului GRSI la consumabile, 

prin intermediul rețelelor de farmacii (Amendamentul nr. 2 din 08.11.2019 la contractul nr. MDA-C-

PCIMU-IP/FARM_2019 din 30.01.2019 IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă). Pe parcursul trimestrului 

I.2020, în lunile ianuarie-februarie, farmaciile de pe malul drept al r. Nistru și-au continuat activitatea, iar 

în luna martie, aceasta a fost suspendată, pentru renegocierea acestor servicii, în următorul trimestru.   
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Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, pe malul drept al r. Nistru, au activat 22 de farmacii, în care, la 

prezentarea cardului magnetic, în mod gratuit, (i) au beneficiat de servicii: 3.723 de persoane din GRSI 

(2.451 bărbați și 1.272 femei), dintre care 612 au fost beneficiari noi (418 bărbați și 194 femei); (ii) au fost 

distribuite 48.067 seringi de volume diferite, 43.469 șervețele îmbibate cu alcool, 22.959 prezervative 

clasice și 30 prezervative de duritate sporită. Cei mai mulți beneficiari au fost înregistrați în mun. Chișinău 

și orașele Cahul și Ceadâr-Lunga.    

Activitatea 6: Procurarea de consumabile, destinate activităților de prevenire HIV 

în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru 

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2019, destinate activităților 

de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC 

(scrisorile oficiale nr. 99 din 15.02.2019 și nr. 141 din 27.03.2019), IP UCIMP DS a asigurat livrarea ultimelor 

tranșe de consumabile:  

▪ seringi de unică folosință cu ac detașabil (2, 5, 10 ml) și șervețele îmbibate cu alcool pentru UDI și 

partenerii lor, ulterior distribuite organizațiilor obștești care prestează servicii de prevenire HIV în rândul 

UDI, destinate malului drept, în valoare de 258 500.276 MDL - în lunile februarie și martie, 2020 

(contract MDA-C-H/GD/25_2019 cu Lismedfarm SRL, din data de 03.06.2019, în valoare totală de 647 

380.68 MDL); 

▪ seringi de unică folosință cu ac detașabil (20 ml) pentru UDI și partenerii lor, ulterior distribuite 

organizațiilor obștești care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI, destinate malului stâng, în 

valoare de 792.00 MDL - în luna ianuarie, 2020 (contract MDA-C-H/GD/31(1)_2019 cu Remedium 

SRL, din data de 28.06.2019, în valoare totală de 65 104.50 MDL); 

▪ absorbante pentru LS, ulterior distribuite organizațiilor obștești care prestează servicii de prevenire HIV 

în rândul LS, destinate malului stâng, în valoare de 6 075.60 MDL - în luna ianuarie, 2020 (contract 

MDA-C-H/GD/31(2)_2019 cu Remedium SRL, din data de 28.06.2019, în valoare totală de 94 791.60 

MDL); 

▪ seringi standard de unică folosință cu ac detașabil (1 ml) pentru UDI și partenerii lor, ulterior distribuite 

organizațiilor obștești care prestează servicii de prevenire HIV în rândul UDI, destinate malului stâng, în 

valoare de 9 433.60 MDL - în luna martie, 2020 (contract MDA-C-H/GD/32(1)_2019 cu Provizor.com 

SRL din data de 08.07.2019 în valoare totală de 17 728.00 MDL). 

În aceeași perioadă, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2020, destinate activităților de prevenire HIV 

în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială 

nr. 28 din 20.01.2020), IP UCIMP DS a asigurat procedura de achiziție a prezervativelor masculine clasice 

pentru UDI și partenerii lor, pentru distribuirea ulterioară a acestora către asociațiile obștești care prestează 

servicii de prevenire HIV în rândul UDI, în valoare totală de 56 204.54 USD (contract MDA-C-H/GD/39_2020 cu 

Fundația IDA din data de 24.02.2020). Livrarea consumabilelor se preconizează pentru trimestrul III. 2020. 

 

La fel, în perioada trimestrului I.2020, a fost realizată procedura de achiziție și livrare a cardurilor magnetice, 

pentru ducerea evidenței beneficiarilor, prin intermediul Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din 

GRSI (contract MDA-C-PCIMU-IP/15_2020 cu AO Inițiativa Pozitiva din data de 17.02.2020, în valoare totală 

de 42 000.00 MDL). Achiziția a fost realizată la solicitarea și în baza necesităților asociațiilor obștești, 

contractate de către IP UCIMP DS.  
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Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, 

îngrijire și suport al infecției HIV 

Modulul: Tratament, îngrijire și suport 

Intervenția: Terapie 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 cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea 

transnistreană, la tratament antiretroviral (TARV), prin achiziționarea de medicamente.*  

*Notă: Achizițiile de preparate ARV, din sursele grantului Fondului Global, în anul 2020, acoperă necesitățile malului drept cu cca. 

30% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament, și necesitățile regiunii transnistrene - cu 100% din linia II și III de 

tratament – conform scrisorii oficiale a IMSP SDMC nr. 399 din 22.08.2019.  

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

▪  organizarea procedurii de achiziție și livrare integrală, în luna februarie 2020, a preparatelor ARV 

(contract MDA-C-H/GD/38_2020 cu UNICEF SD din data de 30.01.2020, în valoare totală de 378.62 

USD); 

▪ livrarea, în lunile februarie și martie 2020, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile 

(IMSP SDMC), a lotului integral de preparate ARV (contract MDA-C-H/GD/33_2019 cu UNICEF SD din 

data de 04.10.2019, în valoare totală de 2 760.95 USD);  

▪ livrarea, în luna februarie 2020, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP 

SDMC), a primei tranșe de preparate ARV, în valoare de 52.65 USD (contract MDA-C-H/GD/34_2019 

cu Fundația IDA din data de 03.12.2019, în valoare totală de 208 370.11 USD); 

▪  livrarea, în luna martie 2020, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), 

a primei tranșe de preparate ARV, în valoare de 28 284.80 USD (contract MDA-C-H/GD/35_2019 cu 

ABBVIE Logistics B.V. din data de 03.12.2019, în valoare totală de 48 295.84 USD); 

▪ acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale 

(Amendamentul nr. 6 din 31.01.2020 la contractul H10/CS/022 cu IMSP SDMC din 28.12.2012);  

▪ acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV. 

Pe parcursul trimestrului I.2020, numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a 

fost de 260 (199 - pe malul drept și 61 - pe malul stâng, inclusiv 256 adulți și 4 copii). Din acestea, 80 au inițiat 

primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3 (66 - pe malul drept, 14 – pe malul stâng). Numărul 

persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 63 (51 - pe malul drept, 12 – pe malul stâng).  

Pe parcursul trimestrului de raportare, 32 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 28 – pe malul drept și 4 

– pe malul stâng. Din acestea, 29 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea riscului de 

transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 27 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral 

(TARV) profilactic complet (23 - pe malul drept, 4 – pe malul stâng), o femeie gravidă HIV+ a beneficiat de 

tratament profilactic incomplet (pe malul drept) și una a beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere 

(pe malul drept). Iar 3 femei gravide HIV+ care au născut, nu au beneficiat de tratamentul antiretroviral 

profilactic respectiv (toate – pe malul drept). 
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Numărul pacienților în terapie ARV la 31.03.2020 a fost de 6.816 persoane, dintre care: 4.774 - pe malul 

drept (4.669 adulți și 105 copii (<15 ani), 2.534 bărbați și 2.240 femei) și 2.042 persoane - pe malul stâng 

al Nistrului, inclusiv 2.012 adulți și 30 copii (<15 ani), 1.025 bărbați și 1.017 femei.   

 

Modulul: Tratament, îngrijire și suport 

Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală 

Activitatea 2:  Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de 

monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile 

destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4  

Activitatea în cauză prevede asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea 

transnistreană, la servicii de monitorizare a tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru 

determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4.* 

*Notă: Achizițiile de teste și consumabile, destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV, din sursele grantului Fondului Global, 

acoperă integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – cele ale malului drept (doar pacienții care sunt în tratament 

antiretroviral, din sursele grantului Fondului Global, i.e. 30% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament – cca. 210 

persoane). 

 

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat estimarea necesităților de reactive, consumabile 

și teste rapide HIV/ Sifilis/ HCV/ HBV pentru a. 2020, plasarea comenzilor și negocierea contractelor, în baza 

necesităților pentru ambele maluri ale r. Nistru, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 126 din 

18.03.2020). 

 

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul 

celulelor CD4, pe parcursul perioadei de raportare, este de 2.019, inclusiv 1.380 – pe malul drept și 639 – pe 

malul stâng. Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul 

aceleiași perioade, este de 2.672, inclusiv 1.842 – pe malul drept și 830 – pe malul stâng.  

Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator  

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS 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 perioadei de raportare, la solicitarea IMSP SDMC (scrisoare oficială # 441 din 23.09.2019), IP 

UCIMP DS a semnat un contract de mentenanță a echipamentului PCR (Gene Expert), instalat în cadrul 

Centrului Sida Tiraspol, și a asigurat, în luna februarie 2020, procurarea și înlocuirea modulului GX defect cu 

unul nou (contract MDA-C-H/GD/37_2020 cu Cepheid HBDC SAS din data de 21.01.2020, în valoare totală de 

920.00 USD). 

Activitatea 4: Acreditarea laboratoarelor în domeniul HIV/SIDA  

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS a asigurat, la solicitarea IMSP SDMC (scrisoare oficială # 143 din 

30.03.2020), contractarea serviciilor de organizare a cursurilor de audit intern al laboratoarelor de analize 

medicale, privind antrenarea a 5 persoane din cadrul Laboratorului Național HIV/ITS, în contextul procesului de 

implementare și menținere a Sistemului de Management al Calității, conform standardului ISO 15189:2013 

(contract nr. 2711 cu TUVKarpat SRL din data de 27.03.2020, în valoare totală de 1 190.00 EUR). 
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Modulul: Tratament, îngrijire și suport 

Intervenția: Aderența la tratament 

Activitatea 5:  Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu 

HIV, prin intermediul Asociațiilor Obștești 

Acest obiectiv urmărește complementarea activităților, implementate de către sectorul guvernamental, în 

vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament ARV a PTH, cu servicii 

psiho-sociale și suport, prestate de către asociațiile obștești implicate.  

 

Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt oferite prin intermediul a 10 organizații - 6 de pe malul 

drept (AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO 

Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți; AO GENDERDOC-M, mun. 

Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, 

Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender) – toate contractate de către IP UCIMP DS, pentru anul 

2020. Acoperirea geografică și organizațiile implicate. Aceste servicii sunt implementate pe ambele maluri 

ale râului Nistru, în sectorul civil și penitenciar, și acoperă 45 de teritorii administrative (38 – malul drept, 

7 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 

2020, sunt descrise în Anexa 4. 

 

În 2020, la inițiativa IMSP SDMC și a altor actori implicați în activitățile pe prevenire HIV, a fost inițiată 

implementarea metodei de plată prin bonificare, în vederea depistării personalelor HIV pozitive noi, 

incluse în TARV, precum și a celor readuse în TARV după abandon.  

 

La finele trimestrului I.2020, datele cu referire la numărul PTH validate aflate în deservire - sunt 

preliminare și nu se raportează. Datele validate se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi 

prezentate la finele semestrului I.2020. La fel, la finele perioadei de raportare, conform datelor validate de 

către IMSP SDMC, organizațiile au identificat și au inclus în TARV 27 persoane HIV pozitive noi. Datele 

privind cazurile persoanelor care au reinițiat tratamentul ARV după abandon sunt preliminare și vor fi 

validate în trimestrul II.2020*. 

*Notă: Cazurile persoanelor care au reinițiat tratamentul ARV după abandon trebuie să satisfacă condiția: după 3 luni, în rezultatul 

testării acestor persoane, încărcătura virală la HIV să fie în scădere considerabilă sau nedetectabilă. 

Modulul: Sisteme informaționale de management în sănătate și aspecte de Monitorizare și Evaluare  

Intervenția: Raportarea de rutină 

Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare 

Activitatea respectivă se axează pe verificarea progresului de implementare a activităților în domeniul 

prevenirii HIV, de către 14 asociații obștești și ANP, contractate de către IP UCIMP DS. Pe parcursul 

trimestrului I.2020, IP UCIMP DS a realizat 5 vizite de monitorizare de rutină în teren (3 - pe malul drept și 

2 - pe malul stâng al r. Nistru). În cadrul vizitelor de monitorizare, în contextul implementării activităților 

pentru un nou an de contractare, au fost verificate următoarelor aspecte: contractele de muncă a 

angajaților, documentele de evidență a beneficiarilor (anchetele primare ale beneficiarilor, registrele de 

evidență și eliberare a consumabilelor, procentul de eliberare a cardurilor magnetice), condițiile de 

păstrare și balanța stocurilor de consumabile, precum și disponibilitatea materialelor informaționale.  
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La fel, în cadrul vizitelor de monitorizare, au fost purtate discuții cu coordonatorii organizațiilor și lucrătorii 

în teren, în scopul fortificării unor aspecte ca: acoperirea cu servicii a beneficiarilor noi (persoane tinere), 

utilizarea eficientă a consumabilelor/ echipamentelor, condițiile de păstrare a consumabilelor și 

corectitudinea păstrării documentației confidențiale. O atenție deosebită a fost acordată componentei 

psihosociale a serviciilor de prevenire, oferite de organizațiile implementatoare. La fel, în perioada 

raportată, au fost organizate întâlniri cu beneficiarii în teren și identificate punctele forte și cele care 

merită a fi ameliorate. 
 

De menționat că, vizitele în teren repetate se asociază cu verificarea problemelor apărute la vizita 

precedentă și monitorizarea progresului soluționării acestora. La fel, toate vizitele de monitorizare sunt 

documentate, iar rapoartele vizitelor sunt plasate pe Google Drive, fiind accesibile atât pentru vizualizarea 

internă a echipei IP UCIMP DS, cât și pentru actorii principali, implicați în contractarea 2020 și procesul 

de monitorizare și evaluare (Comisia de jurizare a proiectelor contractate de RP – IP UCIMP DS).  

 

Practici bune și lecții învățate Toate rapoartele întocmite de către evaluator sunt transmise timp de două 

zile, după efectuarea vizitei, către conducerea organizațiilor monitorizate. În rezultat, organizațiile iau act 

de cunoștință în formă scrisă, pentru înlăturarea problemelor identificate sau îmbunătățirea serviciilor 

oferite.  

Activitatea 7: Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul 

GRSI (IBBS), pentru 2019-2020 

În scopul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS)*, pentru 2019-2020 (în 

continuare „Studiu”), în conformitate cu dispoziția MSMPS (nr. 63d din 26.02.2019), IP UCIMP DS a 

semnat un acord de finanțare cu IMSP SDMC, privind realizarea activităților în cadrul Studiului (contract 

nr. MDA-C-PCIMU_SDMC/IBBS_2019 din 01.08.2019, în valoare totală de 1 998 133.50 MDL). Conform 

acestui acord, PN HIV este responsabil de implementarea Studiului (editarea chestionarelor, instruirea 

echipelor de colectare a datelor în teren, gestionarea procesului de colectare a datelor, analiza datelor, 

elaborarea rapoartelor finale). 

Pe parcursul trimestrului I.2020, activitățile din cadrul Studiului au fost realizate conform planului stabilit. 

Dar, ca urmare a declanșării pandemiei COVID-19, colectarea de date în teren, preconizată doar pentru 

perioada trimestrului I.2020, a fost prelungită și pe durata trimestrului II.2020. De menționat că, 

organizațiile, care oferă locații pentru desfășurarea Studiului, au asigurat toate măsurile de protecție 

necesare, în contextul pandemiei COVID-19 (păstrarea distanței sociale, purtarea mijloacelor de 

protecție, prelucrarea suprafețelor cu dezinfectante, intrarea a câte o persoană în locație, programare 

prealabilă, desfășurarea interviurilor în aer liber, asigurarea rotației personalului). 

Raportul Final al Studiului, conform planului de desfășurare a acestuia, urmează a fi prezentat către 

MSMPS până la finele lunii octombrie, 2020. Prima tranșă debursată către IMSP SDMC în baza acordului 

sus-menționat, în valoare de 1 000 000.00 MDL a fost realizată în luna septembrie, 2019. 
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Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității 
Programului HIV/SIDA 

Acest obiectiv constă în asigurarea unui răspuns național eficient privind infecția HIV în Republica Moldova, 

reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor afectate și reducerea mortalității cauzate de SIDA, prin 

îmbunătățirea accesului populaților-cheie la serviciile de prevenire HIV, diagnostic, tratament, îngrijire și suport. 

În acest scop, la începutul anului 2019, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă 

pentru perioada aa. 2019-2020, contract (nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), în valoare totală de 4 139 616.00 MDL.  

Activitățile planificate, în cadrul acestui obiectiv, pentru anul 2020, sunt următoarele: organizarea și 

desfășurarea campaniilor de lobby și promovare; elaborarea și tipărirea buletinului informativ în scopul implicării 

KAP și societății civile; organizarea și desfășurarea campaniilor de advocacy; acordarea de mini-granturi 

focusate pe responsabilitate socială. Grupurile țintă ale proiectului sunt: comunitățile afectate de HIV/SIDA și 

Tuberculoză, inclusiv beneficiarii programelor de reducere a riscurilor: PTH, UDI, LS, BSB și pacienții din TSO. 

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat suportul financiar 

către AO Inițiativa Pozitivă. Astfel, la data de 02.01.2020 și 05.02.2020 au fost debursate următoarele două 

tranșe de buget, în baza acordului sus-menționat, în valoare de 110 500.60 MDL* și respectiv 448 933.88 MDL. 

*Tranșa respectivă de buget reprezintă fondurile neutilizate în anul 2019. 

 

Modulul: Sisteme comunitare și răspunsul acestora la provocările infecției HIV 

Intervenția: Pledoarie comunitară 

În perioada raportată, au fost desfășurate următoarele activități: 

▪ Susținerea întrunirilor, în vederea susținerii campaniilor de lobby și advocacy, care au avut drept scop 

trasarea liniilor principale pentru activitățile de promovare pentru anul 2020, inclusiv o masă rotundă 

organizată de către donatori. La fel, în perioada raportată, au fost organizate un șir de ședințe cu 

caracter neoficial, cu participarea următoarelor structuri și organizații: Unitatea de coordonare a PN 

HIV, DRN, ANP, CNAM, Ministerul Justiției, INP, Primăria mun. Chișinău, Direcția generală asistență 

socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău.  

▪ Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile, prin tipărirea și distribuția 

buletinelor informative. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, a fost elaborată și imprimată, din 

resursele FG, ediția unu din anul 2020 a buletinului informativ „Lumea Mea/ Мой Мир”, varianta 

română/rusă, cu ediție trimestrială, în număr de 1.066 exemplare. Acesta urmează a fi distribuit 

partenerilor din mai multe regiuni ale Rep. Moldova (Chișinău, Bălți, Tiraspol, Rîbnița, Bender, Anenii 

Noi, Comrat și Cahul), conform unei scheme de repartizare prealabilă, elaborate de către 

Departamentul de Aprovizionare și Logistică a organizației, în prima jumătate a trimestrului II.2020.  

▪ Inițierea concursului de mini grant-uri pentru organizațiile implementatoare, din domeniul HIV, privind 

monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local, care are drept rol creșterea 

durabilității programelor și serviciilor oferite. Astfel, în perioada raportată, la data de 12 martie 2020, AO 

Inițiativa Pozitivă a lansat Cererea de Exprimare a Intereselor, în adresa asociațiilor obștești, care oferă 

servicii în domeniul HIV/SIDA. Prioritățile pentru acest an au fost agreate în cadrul unei ședințe a 

organizațiilor active în domeniul HIV/SIDA. Termenul limită stabilit pentru depunerea dosarelor/ 

aplicațiilor a fost - 13 aprilie 2020, după care dosarele urmează a fi expediate spre examinare și analiză 

membrilor Comitetului Tehnic. În anul curent, se preconizează a fi contractate 8 organizații (nu 6, 
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precum a fost planificat anterior), din contul economiilor acumulate în anul 2019. 

▪ Distribuirea materialelor informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA, pentru grupurile țintă. 

În perioada de raportare, setul de materiale informaționale și educaționale despre infecția HIV/SIDA, 

editate în anul 2019, pentru toate grupurile-țintă, a fost distribuit organizațiilor implementatoare din 

republică, inclusiv regiunea transnistreană, conform unei scheme de repartizare prealabilă, elaborate 

de către Departamentul de Aprovizionare și Logistică a organizației. 

Modulul: Managementul programului 

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management  

Activitatea 1: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național 

HIV/SIDA și ITS 

Activitatea în cauză prevede susținerea Unității de coordonare a PN HIV, parte a echipei 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; 

▪ remunerarea Specialistului M&E, HIV/SIDA TARV și Specialistului M&E, Prevenire HIV printre KAP, 

care activează în cadrul unității de coordonare a PN HIV;  

▪ cofinanțarea a 5 specialiști: Coordonator TARV, Coordonator al serviciului de laborator HIV, 

Coordonator Prevenire HIV, Coordonator VCT și Specialistul IT Prevenire HIV - din cadrul echipei de 

coordonare a PN HIV;  

▪ acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei 

de coordonare a PN HIV. 

Modulul: Managementul programului 

Intervenția: Managementul Grantului 

Activitatea 2: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă 

În baza Acordului de Sub-recipient cu AO Inițiativa Pozitivă (contract nr. SR-IP-02 din 02.01.2019), IP UCIMP 

DS a acordat suport financiar pentru echipa de coordonare care asigură implementarea activităților de SR, prin: 

▪ acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor operaționale aferente (servicii de comunicare 

și achiziționare a rechizitelor de birou); 

▪ remunerarea personalului, asigurarea managementului financiar și fortificarea capacităților echipei de 

coordonare; 

▪ examinarea rapoartelor narative și financiare ale personalului sub-recipientului, privind activitățile 

realizate în trimestrul IV.2019. 

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA 

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 

1611, componenta HIV, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei 

programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Către finele 

trimestrului unu 2020, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori: 

Indicator de impact:  

- Mortalitatea asociată cu SIDA la 100.000 populație: 4.27  (172 / 4,031,964) 

Nivelul de atingere a țintei – 89% (ținta a. 2018: <3.8) 
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Indicator de rezultat durabil:  

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni 

după inițiere: 85.2% (898 / 1,054) 

                                        Nivelul de atingere a țintei – 101.4% (ținta a. 2019: 85%) 

Indicatori de acoperire/ produs:  

Pentru cei 6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire - țintele sunt anuale. Datele 

preliminare, prezentate de către unitatea de coordonare a PN HIV, în baza rapoartelor generate de 

Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor, vor fi prezentate semestrial (pentru semestrul I. 2020 – 

în cifre absolute). Respectiv, datele finale/ anuale vor fi prezentate la finele trimestrului IV.2020. 

 

Pentru 1 indicator de acoperire de la componenta TARV - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele 

absolute: 

- Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV, din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc 

cu HIV, la finele perioadei de raportare: 6,816 

Dezagregare: 

Bărbați:           3.559          (MD: 2.534, MS: 1.025)     Femei:          3.257      (MD: 2.240, MS: 1.017) 
Adulți (15+):    6.681          (MD: 4.669, MS: 2.012)      Copii (<15): 135         (MD: 105, MS: 30) 
 

Componenta COVID-19 

Pe data de 11.03.2020, OMS declară PANDEMIA COVID-19, și, ulterior, Comisia națională extraordinară de 

sănătate publică a RM constată gradul de alertă Cod roșu la nivel național, referitor la situația epidemiologică 

prin infecția cu COVID-19 și aprobă Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 - în baza Hotărârii nr. 7 

din 13 martie 2020. 

 

În rezultat, în scopul minimizării riscului de afectare a implementării programelor Fondului Global pentru 

Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, FG oferă țărilor implementatoare susținere financiară, în răspunsul 

lor la COVID-19, cu aprobare prealabilă, din contul economiilor reprogramate ale granturilor curente ale FG 

(până la o limită de 5% din toată valoarea grantului) - în baza scrisorii din 04.03.2020 (GF Guidance Note on 

Responding to COVID-19). 

 

Respectiv, în conformitate cu Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 al RM și în baza necesităților 

parvenite de la structurile guvernamentale (MSMPS) și organizațiile neguvernamentale active în controlul 

HIV/TB, impuse de răspândirea pandemiei COVID-19 în RM, PR - IP ”UCIMP DS” își asumă, în scopul 

minimizării riscului de infectare cu COVID-19, implementarea unui șir de activități, neplanificate inițial, din contul 

economiilor reprogramate ale grantului curent al FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU.  

 

Obiectivul 1: Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19 

Activitățile planificate sunt orientate spre procurarea de teste și reagenți pentru diagnosticarea infecției COVID-

19, dispozitive și consumabile de laborator, echipamente individuale de protecție și dezinfectanți.  
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Progresul activităților, COVID-19 

Obiectivul 1: Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19 

Modulul: Programe de prevenire pentru populația generală  

Intervenția: Alte intervenții pentru populația generală  

Activitatea 1.1.1 Alte intervenții pentru populația generală 

1.1.1.2 Investigații de laborator 

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale (scrisoare oficială #04/1722 din 19.03.2020), privind necesitățile de procurare a dispozitivelor și 

consumabilelor de laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP ”UCIMP DS”: 

▪ a semnat, pe data de 19.03.2020, contractul MDA/C/GD/COV/01 cu „Medeferent Grup” SRL, în 

valoare totală de 1 722 240.00 MDL, și a asigurat, în luna martie 2020, livrarea integrală a testelor 

pentru echipamentele Real Time PCR, destinate Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP); 

▪ a semnat, pe data de 19.03.2020, contractul MDA/C/GD/COV/02 cu „GBG-MLD” SRL, în valoare totală 

de 2 375 250.00 MDL, și a asigurat livrarea, în luna martie 2020, a primei tranșe de teste pentru 

echipamentele Real Time PCR, destinate ANSP – în valoare de 760 080.00 MDL; livrarea următoarei 

tranșe de teste este preconizată pentru luna aprilie 2020. 

1.1.1.5 Controlul infecției în instituțiile medicale 

În cadrul activității menționate mai sus, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare oficială #128 din 

20.03.2020), privind necesitățile de procurare a echipamentelor individuale de protecție și 

dezinfectanților, destinați asigurării protecției personalului angajat în realizarea activităților de prevenire 

HIV, din cadrul ONG-urilor contractate de către IP ”UCIMP DS”, în scopul minimizării riscului de infectare 

cu COVID-19, IP ”UCIMP DS”: 

▪ a semnat, pe data de 24.03.2020, contractul MDA/C/GD/COV/03 cu „Rodital-Lux” SRL, în valoare 

totală de 62 500.00 MDL, și a asigurat, în luna martie 2020, livrarea integrală a dezinfectanților, 

destinați asigurării protecției personalului angajat în realizarea activităților de prevenire HIV, din cadrul 

ONG-urilor contractate de către IP ”UCIMP DS”. 

La fel, în cadrul acestei activități, în baza solicitării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

(scrisoare oficială #04/110 din 30.03.2020), privind necesitățile de procurare a consumabilelor și 

echipamentelor de laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP ”UCIMP DS”: 

▪ a semnat, pe data de 30.03.2020, contractul MDA/C/GD/COV/04 cu „GBG-MLD” SRL, în valoare totală 

de 72 406.78 MDL, și a asigurat, în luna martie 2020, livrarea integrală a consumabilelor și 

echipamentelor de laborator, destinate ANSP. 

Fortificarea managementului Grantului, componentele TB, HIV/SIDA și 
COVID-19 

Pe parcursul trimestrului raportat, IP UCIMP DS: 
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▪ a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat 

TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, colectate de la IMSP 

Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”, în baza Acordului de Sub-recipient (Amendamentul 

nr. 1 din 02/01/2019 la contractul MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018) – pentru perioada trimestrului 

IV.2019;  

▪ a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat 

TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, colectate de la 

echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului IV.2019;  

▪ a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2019, pe data de 15.02.2020, 

către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii și CCM. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP 

“UCIMP DS” – http://www.ucimp.md;  

▪ a prezentat raportul anual de progres (Global Fund Core PU/DR), pentru perioada anului 2019, destinat 

Fondului Global, pentru Grantul Consolidat nr. 1611, MDA-C-PCIMU, componenta TB și HIV/SIDA, 

incluzând atât partea financiară, cât și cea de M&E - spre examinare către LFA și spre aprobare către 

Secretariatul FG (e-mail, 28.02.2020);   

▪ a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului 

Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și 

cerințele Fondului Global; 

▪ a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare - lista bunurilor 

distribuite pe parcursul trimestrului raportat, cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, este 

prezentată în Anexa 3 (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB și componenta HIV/SIDA); 

▪ a asigurat realizarea măsurilor de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19 prin achiziționarea și 

livrarea bunurilor, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU (în 

corespundere cu prevederile scrisorii Fondului Global din 04.03.2020 - GF Guidance Note on 

Responding to COVID-19);  

▪ a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13_amend_7 din 27.12.2017), pentru 

efectuarea procedurilor vamale, privind bunurile livrate, în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP 

DS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, Fundația IDA, etc.) și producătorii internaționali 

(„Hain Lifescience” GmbH, „Becton Dickinson” BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS). 

Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU) 

În perioada trimestrului I. 2020, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 

1611), componenta TB și HIV/SIDA, au fost debursați 21 167 590,00 (MDL), față de 67 677 800,00 (MDL) 

bugetați pentru anul 2020, ceea ce constituie 31%. În aceeași perioadă, în cadrul implementării măsurilor de 

pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19, din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 

MDA-C-PCIMU, componenta COVID-19, au fost valorificați 62 500.00 (MDL).  

 

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe componentele grantului (inclusiv COVID-19), precum și 

lista activităților finanțate din sursele acestuia, listele bunurilor distribuite, pe parcursul perioadei de raportare, 

sunt reflectate în Anexele 2 și 3. 

 

http://www.ucimp.md/
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Donator: Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei 
(GFATM)  

Nr. Grantului: MDA-CFUND-1906 

Acordul de Grant 

semnat: 
12 Aprilie 2019  

Total finanțare 

solicitată: 
150,000.00 EURO 

Finanțare aprobată 
pentru debursare: 

150,000.00 EURO 

Data demarării: 01 Ianuarie 2019 

Data încheierii: 31 Decembrie 2021  
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Sumarul Grantului CNC în Rep. Moldova, 2019-2021 

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-1906, destinat acoperirii cheltuielilor 

aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și a 

Secretariatului său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, 

a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea 

capacităților de coordonare și supervizare a programelor naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și de 

control al TB, de către membrii CNC.  

 

Activitățile, realizate în trimestrul I.2020, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele: 

▪ au fost organizate și desfășurate 3 ședințe consultative (13.01.20, 20.01.20 și 05.02.20) cu 

reprezentanții grupurilor constituente, din cadrul CNC, pe marginea discutării subiectelor privind 

aplicația CNC TB/SIDA pentru grantul FG, aa. 2021-2023, inclusiv, selectarea Recipientului Principal/ 

SR-lor;   

▪ au fost organizate și desfășurate 2 ședințe ale CNC TB/SIDA (24.01.2020 și 06.02.2020), în cadrul 

cărora au fost prezentate și discutate: 1) rezultatele implementării granturilor curente ale FG, 2) 

procesul de elaborare a noilor programe naționale de prevenire și control al HIV/SIDA/ITS și de control 

al tuberculozei, 3) aplicarea CNC pentru următorul grant TB/HIV al FG, oferit în susținerea răspunsului 

național la HIV și TB pentru aa. 2021-2023, 4) aprobate proiectele actualizate ale documentelor de 

activitate ale CNC;   

▪ au fost aprobate următoarele decizii: 1) a fost acceptată invitația FG privind depunerea cererii pentru 

subvenția TB/HIV 2020-2022; 2) a fost aprobată distribuirea alocației pe componente de boli, propusă 

de FG: HIV - 8.662.849 EURO și TB - 9.398.343 EURO; 3) a fost confirmată moneta de operare în 

cadrul grantului Fondului Global - EURO; 4) a fost luată decizia de a solicita donatorului extinderea 

termenului de depunere a Cererii de finanțare TB/HIV către data de 25 mai 2020; 5) a fost confirmat 

Grupul de lucru responsabil de elaborarea Cererii de finanțare TB/ HIV către FG; 6) au fost aprobate 

aranjamentele de implementare a grantului TB/HIV, oferit de FG pentru perioada aa. 2021-2023: 

Recipientul Principal – IP „UCIMP DS” (sector guvernamental) și Sub-recipientul - Centrul PAS (sector 

non-guvernamental);    

▪ a fost găzduită misiunea de evaluare a investițiilor Fondului Global în domeniul TB și HIV, în perioada 

10-21 februarie 2020, precum și organizate două ședințe de lucru, cu participarea membrilor și 

partenerilor CNC TB/SIDA, pentru prezentarea obiectivelor și expunerea rezultatelor preliminare ale 

misiunii; 

▪ au fost organizate și desfășurate 5 ședințe ale Grupurilor Tehnice de Lucru, din cadrul CNC, și 4 

ședințe ale Grupului de lucru privind elaborarea proiectelor programelor naționale TB și HIV/SIDA/ITS, 

pentru aa. 2021-2025; în cadrul acestora, au fost discutate subiecte privind: 1) desfășurarea studiului 

IBBS 2019-2020, 2) planul de pregătire a raportului GAM pentru anul 2020, 3) planul de elaborare a 

programelor naționale HIV/SIDA /ITS și TB, pentru aa. 2021-2025, 4) prioritățile, activitățile, indicatorii și 

estimările pentru  programele naționale HIV/SIDA /ITS și TB;    

▪ a fost elaborat Raportul de implementare a Grantului MDA-CFUND-1906, pentru anul I (2019), 

perfectat Planul de lucru și bugetul pentru anul II (2020) și remis către Fondul Global pentru examinare; 
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▪ a fost elaborată și expediată, în adresa membrilor CNC, Nota informativă privind răspândirea infecției 

COVID-19, precum și informațiile prezentate de către Fondul Global și partenerii internaționali, în 

contextul dat; 

▪ a fost asigurată comunicarea și informarea membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA, au fost oferite, la 

solicitare, informațiile necesare, a fost actualizată baza de date în portalul online al FG.  

Debursările Grantului CNC 

Către 31 martie 2020, din sursele Grantului MDA-CFUND-1906, în perioada trimestrului raportat, nu au fost 

debursate mijloace financiare.  

 

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului, în 

perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în Anexa 5. 
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ANEXE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexe Partea 1 și Partea 2 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, 
Tuberculozei și Malariei, Componenta TB și Componenta HIV/SIDA (nr. 1611 MDA-C-PCIMU) 
 

 

Anexa 1A: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele 
actuale pentru trimestrul raportat, componenta TB 

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului, TB și HIV/SIDA, inclusiv 
componenta COVID-19 

Anexa 3: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și 
instituția beneficiară primară, TB și HIV/SIDA, inclusiv componenta COVID-19 

Anexa 4: Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru UDI, LS, BSB și 
servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2020 

 
 
 
 
Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MDA-CFUND-1906) 
 

 

 

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului 

 



Valoarea Anul Sursa
Rezultate/ Ţinte 

preconizate (2019)

Rezultate actuale 

(2019)

TB I-3(M): Rata mortalităţii - Numărul de decese cauzate de
TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație 9.2 2016

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

7,7                 
anul 2019

6,18              
anul 2019

TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile
noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB
și/sau MDR-TB, 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

25.3% 2015

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

  23%             
anul 2019

  28,8%     
(381/1,325)         
anul 2019

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact şi Rezultat

Definiţia indicatorului

Impact

Valori de bază

Indicator de impact/ rezultat Comentarii

Date preliminare pentru anul 2019. 248 persoane (209 pentru malul
drept și 39 pentru malul stîng) au decedat de tuberculoză în anul 2019
(6,18 decese la 100 000 persoane).                                

Descrierea programului

Date preliminare pentru anul 2019. 381 cazuri noi de tuberculoză cu
testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de
linia I, din 1 325 cazuri investigate în anul 2019, au fost diagnosticate cu
MDR - 24,6% (274/1 113) MD și 50,5% (107/212) MS.                                                                                               
Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile
noi - situație caracteristică ultimilor ani. 

Impact

Ţara Republica Moldova

Tuberculoza

Numărul grantului

Data de finisare

01 Ianuarie - 31 Martie 2020

Componenta

31 Decembrie 2020

Perioada raportată

MDA-C-PCIMU nr.1611

Scopul: Diminuarea poverei tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul şi 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

Perioada de implementare a Grantului 

Consolidat MDA-C-PCIMU

Anexa 1A: Lista Indicatorilor, componenta TB

Recipientul Principal

Data de debut 01 Ianuarie 2018

IP "UCIMP DS"



TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR
TB și/sau MDR-TB - 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 vîrstă <15,
15+)

57.1% 
2016         

(2013 MDR-
TB cohort)

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

68,04%         
cohorta 2017       

55,02%
(537/976)

cohorta 2017

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 

88.58
2016      

(2015 cohort)

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

94,6              
anul 2019

71,76              
anul 2019

TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos:
Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu
tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an
(toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate
clinic)

85% 2016

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

89%               
anul 2019

  79,3%     
(2,775/3,500)        

anul 2019

Rezultat

Date finale pentru cohorta MDR-TB 2017. 537 cazuri confirmate de TB
MDR, din 976 incluse în tratmentul DOTS Plus în anul 2017, au fost
tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate) - 57,41%
(403/702) MD și 48,91% (134/274) MS.
Notă - Totodată, rata de eșec înregistrată a fost de 12,7% (124/976),
rata de abandon de 20,2% (197/976) și rata de deces de 11,9%
(117/976). 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 72,7%
(309/425), atunci cînd printre cele de retratament - 41,4% (228/551). De
asemenea, rata de eșec înregistrată printre cazurile noi a fost de 3,7%
(16/425) și printre retratamente - 19,6% (108/551); rata de abandon -
13,6% (58/425) și 25,2% (139/551) respectiv; și rata de deces - 9,9%
(42/425) și 13,6% (75/551) respectiv.                       

Date preliminare pentru anul 2019. 2 879 cazuri de tuberculoză (toate
formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și
recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2019 - 2 381
MD și 538 MS.                                                                                                                                                                                                                                          

Rezultat

Rezultat

Date preliminare pentru anul 2019. 2 775 cazuri noi și recidive (2 289
MD, 486 MS) au fost notificate și acoperite cu tratament în anul 2019
(toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic).
Notă - Indicatorul se raportează anual. Datele privind numărul estimat de
cazuri TB pentru anul 2019 (numitorul) sunt racordate la cifrele anului
2018. Cifrele finale pentru anul 2019 vor fi disponibile începînd cu
trimestrul III.2020, după publicarea raportului anual al OMS. 



1

2

3

Valoarea Anul

1 TB: MDR-TB 2(M)
Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB),
confirmate bacteriologic, notificate

1031 2016 cumulativ anual
252               

Q1. 2020
127               

Q1. 2020

2 TB: MDR-TB 3(M)
Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB
și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat
tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată                

1037 2016 cumulativ anual
246               

cohorta Q1.2020
193               

cohorta Q1. 2020

2 TB: MDR-TB 4

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

  10%    
(102/1020)

2015 cumulativ anual

7,6%             
(66/870)            

cohorta a. 2018

8,79%            
(83/944)            

cohorta a. 2018

Rezultate actuale 

Tr. 9 al Grantului 

MDA-C-PCIMU (Ian-

Mar 20)

Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR

Date preliminare pentru cohorta a. 2020. 193 cazuri (135 MD, 58 MS)
cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate
bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în anul 2020, față de
246 cazuri estimate pentru perioada raportată.                                                                                                            

Valori de bază (dacă este 
aplicabil)

Aria de oferire a 

serviciilor N
r.

 

in
d

ic
a

to
ru

lu
i 

Comentarii                                                    

Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp şi de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR

Numărul 
Obiectivului

Date preliminare pentru a. 2020. 127 cazuri cu tuberculoză drog-
rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost
notificate în anul 2020 (86 MD, 41 MS), față de 252 cazuri estimate
pentru perioada raportată.                                                    
Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în
directă corespundere cu scăderea incidenței TB.                                                                   

Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei

Rezultate/ Ţinte 
preconizate Tr. 9 

al Grantului MDA-

C-PCIMU (Ian-Mar 

20)

Obiective:

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

Date finale pentru cohorta a. 2018. 83 pacienți din 944 incluși în
tratamentul DOTS Plus în anul 2018, au abandonat tratamentul către
luna a 6-a de la demararea acestuia - 8,14% (53/651) MD, 10,24%
(30/293) MS.
Notă 1: 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 4,38% (19/434), pe
când printre cazurile de retratamente aceasta a constituit 12,55%
(64/510).                                                                                                        
Notă 2: Observăm menținerea unei rate înalte stabile a abandonului
tratamentului DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia,
înregistrate în ultimii ani: 2018 - 9,55%; 2017 - 9,91%; 2016 - 10%; și
2015 - 8,7%.                

Definiţia indicatorului Tipul ţintei/ 
rezultatului



1 
 

Anexa 2   
 

 

Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile Proiectului ”Programul de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, al 
infecțiilor cu transmitere sexuală și al tuberculozei în Moldova”  

- perioada 01.01.2020 - 31.03.2020 

 
Denumirea 

Planificat 

2020, mii lei 

Executat 3 

luni 2020, 

mii lei 

Nivelul de 

executare 
Rezultate obținute 

Venituri  67 677,80 21 167,59 31% 
Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul 
Global pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-C-PCIMU. 

Cheltuieli pe componentele  

grantului (total)  
67 677,80 34 181,58 51%  - 

Componenta: Tuberculoza         

Obiectivul 1. Să asigure acces 

universal la diagnosticul la timp și de 

calitate a tuturor formelor de TB, 

inclusiv M/XDR 

7 107,32 2 235,49 31% (i) Achiziționarea mediilor nutritive, a substanței pure și a reactivelor pentru 
diagnosticul TB, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia 
tuberculozei. (ii) Achiziționarea consumabilelor pentru echipamentele 

automate MGIT 960 și LPA Hain. Asigurarea întreținerii acestor 

echipamente. (iii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea 

transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de 
rutină a rezistenței la medicamente. (iv) Achiziționarea respiratoarelor de 

protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de 
tratament al TB cu risc sporit (M/EDR). 

 
 



2 
 

Obiectivul 2: Să asigure acces 

universal la calitatea tratamentului 

pentru toate formele de TB, inclusiv 

M/XDR-TB 

9 249,24 17 657,00 191% 

(i) Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu 
TB-M/EDR. (ii) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea 

transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de 

combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (iii) Susținerea funcționării 
Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”. 
 

  
Obiectivul 5. Să consolideze 

managementul, coordonarea, 

monitorizarea și evaluarea 

programului național de control al TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 096,65 1 366,23 65% (i) Acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură 
implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale 
aferente. (ii) Suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în 

instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul 
tuberculozei din republică (procurare de combustibil și co-finanțare a 
salariului șoferilor). (iii) Acoperirea costurilor de întreținere și ajustare a 
softului SYME TB. (iv) Susținerea activităților de elaborare și realizare a 
Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii”. 
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Componenta: HIV-SIDA         

Obiectiv 1. Creșterea accesului la 
prevenirea HIV pe bază de dovezi 

22 022,76 8 082,27 37% (i) Contractarea a 15 instituții (ANP și 14 ONG-uri, inclusiv 4 ONG-uri din 

regiunea de est a R. Moldova) pentru implementarea proiectelor de prevenire 

HIV și aderență la TARV și/sau TSO - în anul 2020. (ii) Procurarea 

consumabilelor destinate activităților de prevenire HIV, în rândul 
populațiilor țintă. (iii) Susținerea programului electronic unic de 

Monitorizare și Evaluare - Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor 
din Grupurile de Risc Sporit. (iv) Susținerea serviciilor de reducere a 
riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate, prin intermediul rețelelor de 

farmacii. 

Obiectiv 2. Asigurarea accesului la 

tratament, îngrijire și suport HIV 

cuprinzător 

19 881,11 3 256,47 16% (i) Achiziționarea de preparate antiretrovirale pentru persoanele infectate cu 
HIV. (ii) Acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor 
antiretrovirale, depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor 
antiretrovirale. (iii) Procurarea de teste PCR, reagenți și consumabile pentru 
testarea la celulele CD4, teste rapide pentru HIV/ Sifilis/ HCV/ HBV, pentru 

anul 2020. (iv) Acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și 
reparație a echipamentelor de laborator, utilizate în monitorizarea pacienților 
infectați cu HIV din republică. (v) Suportul pentru instruirea personalului din 

cadrul Laboratorului Național HIV/ITS, în contextul procesului de 
implementare și menținere a Sistemului de Management al Calității 
(conform standardului ISO 15189:2013). (vi) Susținerea aderenței la 
tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-

urilor contractate de către IP ”UCIMP DS”. (vii) Suportul pentru realizarea 

vizitelor de monitorizare în teren a activităților de implementare a proiectelor 

de prevenire HIV și aderență la tratamentul antiretroviral și/sau TSO. (viii) 

Suportul realizării Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI 

(IBBS), pentru anii 2019-2020. 

Obiectiv 3. Consolidarea capacitaților 
comunităților și asigurarea 

sustenabilității programelor 

1 189,17 424,77 36% 
- Semnarea acordului de sub-recipient (AO „Inițiativa Pozitivă”), privind 

realizarea activităților ce țin de fortificarea comunităților KAP (populații 
cheie afectate) și consolidarea sistemelor comunitare în perioada anilor 
2018-2020, precum: (i) susținerea campaniilor de lobby și advocacy; (ii) 

susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile; 
(iii) oferirea de mini grant-uri pentru organizațiile implementatoare, din 
domeniul HIV. 
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- Acordarea suportului financiar pentru personalul Unității de coordonare a 
Programului Național HIV, parte a echipei IMSP SDMC, și pentru costurile 
operaționale aferente. 

Gestionarea grantului (AO „Inițiativa 

Pozitivă” advocacy) 

883,82 223,23 25%  Acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură 
implementarea activităților de sub-recipient (AO „Inițiativa Pozitivă”) și 
pentru costurile operaționale aferente. 

Componenta: Gestionarea 

programei 

5 247,73 873,62 17% Achitarea salariilor personalului IP „UCIMP DS”, precum și cheltuielile 
administrative aferente implementării grantului. 

Componenta: Măsurile de 

pregătire, prevenire și răspuns la 
COVID-19 

0,00 62,50 n/a Realizarea acestei componente nu a fost inițial prevăzută pentru anul 2020 și 
a fost introdusă, ca o măsură de urgență în contextul pandemiei COVID-19, 

la recomandarea și cu permisiunea donatorului Fondul Global. Astfel, în 
perioada de raportare, au avut loc cheltuieli pentru procurarea de teste și 
reagenți pentru diagnosticarea infecției COVID-19, dispozitive și 
consumabile de laborator, echipamente individuale de protecție - destinate 

ANSP și dezinfectanți, destinați asigurării protecției personalului angajat în 
realizarea activităților de prevenire HIV, din cadrul ONG-urilor contractate 

de către IP ”UCIMP DS”. 

Diferența de curs  432,49   

Sold de mijloace bănești la 
începutul perioadei 

16 947,6 30 113,4   

Sold de mijloace bănești la sfârșitul 
perioadei 

16 947,6 17 531,9   

 

 

 

 

 



Anexa 3 
Distribuții conform "repartizării inițiale" 
Perioada 01.01.2020 - 31.03.2020  
  
 

MDA-C-H/GD/25_2019 Data contractului: 03.06.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 19.02.2020 nr: f/n 
 Șervețele îmbibate cu alcool  N1(in ambalaj acite 100) Unitati 639540 0,0834 53337,636 

 Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 10 ml, cu  ac detașabil, N1 Unitati 122500 0,56
 68600 

 Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 5 ml, cu  ac detașabil, N1 Unitati 137025 0,384
 52617,6 

 Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 2 ml, cu  ac detașabil, N1 Unitati 113590 0,38
 43164,2 

 act de predare din: 03.03.2020 nr: f/n 
 Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 2 ml, cu  ac detașabil, N1 Unitati 25200 0,38
 9576 

 Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 5 ml, cu  ac detașabil, N1 Unitati 21900 0,384
 8409,6 

 Seringi standard de unica folosință cu capacitate de 10 ml, cu  ac detașabil, N1 Unitati 29000 0,56
 16240 

 Șervețele îmbibate cu alcool  N1(in ambalaj acite 100) Unitati 78600 0,0834 6555,24 

 Suma totala per institutie, MDL: 258500,276 
 Suma totala per contract, MDL: 258500,276 
MDA/C/T/GD/14 Data contractului: 24.06.2019 Valuta: USD Curs de schimb: 18,1955 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 30.01.2020 nr: f/n 
 Insurance Unitati 1 511,38 511,38 

 FREIGHT Unitati 1 9070,95 9070,95 

 Quality Analysing Charges Unitati 1 3098,91 3098,91 

 Procurement Fee Unitati 1 16267,84 16267,84 

 Levofloxacin 250mg 100 tab bl Cutii 6176 3,02 18651,52 

 Pyrazinamide 400mg 672 tab bl Cutii 934 14,18 13244,12 

 Imipenem 500mg+Cilastatin500mg Cutii 504 30,5 15372 
 powder for infusion, 10 vls 

 Ethambutol HCl 400mg 672 tab bl Cutii 297 25 7425 

 Cycloserine 250mg 100 cap bl Cutii 4841 25 121025 

 Bedaquiline 100mg 188 tab jar Cutii 261 400 104400 

 Inbound Freight Charges Unitati 1 7746,7 7746,7 



 

 Suma totala per institutie, USD: 316813,42 
 Suma totala per contract, USD: 316813,42 
 MDA-C-H/GD/31(1)_2019 Data contractului: 28.06.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 02.01.2020 nr: f/n 
 Seringi de 20 ml, cu  ac detașabil  21G (0,8mm) 40mm Unitati 600 1,32 792 

 Suma totala per institutie, MDL: 792 
 Suma totala per contract, MDL: 792 
 MDA-C-H/GD/31(2)_2019 Data contractului: 28.06.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 02.01.2020 nr: f/n 
 Absorbante  „Helen Harper” ultra soft 5 picături, №1  (№ 8 в упаковке) Bucati 3320 1,83
 6075,6 

 Suma totala per institutie, MDL: 6075,6 
 Suma totala per contract, MDL: 6075,6 
 MDA-C-H/GD/32(1)_2019 Data contractului: 08.07.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 02.03.2020 nr: f/n 
 Seringi standard de unică folosință cu capacitatea de  1ml ac detașabil  U-100  Unitati 14740 0,64
 9433,6 
 27G (0,4mm) 12mm 

 Suma totala per institutie, MDL: 9433,6 
 Suma totala per contract, MDL: 9433,6 
MDA/C/T/GD/15 Data contractului: 25.09.2019 Valuta: USD Curs de schimb: 17,6869 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 26.02.2020 nr: f/n 
 245128 BD BACTEC™ MGIT™ 960  PZA Kit Kit 40 90,6 3624 

 245124  BD BACTEC™ MGIT™ 960  Supplement Kit Kit 3 70,8 212,4 

 245127 BD BACTEC™ MGIT™ 960  EMB Kit Kit 91 45 4095 

 245116 BD BACTEC™ MGIT™  OADC Enrichment Kit 17 55,5 943,5 

 245157 BD BACTEC™ MGIT™ 960  IR Kit Kit 139 36,35 5052,65 

 Suma totala per institutie, USD: 13927,55 
 Suma totala per contract, USD: 13927,55 
 MDA-C-H/GD/33_2019 Data contractului: 04.10.2019 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 06.02.2020 nr: f/n 
 Nevirapine oral solution 10mg/ml, 100 ml Unitati 31 1,45 44,95 

 Freight, Inshurance & Inspection Unitati 1 1500 1500 

 Hendling  fee surcharge Unitati 1 258,6 258,6 

 Contingency buffer Unitati 1 46 46 

 Hendling  fee Unitati 1 41,4 41,4 

act de predare din: 10.03.2020 nr: f/n 
  
 Zidovudine oral soltuion 10mg/ml, 240 ml Unitati 348 2,5 870 

 Suma totala per institutie, USD: 2760,95 



 Suma totala per contract, USD: 2760,95 
 MDA/C/T/GD/17 Data contractului: 13.11.2019 Valuta: MDL Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 12.02.2020 nr: f/n 
 Isoniazid 0,2 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis  Unitati 175 21,74
 3804,5 
 (Löwenstein-Jensen) . 

 Tubes - Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Unitati 5833 14,83
 86503,39 

 Isoniazid 1,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing  for M.tuberculosis  Unitati 175 27,28
 4774 
 (Löwenstein-Jensen) . 

 Rifampicin - 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing  for  Unitati 175 21,74
 3804,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Ethambutol – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing  for  Unitati 175 21,74
 3804,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Amikacin – 30,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing  for  Unitati 200 21,74
 4348 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Capreomycin– 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing  for  Unitati 200 27,28
 5456 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Levofloxacin – 2,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing  for  Unitati 200 27,28
 5456 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Moxifloxacine – 1,0 mg/ml -Nutritive media for susceptibility testing  for  Unitati 200 27,28
 5456 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml - Nutritive media for isolation M.tuberculosis  Unitati 200 21,74
 4348 
 (Löwenstein-Jensen) 

 Cycloserine – 30,0 μg/ml - Medii nutritive pentru izolarea M. tuberculosis  Unitati 200 27,28
 5456 
 (Löwenstein-Jensen), cu conținut de antibiotice 

 Ethionamide – 40,0 mg/ml - Nutritive media for susceptibility testing  for  Unitati 200 21,74
 4348 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) 

 Suma totala per institutie, MDL: 137558,89 
 Suma totala per contract, MDL: 137558,89 
 MDA-C-H/GD/34_2019 Data contractului: 03.12.2019 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 24.02.2020 nr: f/n 
 Zidovudine 100mg, tab. N60 Unitati 13 4,05 52,65 

 Suma totala per institutie, USD: 52,65 
 Suma totala per contract, USD: 52,65 
 MDA-C-H/GD/35_2019 Data contractului: 03.12.2019 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 03.03.2020 nr: f/n 
 Ritonavir (Norvir) 100mg, tab. N30 Unitati 1120 21,02 23542,4 

 Lopinavir + Ritonavir (Kaletra)  80mg/20mg/ml, 60ml, N5 Unitati 78 60,8 4742,4 

 Suma totala per institutie, USD: 28284,8 
 Suma totala per contract, USD: 28284,8 
 MDA-C-H/GD/37_2020 Data contractului: 21.01.2020 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 

 



 act de predare din: 04.02.2020 nr: f/n 
  GX Module 6Col  MB2 (Lot/Serial 716932) Unitati 1 900 900 

 Freight charges Unitati 1 20 20 

 Suma totala per institutie, USD: 920 
 Suma totala per contract, USD: 920 
MDA-C-H/GD/38_2020 Data contractului: 30.01.2020 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 20.02.2020 nr: f/n 
 Insurance & Handling Fee Unitati 1 3 3 

 Freight Unitati 1 350 350 

 Zidovudine 10 mg/ml sol.orala,100 ml N1 Unitati 21 1,22 25,62 

 Suma totala per institutie, USD: 378,62 
 Suma totala per contract, USD: 378,62 
 MDA/C/GD/COV/01 Data contractului: 19.03.2020 Valuta: MDL Curs de schimb: 1 
 Agentia Nationala pentru Sanatate Publica 
 act de predare din: 31.03.2020 nr: f/n 
 VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection, Kit  N96 tests Kit 60 28704
 1722240 

 Suma totala per institutie, MDL: 1722240 
 Suma totala per contract, MDL: 1722240 
 MDA/C/GD/COV/02 Data contractului: 19.03.2020 Valuta: MDL Curs de schimb: 1 
 Agentia Nationala pentru Sanatate Publica 
 act de predare din: 31.03.2020 nr: f/n 
 AmpliPrime SARS-CoV-2, 50 teste per kit; cod produs: 2043-1Z. Setul de  Kit 48 15835
 760080 
 extractie(Ribo prep) este inclus. 

 Suma totala per institutie, MDL: 760080 
 Suma totala per contract, MDL: 760080 
 MDA/C/GD/COV/04 Data contractului: 30.03.2020 Valuta: MDL Curs de schimb: 1 
 Agentia Nationala pentru Sanatate Publica 
 act de predare din: 30.03.2020 nr: f/n 
 Vortex Microspin FV-2400N; BS-010202-AAA; Biosan Unitati 6 5690 34140 

 Vortex V-1 Plus; BS-010203-AAG, Biosan Unitati 6 3333,33333
 19999,99998 

 Eprubete Eppendorf 1,5 ml; 4092,3N (500 buc), Deltalab Unitati 3000 1 3000 

 Container cu virf cu filtru 0,2-20 ul, 200010FR, Deltalab Set 8 350 2800 

 Container cu virf cu filtru 2-200 ul, 327-34 R, Deltalab Set 19 366,67 6966,73 

 Container cu virf cu filtru 100-1000 ul, 200029RF, Deltalab Set 10 366,67 3666,7 

 Container cu virf cu filtru 20-300 ul, 200077FR, Deltalab Set 5 366,67 1833,35 

 Suma totala per institutie, MDL: 72406,77998 
 Suma totala per contract, MDL: 72406,77998 
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Anexa 4   

 
Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru UDI, LS, BSB și servicii de îngrijire și suport pentru 
PTH - acordat de către organizațiile implementatoare, în cadrul grantului FG, pe parcursul anului  2020 

 

 
Proiecte de prevenire HIV și 
aderență la TARV și/sau TSO  

Pachetul de servicii și localitățile de acoperire 

Programe comprehensive de prevenire 

pentru utilizatorii de droguri injectabile 

(UDI) și partenerii lor 

Pachetul de servicii comprehensive pentru UDI se axează pe următoarele servicii: distribuirea și schimbul de 
seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal 
la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren sau farmacii); 
distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la 
CTV pentru HIV și hepatite; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile 
medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consilierea, referirea și însoțirea 
la TSO și alte tratamente ale dependenței de droguri pentru UDI; consilierea, referirea și însoțirea la servicii 
medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; activități de instruire pentru UDI și partenerii lor pentru 
adoptarea comportamentelor fără risc; profilaxia supradozărilor; consultații medicale, investigații și tratament; 
consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială; oferirea de servicii prin rețeaua de 
farmacii și prin intermediul unităților mobile. 

 

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: programele de prevenire pentru UDI sunt implementate în 

sectorul civil și cel penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 34 localități (28 - malul drept și 6 - 
malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, 
Râșcani, Soroca, Florești, Drochia, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, 
Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Criuleni, 
Telenești, Nisporeni, regiunea transnistreană - Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Râbnița și Camenca.  

 

Tratamentul de substituție cu opiacee 
(TSO) și alte tratamente de drog 
dependență pentru  utilizatorii de droguri 
injectabile (UDI) 

Serviciile psiho-sociale și de suport se axează pe următoarele servicii: suport psiho-social (consiliere de la egal 

la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor 
reciproc și sprijin social), consilierea pentru testare la HIV, hepatite, TB, ITS, testări, referirea și însoțirea la 
servicii specializate, acompanierea beneficiarilor, informarea și distribuirea materialelor informaționale.  
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Programe comprehensive de prevenire 

pentru LS și clienții lor 

 

Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexuale se axează pe următoarele servicii: distribuirea de 
prezervative (la sediul organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimbul de seringi (la punctul de 
schimb de seringi sau prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind 
comportamente fără risc; organizarea grupurilor de suport reciproc; distribuirea de diverse consumabile (pachete 
igienice, teste de sarcină, produse de igienă personală, etc); distribuirea materialelor informaționale; testarea 
comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și 
încadrarea în tratament; consiliere și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; consilierea pentru prevenirea și 
testarea la ITS; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; 
consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială. 
 

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele 

maluri ale râului Nistru, în 35 de localități (28 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. 
Chișinău, Bălți, Orhei, Căușeni, Strășeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, 
Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, 
Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Râșcani, Drochia, Dondușeni, Soroca, Florești; regiunea Transnistria 
- Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca.  
 

  

Programe comprehensive de prevenire 

pentru BSB 

Pachetul de servicii comprehensive pentru BSB include următoarele servicii: distribuirea de prezervative și 
lubrifianți (la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și 
comunicare privind comportamente fără risc; distribuirea materialelor informaționale; testarea comunitară cu 
utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea 
diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale 
specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizarea grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în 
vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare 
pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. 
 

Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe 

ambele maluri ale râului Nistru, în 26 de localități (20 - malul drept și 6 - malul stâng), după cum urmează: 

Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Anenii Noi, Strășeni, Ștefan 
Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, 
Ungheni; regiunea Transnistria – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Râbnița, 
Camenca.  
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Programe de servicii de îngrijire și suport 
pentru PTH 

Pachetul comprehensiv de servicii cuprinde: consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere privind 
aderența la TARV; consiliere de la egal la egal; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; 
distribuirea materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către 
serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; 
managementul de caz al persoanei cu HIV; acompaniere către serviciile medicale (inclusiv transferul medicației 
ARV), lucrul cu familia/rudele, organizarea campaniilor informaționale și de sensibilizare a comunității.  
 

Acoperirea geografică și organizațiile implicate. Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate 
în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 45 de teritorii administrative (38 - 

malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, 
Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, 
Căușeni, Criuleni (inclusiv Dubăsari-malul drept), Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Fălești, Soroca, Edineţ, 
Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnița, Anenii-Noi, Strășeni, Hîncești, Șoldănești, Telenești, 
Nisporeni, Orhei,  Ialoveni, regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca 

și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca (inclusiv UIN 1, 2, 3). 

 

  

 



1 
 

 

Anexa 5   

 
Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile Proiectului de susținere a Consiliului național de coordonare TB-SIDA  

- perioada 01.01.2020 - 31.03.2020 

 
Denumirea 

Planificat 

2020, mii lei 

Executat 

3 luni 

2020, 

mii lei 

Nivelul de 

executare 
Rezultate obținute 

Venituri  675,0  0,0 0% 

Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul 
Global pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-CFUND-1906. La 

situația din 31 martie 2020, nu au avut loc debursări în cadrul grantului. 
Cheltuieli pe componentele 

grantului (total) 
1 372,3 152,88 11%  - 

Activități ale secretariatului KAP 

(populații cheie afectate - organizațiile 
sectorului neguvernamental implicat în 

realizarea activităților ce țin de 
combaterea TB/SIDA) 

293,5 32,88 11% A fost remunerat secretarul comitetului KAP, precum și au fost efectuate 

cheltuieli legate de organizarea ședințelor periodice ale comitetului KAP. 

Activități ale secretariatului 

Consiliului Național de Coordonare 
(CNC) 

1078,8 120,0 11% A fost remunerat personalul secretariatului CNC, precum și au fost efectuate 

cheltuieli legate de organizarea ședințelor periodice ale Secretariatului. 

Diferența de curs  6,98   

Sold de mijloace bănești la începutul 
perioadei 

697,3 320,0   

Sold de mijloace bănești la sfârșitul 
perioadei 

0,0 174,1   

 


