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Acronime și abrevieri 

 
AGEPI 
 
ADRs 
 
aDSM 
 
 
AI 
 
AMS 
 
AMSA 
 
AMP 
 
ANP 
 
ANSP 
 
AO 
 
APL 
 
ARV  

 
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  
 
Reacții adverse medicamentoase (Eng. Adverse Drug Reactions) 
 
Monitorizarea și managementul activ al siguranței medicamentelor anti-TB (Eng. Active TB drug-
safety monitoring and management) 
 
Inteligență artificială (Eng. Artificial Intelligence) 
 
Asistență medicală spitalicească 
 
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 
 
Asistență medicală primară 
 
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 (Eng. The Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria) 
 
Fundația Soros - Moldova  

  
GDF 
 
GLC 
 
GRSI 
 
GTL 
 
HBV 
 
HCV 
 
HIV  
 
HIV+ 
 
IBBS  
 
IEC 
  
IT 
 
ITS 
 
IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” 
 
IMSP SDMC 

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 
 
Informare, educare și comunicare 
 
Tehnologii informaționale (Eng. Information Technology) 
 
Infecțiile cu transmitere sexuală 
 
Instituția Medicală în Sănătate Publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" 
 
Instituția Medicală în Sănătate Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile 
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IP ”UCIMP DS” 

 
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  
 
MECC 
 
MJ 
 
MSMPS 
 
mSTR 

Persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transgen 
 
Laboratorul Național de Referință 
 
Laboratorul Regional de Referință 
 
Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale 
 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
 
Ministerul Justiției 
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
 
Regim de tratament TB peroral scurt modificat (Eng. modified shorter all-oral treatment regimen) 

 
M&E  

 
Monitorizare și Evaluare  

 
OMS 

 
Organizația Mondială a Sănătății 

 
OSC 
 
PPCDI 
 
PAFA 
 
PNCT 
 
PN HIV 
 
PNUD 

 
Organizațiile societății civile 
 
Persoane consumatoare de droguri injectabile 
 
Persoane adulte fără adăpost 
 
Programul Național de Control al Tuberculozei  
 
Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 
 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

  
PR 
 
Program VOT  
 
PRR 
 
PSO 
 
PSS           
 
PTH 
 
PTMF                                                            

Recipient Principal (Eng. Principal Recipient) 
 
Program de tratament antituberculos video observat (Eng. Video Observed Treatment) 
 
Program de reducere a riscurilor 
 
Proceduri Standard de Operare 
 
Program de schimb de seringi                                                                                 
 
Persoanele care trăiesc cu HIV 
 
Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt 

 
RM 
 
RR 
 
SIDA  
 
SR  

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

  
TARV 
 
TB 
 
TB-DR 
 
TB-MDR 
 

TB-MDR/RR 

 
TB-XDR 
 
TFM 

Tratament antiretroviral 
 
Tuberculoza 
 
Tuberculoza drog rezistentă 
 
Tuberculoza multi-drog rezistentă 
 
Tuberculoza multi-drog rezistentă/ rezistentă la rifampicin 
 
Tuberculoza cu rezistență extinsă la medicamente antituberculoase 
 
Tratamentul farmacologic cu Metadonă al dependenței de opiacee 
 

TG  Persoane transgen 
 
UIN  
 
UNITAID 
 
 
VCT 
 
VOT 

 
Instituție penitenciară (rus. УИН - Учреждение исполнения наказаний) 
 
Inițiativă globală pentru sănătate de elaborare a inovațiilor pentru prevenirea, diagnosticul și 
tratamentul maladiilor majore, cu accent pe TB, malarie și HIV/SIDA 
 
Consiliere și testare voluntară (Eng. voluntary counselling and testing) 
 
Tratamentul Video Observat al TB (Eng. Video observed treatment) 
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Partea 1. 
 

 

 

 

RAPORT DE PROGRES   

 

 

 

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și 

Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica 

Moldova” – componentele TB și HIV/SIDA   
 

 

 

 

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

 
Denumirea Grantului: MDA-C-PCIMU  

 
Numărul Grantului: 1923 

 
Acordul de Grant semnat: 25 noiembrie 2020  

 
Finanțare aprobată: 18,061,192.00 EURO  

 
Data demarării: 01 ianuarie 2021 

 
Data încheierii: 31 decembrie 2023 
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Sumarul Programului TB/HIV/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2021-2023 

În luna iunie 2020, CNC TB/SIDA a aprobat programele naționale pentru TB și HIV/SIDA/ITS, pentru următorii 

cinci ani (2021-2025), care urmează să fie aprobate de către Guvernul RM. Grantul actual al Fondului Global 

(MDA-C-PCIMU nr. 1923), aa.2021-2023, urmează a fi implementat pentru a sprijini răspunsul național la TB și 

HIV, în suportul realizării obiectivelor stabilite, în menținerea serviciilor calitative de tratament și prevenire, oferite 

populațiilor cheie afectate, și în eliminarea barierelor existente. 

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

finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național 

pentru Controlul TB (2021-2025) și Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2021-2025). 

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

strategice și analitice naționale. Principiile și prioritățile acestuia sunt în concordanță cu politicile și ghidurile 

internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia „End TB” a Organizației Mondiale a Sănătății, pentru anii 

2015-2035 - Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei după anul 

2015, și Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor”. 

Scopul Programului TB/HIV/SIDA este de a reduce suferința umană și povara socio-economică asociată TB și 

HIV/SIDA, în Republica Moldova, și de a promova structuri și sisteme concentrate asupra oamenilor, cu 

abordare sensibilă la aspectele de gen și drepturi umane, în scopul oferirii unui răspuns eficient și durabil la TB 

și HIV/SIDA, prin: (i) sporirea accesului la diagnosticul, tratamentul și prevenirea eficace și modernă a TB 

(acordând o atenție specială populațiilor cheie), și (ii) reducerea decalajului existent în progresul înregistrat în 

atingerea obiectivelor 90-90-90, și anume: creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în 

TARV și îmbunătățirea calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin promovarea unor intervenții de prevenire 

inovative. 

Obiectivele cheie ale Programului TB/HIV/SIDA sunt următoarele:  

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnostic și detecție a TB, furnizate în timp util 

și de înaltă calitate (cu accent pe TB-MDR/RR), prin: utilizarea activă a testelor rapide de diagnostic molecular; 

îmbunătățirea calității serviciilor de testare a sensibilității la droguri anti-TB și creșterea nivelului de acoperire cu 

acestea; și promovarea depistării active a cazurilor TB (screening sistematic pentru tuberculoză activă), în 

special, în rândul populațiilor cheie;  

Obiectivul 2: Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB, prin implementarea schemelor 

scurte de tratament modificate și extinderea abordărilor centrate pe pacient, a suportului integrat al pacientului și 

a activităților de monitorizare și urmărire a acestuia;  

Obiectivul 3: Reducerea transmiterii TB în societate, prin implementarea tratamentului preventiv și a 

măsurilor eficiente de control al infecției; 

Obiectivul 4: Creșterea ratei de identificare precoce a HIV, sporirea înrolării PTH în TARV și îmbunătățirea 

calității serviciilor de îngrijire pentru PTH, prin: promovarea unor metode inovative de testare; asigurarea 

accesului la TARV de înaltă calitate; implementarea modelelor diferențiate, centrate pe pacient, în tratamentul 

HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire 

HIV;  
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Obiectivul 5: Prevenirea transmiterii HIV, prin: extinderea acoperirii populațiilor cheie cu intervenții 

inovatoare de prevenire; integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar; și reducerea 

discrepanțelor dintre continuumul de prevenire HIV și cel al serviciilor de îngrijire HIV;  

Obiectivul 6: Consolidarea capacităților sistemului de sănătate; 

Obiectivul 7: Consolidarea capacităților sistemului comunitar; 

Obiectivul 8: Eliminarea barierelor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, pentru a atinge 

obiectivul zero discriminare, în serviciile de sănătate și medicale. 

 

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta TB: 

- Pacienții cu tuberculoză 

- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă 

- Deținuții 

- Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA) 

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV) 

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

tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară. 

 

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului, componenta HIV/SIDA: 

- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH) 

- HIV/SIDA + TB 

- Deținuții 

- Populații cheie afectate (PCDI, LS, BSB, TG). 

Progresul activităților, componenta TB 

Modulul: MDR-TB 

Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul cazurilor MDR-TB  

Asigurarea depistării persoanelor din populațiile-cheie – PTH, PAFA, PCDI și alte grupuri vulnerabile, cu 

acces redus la asistența medicală primară, cu suportul organizațiilor societății civile la nivel de comunitate 

În cadrul acestei activități, în conformitate cu decizia GTL mixt TB și HIV din 19 februarie 2021, Centrul 

PAS1 a asigurat contractarea a 7 asociații obștești active în domeniu, de pe malul drept al r. Nistru, pentru 

realizarea activităților de depistare țintită, în anul 2021, precum urmează: AO AFI, Chișinău; AO Uniunea 

pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor (UORN), Bălți; Asociația Națională a Bolnavilor de 

Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AFI Anenii Noi, Anenii 

Noi; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, Căușeni. În același timp, în 

conformitate cu deciziile Comisiei de jurizare din 2 și 5 martie 2021, au fost contractate 2 asociații 

obștești active în domeniu, de pe malul stîng al r. Nistru, pentru realizarea activităților de depistare țintită, 

precum urmează: AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO AkTiV, Bender. Acoperirea geografică: 
______________________________________________________________________________ 

1 Centrul PAS este Sub-Recipientul Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-2023, în baza acordului de finanțare, 

semnat cu IP UCIMP DS – Recipientul Principal (contract MDA/C/SR-PAS din 21/12/2020, în valoare totală de 99 233 167.44 MDL).  

http://context.reverso.net/traducere/romana-engleza/popula%C8%9Bii+cheie
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activitățile în cauză sunt implementate în 26 de localități (22 - malul drept și 4 - malul stâng). Numărul 

estimat de beneficiari pentru a fi examinați radiologic este de 15,299 persoane (11,600 – malul drept și 

3,699 – malul stîng). 

În conformitate cu prevederile celor 9 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către 

Centrul PAS și PNCT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) - în regim 

trimestrial, iar progresul financiar - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PNCT, din cadrul IMSP 

IFP ”Chiril Draganiuc”, este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare.  

În perioada trimestrului I.2021, un număr de 1 803 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită sau 

cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic, dintre care - 24 cazuri noi de TB au fost 

confirmate, ceea ce constituie 1.33%. 

Menținerea și consolidarea serviciului de transportare a specimenelor către LNR și LRR, pentru 

supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente 

În baza acordului de finanțare cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract CF/IFP/18 din 04/01/2021), 2IP 

„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 LNR și LRR în microbiologia tuberculozei (mun. Chișinău, 

mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele au fost realizate la centrele de microscopie 

de pe lângă cabinetele de ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost 

colectate și transportate către LNR și LRR din Bălți, Bender și Vorniceni) 5,516 specimene de spută. 

Către LNR, au fost colectate și transportate în total - 5,300 specimene de cultură. 

Intervenția: Screening-ul pentru TB activă, în rândul populațiilor cheie, inclusiv al 

deținuților 

Fortificarea răspunsului la TB în penitenciare, prin asigurarea managementului cazurilor și oferirea de 

suport psihosocial persoanelor eliberate din detenție, în scopul asigurării continuității tratamentului TB, 

inclusiv cu implicarea OSC 

În conformitate cu decizia GTL din 19 februarie 2021, activitatea sus-menționată este realizată, în anul 

2021, de către AO AFI, Chișinău. Activitatea prevede: evaluarea persoanelor cu TB din detenție, prin 

aplicarea chestionarului de evaluare psihologică inițială; consiliere psihologică a persoanelor cu 

întreruperi în tratament, în vederea administrării sistematice a tratamentului; consiliere pre-eliberare a 

persoanelor cu TB, eliberate din detenție; consiliere psihologică primară și secundară, pentru asigurarea 

aderenței la tratament; ședințe ale echipei multidisciplinare. 

În perioada trimestrului I.2021, un număr de 10 deținuți cu TB au finalizat tratamentul, 6 deținuți cu TB au 

fost eliberați din detenție, iar 5 pacienți au fost însoțiți în sistemul medical din sectorul civil și continuă 

tratamentul.   

______________________________________________________________________________ 
2 IP UCIMP DS este Recipientul Principal al Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023, în baza Acordului de Grant nr. 1923 

din 25 noiembrie 2020, în valoare totală de 18 061 192.00 EUR. 
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Intervenția: Asigurarea continuității tratamentului infecției TB multi-drog 

rezistente 

Implementarea noilor regimuri scurte de tratament peroral (mSTR), în cadrul studiului operațional, urmat 

de o tranziție la practica de rutină 

În scopul asigurării continuității realizării Studiului Operațional “Implementarea mSTR”, a fost semnat un 

acord de colaborare dintre Centrul PAS și IMSP IFP „Chiril Draganiuc” (contract nr. 006/TB-HIV-

SERV/2021 din 4 ianuarie 2021).  

În perioada trimestrului I.2021, un număr de 44 persoane cu TB DR a fost supus screening-ului TB, dintre 

care – 30 au fost incluse în tratament, în cadrul Studiului. La data de 31 martie 2021 - 53 pacienți 

(inclusiv 35 în condiții de ambulator) se aflau în tratament, în cadrul Studiului. 

Asigurarea unei abordări multidisciplinare, inclusiv evaluarea necesităților și managementul de caz, 

pentru fiecare persoană afectată de TB și membrii familiei acesteia, și acordarea suportului psihosocial 

pentru asigurarea aderenței la tratamentul TB  

Această activitate presupune susținerea centrelor comunitare, pentru asigurarea tratamentului ambulator 

al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng al r. Nistru. În acest sens, Centrul PAS a asigurat 

contractarea a 7 centre comunitare, din următoarele localități: Bender, Tiraspol, Camenca, Râbnița, 

Slobozia, Grigoriopol și Dubăsari. Astfel, serviciile de suport psihosocial prestate, în anul 2021, în cadrul 

centrelor comunitare, includ: consiliere psihologică pacienților și rudelor acestora, în scopul îmbunătățirii 

și menținerii aderenței la tratament; suport social cu caracter diferit; vizitare la domiciliu a pacienților, în 

scopul consilierii, aprecierii stării socio-economice, monitorizării administrării tratamentului; efectuare a 

vizitelor de monitorizare a instituțiilor de medicină primară. 

În perioada trimestrului I.2021, 193 pacienți (inclusiv 31, care au beneficiat de servicii DOT la domiciliu) 

se aflau în supravegherea centrelor comunitare, ceea ce constituie 51% din numărul total de pacienți cu 

TB, aflați în supravegherea serviciului de ftiziopneumologie din această regiune.  

La fel, în scopul monitorizării și evaluării activităților centrelor comunitare, a fost contractat un specialist 

din cadrul Spitalului TB Bender, care, în perioada raportată, a realizat 13 vizite de monitorizare la centrele 

comunitare din regiune. În același timp, în scopul coordonării activităților centrelor comunitare și ale 

asociațiilor obștești active în domeniu, din regiune, au fost organizate ședințe cu echipele centrelor din 

Bender, Tiraspol, Slobozia și Râbnița, împreună cu echipele AO AkTiV, Bender și AO Programe Medico-

Sociale, Bender. 

Asigurarea suportului motivațional lunar pentru pacienții cu TB 

În conformitate cu deciziile GTL din 19 februarie 2021 și ale Comisiei de jurizare din 2 și 5 martie 2021, 

activitatea sus-menționată este realizată, în anul 2021, de către AO AkTiV, Bender. Activitatea prevede: 

acordarea, persoanelor cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului, a unui suport financiar lunar, în valoare 

de 934.00 MDL, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul antituberculos. 
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Listele pacienților, care beneficiază de acest suport, sunt elaborate de către medicul ftiziopneumolog și 

prezentate AO AkTiV, Bender.   

În perioada trimestrului I.2021, în total, un număr de 702 pacienți cu TB a beneficiat de suport financiar. 

Asigurarea participării active a societății civile la răspunsul TB, la toate etapele, și realizarea activităților, 

finanțate prin granturi mici, axate pe educare, informare și intervenții, în scopul creșterii aderenței la 

tratament și prevenirea recidivelor (prin acompaniere și oferire de suport persoanelor care au finalizat 

tratamentul) 

În cadrul acestei activități, în conformitate cu decizia GTL mixt TB și HIV din 19 februarie 2021, Centrul PAS a 

asigurat contractarea a 7 asociații obștești active în domeniu, de pe malul drept al r. Nistru, pentru realizarea 

activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în anul 2021, 

precum urmează: AO AFI, Chișinău; AO Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor (UORN), 

Bălți; Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța 

Terrei, Bălți; AFI Anenii Noi, Anenii Noi; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația Psihologilor din Tighina, 

Căușeni. În același timp, în conformitate cu deciziile Comisiei de jurizare din 2 și 5 martie 2021, au fost 

contractate 2 asociații obștești active în domeniu, de pe malul stîng al r. Nistru, pentru realizarea activităților de 

depistare țintită, precum urmează: AO Programe Medico-Sociale, Bender; AO AkTiV, Bender. Acoperirea 

geografică: activitățile în cauză sunt implementate în 28 de localități (24 - malul drept, 4 – malul stîng). Numărul 

estimat de beneficiari este de 563 persoane (450 – malul drept, 113 – malul stîng). 

În conformitate cu prevederile celor 9 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către 

Centrul PAS (Sub-Recipient) și PNCT, precum urmează: progresul activităților (raportare programatică) - 

în regim trimestrial, iar progresul financiar - în regim semestrial. Unitatea de coordonare a PNCT, din 

cadrul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile 

beneficiare.  

În perioada trimestrului I.2021, un număr de 142 beneficiari (inclusiv 46, care au beneficiat de servicii DOT la 

domiciliu) a fost acoperit cu servicii de suport psiho-social.  

Asigurarea distribuției medicamentelor anti-TB, pentru tratamentul pacienților cu TB-M/XDR, în teritorii, 

inclusiv în regiunea de Est a Rep. Moldova 

În baza acordului de finanțare cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract CF/IFP/18 din 04/01/2021), IP 

„UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor 

antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe 

parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 797 pachete de medicamente antituberculoase, pentru 

tratamentul pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum 

urmează: de către echipa din Chișinău - 444 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de 

Est - 353 pachete de medicamente.  

Pe parcursul trimestrului I.2021, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 134 pacienți. De la demararea 

programului DOTS Plus în țară, în trimestrul IV.2005, din sursele FG (Runda 1, Runda 6, Runda 8, 
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Runda 9, Grantul Consolidat SSF, Grantul NFM, Grantul Consolidat 1611 și Grantul Consolidat 1923), 

UNITAID și a MSMPS, tratamentul a fost instituit unui număr de 11,224 pacienți. 

Asigurarea menținerii spațiilor de depozitare a medicamentelor anti-TB și echipamentelor medicale, la 

nivel central 

IP ”UICMP DS” a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” 

(întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul 

implementării granturilor TB (contract Depozit/IFP/2021 din 31/12/2020). 

Modulul: Înlăturarea barierelor în domeniul drepturilor omului și de gen, în accesarea 

serviciilor TB  

Intervenția: Activitățile de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul TB  

Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și comportamentelor, la nivel național și 

social  

În perioada raportată, în cadrul activității sus-menționate, au fost realizate mai multe intervenții, precum 

urmează:  

▪ IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” a organizat, la data de 24 martie 2021: (i) Conferința științifico-practică, în 

format on-line, cu participare internațională, consacrată Zilei Mondiale a Tuberculozei, cu genericul 

”Aspecte moderne ale prestării serviciilor în domeniul tuberculozei în perioada pandemiei COVID-19”; 

(ii) iluminarea în ROȘU a Arcului de Triumf din capitală, pentru a atrage atenția asupra impactului 

devastator al TB; (iii) un flashmob, în scopul susținerii campaniei CEASUL BATE! 

▪ Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării, Direcția medico-militară și Centrul Consultativ-Diagnostic au 

organizat un flashmob dedicat Zilei Mondiale a Tuberculozei, la data de 24 martie. 

▪ Asociațiile obștești active în domeniul TB au organizat un șir de activități, consacrate Zilei Mondiale a 

Tuberculozei, la data de 24 martie. 

Elaborarea, tipărirea și distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, pentru populațiile 

cheie  

Pe parcursul trimestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat tipărirea și distribuția a 18 titluri de broșuri și pliante 

educaționale și informative despre TB, destinate grupurilor cheie, cu un tiraj total de 29 000 de exemplare (în 

limbile română și rusă). Materialele sus-menționate au fost distribuite partenerilor și asociațiilor obștești, care 

lucrează cu grupurile cheie, și anume: IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, AO Speranța Terrei, AO AFI Anenii Noi, AO 

Casa Speranțelor, AO SMIT, AO Asociația Psihologilor din Tighina, AO Programe Medico-Sociale, Serviciul 

medical al sistemului penitenciar, AO UORN.  

Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și informare (materiale IEC, intervenții mass media, etc.)  

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat realizarea următoarelor intervenții: 

▪ Actualizarea conținutului site-ului www.tuberculoza.info, privind datele statistice cu referire la TB, în țară 

și în lume (conform datelor preliminare din anul 2020). 

▪ Difuzarea materialelor video privind TB. În colaborare cu echipa de coordonare a PNCT, au fost 

http://www.tuberculoza.info/
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selectate 4 materialele video, în limbile română și rusă, pentru difuzare în perioada campaniei de 

informare, dedicate zilei de 24 martie. 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul 

sănătății, inclusiv personal medical comunitar 

Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar 

Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a personalului din cadrul serviciului TB 

Activitatea sus-menționată prevede organizarea platformelor de telemedicină și instruire online, în trei 

locații din cadrul serviciul de ftiziopneumologie al țării: IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, inclusiv clinica 

Vorniceni, și Spitalul TB Bender. 

Pe parcursul perioadei de raportare, Centrul PAS a inițiat procedurile de estimare a volumului lucrărilor 

de reparație necesare, în Spitalul TB Bender, și a organizat procesul de selecție a companiei de 

construcție. În cadrul IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, inclusiv clinica Vorniceni, activitatea va fi demarată în 

perioada trimestrelor următoare. 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și 

ameliorarea calității acestora 

Intervenția: Organizarea și gestionarea serviciilor de îngrijire 

Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru 

populațiile cheie  

Activitatea sus-menționată prevede acordarea unui grant pentru suportul platformei TB. În conformitate 

cu decizia GTL mixt TB și HIV din 19 februarie 2021, această activitate va fi implementată, în anul 2021, 

de către AO AFI, Chișinău, în colaborare cu Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din 

Republica Moldova (AO SMIT), Bălți. 

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost realizate următoarele intervenții: organizarea a 2 ședințe ale 

Platformei TB (10 și 29 martie 2021); elaborarea planului de acțiuni al Platformei pentru a. 2021 și 

actualizarea listei asociațiilor obștești din cadrul Platformei TB; prezentarea și propunerea spre 

implementare a SOP-urilor pentru implicarea asociațiilor obștești active în controlul TB; discutarea și 

aprobarea listei instruirilor necesare. 

Intervenția: Implementarea sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, 

în domeniul HIV/TB 

Asigurarea vizitelor complexe de M&E, inclusiv în OSC-uri și alte APL, cu rețele sanitare proprii și private 

În baza acordului de finanțare cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract CF/IFP/18 din 04/01/2021), IP 

„UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în 

instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică 

(procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). 

Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 21 vizite de M&E în teritorii, dintre care: 12 – pe malul 

drept și 9 – pe malul stîng. 
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Modulul: Managementul programului 

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management  

Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor informaționale pentru colectarea 

datelor, inclusiv în aspecte de M&E   

 

Activitatea sus-menționată urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate, care 

va descrie fezabilitatea tehnică și operațională a sistemului informațional și va oferi recomandări de 

îmbunătățire a acestuia; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului 

informațional, cerințele față de programul de control, securitate, hardware, software, interoperabilitate 

etc.; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional. 

 

Pe parcursul trimestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat formularea termenilor de referință pentru 

specialistul care va elabora studiul de fezabilitate și desfășurarea procedurii de contractare a 

specialistului respectiv.  

Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național de Control al Tuberculozei 

 

Activitatea în cauză prevede (i) remunerarea a cinci specialiști: Specialist Management Medicamente 

anti-TB, Asistent M&E, Asistent Financiar M&E, Specialist Diagnostic de Laborator și Consultant 

Mentenanță GeneXpert Moldova - din cadrul echipei de coordonare a PNCT; (ii) acoperirea cheltuielilor 

operaționale aferente. 

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta TB       

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

1923, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei 

programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Respectiv, 

rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele 

finale – către finele trimestrului patru de raportare. 
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Progresul activităților, componenta HIV/SIDA 

Modulul: Prevenirea cazurilor noi HIV pozitive   

Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire, în rândul populațiilor 

cheie: implementarea intervențiilor axate pe schimbarea comportamentului în 

rândul PCDI, BSB și TG, LS și deținuților, prin intermediul programelor de 

distribuție a prezervativelor și lubrifianților, și al programelor de schimb de seringi  

Pentru realizarea acestei intervenții, IP UCIMP DS a încheiat, la începutul anului 2021, contracte de finanțare 

pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și 

de asistență psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, pentru 

perioada anului 2021, cu 15 instituții: ANP și 14 asociații obștești active în domeniu (10 organizații de pe malul 

drept al r. Nistru - AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților Adolescentul, Orhei; AO AFI, Chișinău; 

AO Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și Reducerea Riscurilor (UORN), Bălți; AO Respirația a Doua pentru 

Oameni în Etate și Inactivi, Bălți; AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Credința, Chișinău; AO Tinerele Femei 

Cernoleuca, Dondușeni; AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO 

Inițiativa Pozitivă, Chișinău; și 4 organizații din regiunea de Est a RM - AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, 

Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Numărul estimat 

de beneficiari ai proiectelor sus-menționate, pentru anul 2021, este de 31,797 persoane (25,999 – malul drept și 

5,798 – malul stîng). 

Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile sus-menționate vor include, pe lângă pachetele de bază 

oferite GRSI - pachete atractive de servicii de prevenire pentru LS și BSB, și servicii de îngrijire și suport 

pentru PTH. Localitățile de acoperire și pachetele atractive de servicii sunt descrise în Anexa 2. 

 

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

UCIMP DS (Recipientul Principal) 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 responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. Monitorizarea 

și evaluarea serviciilor de prevenire HIV, a serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH și de asistență 

psihosocială în tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă, 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. 

 

Programele de Schimb de Seringi (PSS) pentru PCDI și partenerii lor (pachet de bază) sunt oferite prin 

intermediul ANP și a 10 organizații - 6 de pe malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO UORN, 

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 Obshestvennogo Zdorovia, 

Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender). În cadrul 

sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții PCDI sunt desfășurate în 18 penitenciare, din 

care: 13 de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P9 

Pruncul, P11 Bălți, P13 Chișinău, P15 Cricova,  P17 Rezina, P18 Brănești) și 5 de pe malul stâng (P8 Bender, 
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P12 Bender, UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Acoperirea geografică: programele de 

prevenire pentru PCDI, din sursele grantului FG, acoperă 33 de localități (26 - malul drept și 7 - malul stâng). 

Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDI, în anul 2021, sunt descrise în 

Anexa 2. Numărul estimat de PCDI, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 15,350 persoane (13,140 – malul 

drept și 2,210 – malul stîng). Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL. 

 

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul PCDI acoperiți cu servicii de prevenire, inclusiv celor 

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

către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.  

Programele de prevenire pentru LS (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 13 organizații –  9 de pe 

malul drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO UORN, 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 AO Credința, Chișinău) și 4 de pe malul stâng (AO Miloserdie, Bender; AO 

Alians Zdorovia, Tiraspol; AO Trinity, Rîbnița și AO Programe Medico-Sociale, Bender). Acoperirea geografică: 

serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate în 36 de localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng). 

Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru LS, în anul 2021, sunt descrise în Anexa 

2. Numărul estimat de LS, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 6,740 persoane (5,060 – malul drept și 

1,680 – malul stîng). Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL. 

 

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul LS acoperiți cu servicii de prevenire, inclusiv celor 

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

către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021. 

 

Programele pentru LS (pachet atractiv)  

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de prevenire pentru LS au fost extinse prin acordarea 

pachetului atractiv de servicii. Acesta este oferit prin intermediul a 11 organizații – 7 de pe malul drept (AO 

Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO UORN, Bălți; AO CERA Adolescentul, Orhei; AO Pas 

cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni) și 4 

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

Medico-Sociale, Bender). Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru LS, sunt descrise în 

Anexa 2. Numărul estimat de LS, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 426 persoane (361 – malul drept și 

65 – malul stîng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL. 

 

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul LS acoperiți cu aceste servicii, sunt preliminare și nu 

se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la 

finele semestrului I.2021. 

 

Programele de prevenire pentru BSB (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul a 8 organizații - 4 de pe 

malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, 

Chișinău, AO Credința, Chișinău) și 4 de pe malul stîng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO 

Programe Medico-Sociale, Bender și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Acoperirea geografică: serviciile de 

prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de 
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raportare, au fost acoperite 19 localități (12 – malul drept, 7 – malul stîng). Localitățile de acoperire și pachetul 

de servicii de prevenire HIV pentru BSB, pentru anul 2021, sunt prezentate în Anexa 2. Numărul estimat de 

BSB, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 3,975 persoane (3,475 – malul drept și 500 – malul stîng). 

Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL. 

 

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul BSB acoperiți cu servicii de prevenire, inclusiv celor 

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

către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021. 

 

Programele de prevenire pentru TG  

Începând cu anul 2021, din sursele FG, a fost lansat un proiect pilot privind prestarea serviciilor de prevenire, în 

rândul TG. Acest proiect și-a luat startul în mun. Chișinău și este implementat de către AO GENDERDOC-M. 

Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru TG, pentru anul 2021, sunt prezentate în 

Anexa 2. Numărul estimat de TG, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 50 persoane (toți – malul drept). 

Costul pachetului per beneficiar este de 1 278.20 MDL. 

 

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul TG acoperite cu servicii de prevenire, sunt preliminare 

și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi 

prezentate la finele semestrului I.2021. 

 

Programele pentru BSB (pachet atractiv)  

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de prevenire pentru BSB au fost extinse prin acordarea 

pachetului atractiv de servicii. Acesta este oferit prin intermediul a 4 organizații – 2 de pe malul drept (AO 

GENDERDOC-M, Chișinău și AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul) și 2 de pe malul stâng (AO Miloserdie, 

Bender și AO Alians Zdorovia, Tiraspol). Localitățile de acoperire și pachetul atractiv de servicii pentru BSB, 

sunt descrise în Anexa 2. Numărul estimat de BSB, pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 343 persoane 

(313 – malul drept și 30 – malul stîng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL. 

 

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul BSB acoperiți cu aceste servicii, sunt preliminare și nu 

se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la 

finele semestrului I.2021. 

 

Servicii mobile de prevenire pentru toate GRSI 

PN HIV 2021-2025 prevede diversificarea serviciilor prestate în rândul GRSI. Astfel, începând cu anul 2021, din 

sursele FG, au fost relansate serviciile mobile de prevenire, care asigură o bună accesibilitate la serviciile de 

profilaxie HIV, pentru toate GRSI, precum și la serviciile de îngrijire și suport, pentru PTH. 

 

În acest context, la începutul anului 2021, IP UCIMP DS a organizat procedura de selectare și contractare a 

două asociații obștești active în domeniu (AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău și UORN, Bălți), pentru implementarea 

serviciilor mobile de prevenire. În scopul acoperirii regiunilor Nord și Centru ale RM, cu aceste servicii, pe 

parcursul anului 2021, organizațiile contractate urmează să colaboreze cu alte asociații obștești active în 

domeniu. 
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Localitățile de acoperire și numărul beneficiarilor deserviți, prin intermediul serviciilor mobile de prevenire, vor fi 

prezentate la finele semestrului I.2021. 

 

La fel, pe parcursul trimestrului de raportare, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2021, destinate 

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

IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 55 din 04.02.2021), IP UCIMP DS a asigurat: 

▪ organizarea procedurii de achiziție a prezervativelor masculine clasice pentru GRSI și partenerii lor 

(contract 12/GD/H cu Fundația IDA din data de 16.03.2021, în valoare totală de 32 615.50 USD), cu 

livrare în lunile iunie-iulie, 2021 și distribuire ulterioară către asociațiile obștești active în domeniu; 

▪ organizarea procedurii de achiziție a consumabilelor pentru GRSI și partenerii lor (seringi de unică 

folosință și șervețele îmbibate cu alcool pentru PCDI și partenerii lor; lubrifianți pentru uz intim pe bază 

de apă și prezervative de duritate sporită pentru BSB și LS), destinate ambelor maluri; contractarea 

acestora este preconizată pentru perioada trimestrului II.2021.   

 

Intervenția: Promovarea activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul 

tuturor populațiilor cheie: profilaxia pre-expunere (PrEP) și abordările inovative 

Programele de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru toate populațiile cheie, sunt implementate, 

începând cu anul 2021, din sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova. Acestea sunt desfășurate prin 

intermediul a 6 organizații – 3 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Credința, Chișinău; 

UORN, Bălți) și 3 de pe malul stîng (AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; și AO Alians Zdorovia, 

Tiraspol). Pachetul de servicii PrEP este descris în Anexa 2. Numărul estimat de beneficiari PrEP pentru a fi 

acoperiți în anul 2021, este de 200 persoane (140 – malul drept și 60 – malul stîng). Costul pachetului per 

beneficiar este de 800.00 MDL. 

 

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul de persoane acoperite cu serviciile PrEP, sunt 

preliminare și nu se raportează. Datele validate de către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor 

fi prezentate la finele semestrului I.2021. 

Intervenția: TFM și alte tratamente de drog dependență asistate medical 

Tratamentul farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă (TFM) și alte tratamente ale 

dependenței de droguri sunt implementate în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu 

cel neguvernamental. Astfel, DRN, împreună cu alte instituții medicale, asigură implementarea componentei 

medicale a TFM, iar asociațiile obștești implicate complementează cu servicii psiho-sociale și de suport, în 

scopul creșterii și/sau menținerii aderenței la tratament.  

 

Componenta psiho-socială și de suport al TFM este asigurată, doar pe malul drept, de către 2 asociații 

obștești (AO UORN, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport 

pentru PCDI, în cadrul TFM, în anul 2021, este descris în Anexa 2. Numărul estimat de PCDI pentru a fi 

acoperiți în anul 2021, este de 504 persoane (toate – malul drept). Costul pachetului per beneficiar este de 

542.00 MDL. 

 

La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul PCDI acoperiți cu aceste servicii, inclusiv celor testați 
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pentru HIV, și numărul de consumabile distribuite sunt preliminare și nu se raportează. Datele validate de către 

PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021. 

 

De asemenea, în perioada raportată, în baza necesităților prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare 

oficială nr. 81 din 19.02.2021), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a 1 100 fiole 

de Naloxon (0.4 mg/mL), pentru prevenirea supradozării în rândul PCDI din regiunea transnistreană, 

pentru perioada a. 2021, în valoare totală de 1 198.52 USD (contract 13/GD/H cu Fundația IDA din data 

de 31.03.2021)*. Livrarea preparatului este preconizată pentru perioada lunilor iunie-iulie, 2021. 

*Notă: Procurarea preparatului Naloxon (0,4 mg/mL), pentru prevenirea supradozării în rândul PCDI de pe malul drept, se planifică 

din sursele PN HIV. 

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV 

Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de testare la HIV, în rândul BSB 

și TG, LS, PCDI și al utilizatorilor de droguri neinjectabile, deținuților; testarea 

comunitară (efectuată de către personalul medical comunitar); auto-testarea; 

testarea în cadrul instituțiilor medicale 

Revizuirea periodică a Protocolului clinic național ”Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt” 

În perioada raportată, Centrul PAS a asigurat elaborarea termenilor de referință pentru consultanții care 

urmează să actualizeze protocolul clinic național ”Profilaxia transmiterii infecției HIV de la mamă la făt” și 

lansarea concursului de angajare a consultanților. Procedura de contractare va fi efectuată în perioada 

trimestrului II.2021. 

Procurarea de teste HIV pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV  

Această activitate presupune asigurarea procedurii de achiziționare a testelor HIV pentru nou-născuții din 

mame HIV pozitive, de pe ambele maluri ale r. Nistru. 

 

În perioada raportată, 39 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 32 – pe malul drept și 7 – pe malul 

stâng. Respectiv, numărul copiilor născuți din mame infectate cu HIV a fost de 39 (32 – pe malul drept și 7 – pe 

malul stâng). Din aceștia, toți 39 (32 – pe malul drept și 7 – pe malul stâng) au fost testați la ARN HIV, în 

primele 48 ore de viață.  

Promovarea modelului de Testare Index la HIV*, pentru a dezvolta abordări inovative privind identificarea 

precoce a infecțiilor cu HIV și Sifilis  

*Notă: Această activitate presupune oferirea serviciilor de testare la HIV membrilor de familie și partenerilor tuturor GRSI (clienți 

index), care sunt supuși unui risc sporit de infectare cu HIV. 

 

În anul 2021, în scopul susținerii serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV, urmează a fi implementat un 

mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV, în baza căruia, pentru 

fiecare persoană HIV+ nou identificată și înrolată în TARV, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren 

primesc câte 1 000.00 MDL. De menționat că, același mecanism de stimulare este aplicat și la identificarea 

cazurilor noi de TB printre GRSI. Astfel, pentru fiecare persoană TB+ nou identificată, asociația obștească sau 

lucrătorii săi în teren, la fel, primesc câte 1 000.00 MDL. 
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În rezultat, IP UCIMP DS a realizat un transfer, în sumă totală de 30 000.00 MDL, către organizațiile, care au 

identificat 30 PTH noi, în perioada trimestrului I.2021.  

Modulul: Tratament, îngrijire și suport 

Intervenția: Implementarea serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV 

Asigurarea contractării Coordonatorului Descentralizare TARV  

În scopul îmbunătățirii calității serviciului de supraveghere medicală a PTH și tratament ARV, în condiții de 

ambulator, și în conformitate cu obiectivele PN HIV, MSMPS a aprobat organizarea procesului de 

descentralizare a supravegherii medicale și TARV, prin crearea de cabinete teritoriale. Astfel, activitatea sus-

menționată prevede contractarea unui specialist, care urmează să coordoneze procesul de descentralizare a 

serviciului de supraveghere medicală și tratament ARV, până la nivel raional. Procesul de descentralizare va 

asigura, în perspectivă, majorarea numărului de pacienți acoperiți cu TARV, sporirea aderenței la tratament, 

ameliorarea calității vieții PTH, precum și reducerea transmiterii infecției HIV către partenerii acestora.  

 

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a anunțat concursul privind angajarea Coordonatorului 

Descentralizare TARV. Selectarea și contractarea specialistului se va desfășura în perioada trimestrului II.2021.  

Intervenția: Oferirea serviciilor de consiliere și suport psihosocial 

Această intervenție urmărește complementarea activităților, implementate de către sectorul 

guvernamental, în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament ARV 

a PTH, prin intermediul unor servicii psiho-sociale și de suport, prestate de către asociațiile obștești 

contractate de către IP UCIMP DS în acest scop.  

 

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) 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 UORN, Bălți; AO GENDERDOC-M, 

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

Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Aceste servicii sunt implementate în sectorul civil și 

penitenciar, acoperind 43 de teritorii administrative (35 – malul drept, 8 – malul stâng). Localitățile de 

acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport pentru PTH, în anul 2021, sunt descrise în Anexa 2. 

Numărul estimat de PTH pentru a fi acoperiți în anul 2021, este de 1,856 persoane (1,466 – malul drept și 390 – 

malul stîng). Costul pachetului per beneficiar este de 2 000.97 MDL. 

 

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet atractiv)  

Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH au fost extinse 

prin acordarea pachetului atractiv de servicii. Acesta este oferit prin intermediul a 8 organizații – 4 de pe malul 

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

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

AO Trinity, Rîbnița; AO Programe Medico-Sociale, Bender). Pachetul atractiv de servicii de îngrijire și 

suport pentru PTH este descris în Anexa 2. Numărul estimat de PTH pentru a fi acoperiți în anul 2021, este 

de 2,353 persoane (1,490 – malul drept și 863 – malul stîng). Costul pachetului per beneficiar este de 670.63 

MDL. 
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La finele trimestrului I.2021, datele cu referire la numărul persoanelor acoperite cu programe de servicii 

de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază și atractiv) nu se raportează. Datele validate de către 

PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele semestrului I.2021.  

Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală 

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, la servicii de monitorizare a 

tratamentului, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la 

nivelul celulelor CD4.  

 

Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2021, destinate 

Centrului SIDA Tiraspol (malul stîng), prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 80 din 

19.02.2021), IP UCIMP DS a asigurat: 

▪ organizarea procedurii de achiziție a testelor PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru 

echipamentele GeneXpert®, necesare pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la 

încărcătura virală (contract 10/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din data de 15.03.2021, în valoare 

totală de 51 332.00 USD), cu livrare în 2 tranșe – luna aprilie și luna septembrie, 2021;   

▪ organizarea procedurii de achiziție a unui lot de reagenți și consumabile, pentru echipamentul BD 

FACS Count, necesare pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4, prin metoda de 

flowcitometrie (contract 14/GD/H cu UNICEF SD din 19.03.2021, în valoare totală de 24 246.78 

USD), cu livrare în 1 tranșă –  lunile mai-iunie, 2021.  

 

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 1.844, inclusiv 1.451 – pe malul drept și 393 – pe 

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

aceleiași perioade, este de 3.134, inclusiv 2.265 – pe malul drept și 869 – pe malul stâng.  

Asigurarea mentenanței complexe a echipamentului de laborator, din cadrul LNR și LRR 

Pe parcursul perioadei de raportare, în baza necesităților de consumabile de laborator, pentru a. 2021, 

destinate Centrului SIDA Tiraspol, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 80 din 19.02.2021), 

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a kit-urilor de calibrare (XpertCheck), pentru 

echipamentele GeneXpert® (contract 10/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din data de 25/02 15.03.2021, în 

valoare totală de 51 332.00 USD), cu livrare în 1 tranșă – luna aprilie, 2021. 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme de laboratoare 

Intervenția: Sisteme de management al calității și acreditare 

Implementarea și Menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul LNR HIV conform 

Standardului ISO 15189  

În perioada raportată, în vederea continuării implementării managementului calității și realizării procedurii de 

acreditare, conform standardului internațional ISO 15189 (activitate inițiată în anul 2020, din sursele grantului 

precedent al FG, aa.2018-2020), laboratorul HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, a depus cererea și dosarul de 
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acreditare către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC). În perioada trimestrului II. 

2021, MOLDAC urmează să analizeze dosarul și să efectueze vizita preliminară la sediul laboratorului 

HIV/SIDA. 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de 

management în sănătate și M&E 

Intervenția: Efectuarea exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a 

transparenței 

Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV)  

Activitatea sus-menționată urmează a fi realizată în 3 etape: (i) elaborarea studiului de fezabilitate, care 

va descrie fezabilitatea tehnică și operațională a sistemului informațional și va oferi recomandări de 

îmbunătățire a acestuia; (ii) elaborarea caietului de sarcini, care va descrie arhitectura sistemului 

informațional, cerințele față de programul de control, securitate, hardware, software, interoperabilitate 

etc.; (iii) elaborarea propriu-zisă a sistemului informațional. 

 

Pe parcursul trimestrului I.2021, Centrul PAS a asigurat formularea termenilor de referință pentru 

specialistul care va elabora studiul de fezabilitate și desfășurarea procedurii de contractare a 

specialistului respectiv.  

Modulul: Managementul programului 

Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management  

Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS 

Activitatea în cauză prevede (i) angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști: 

Coordonator TARV, Coordonator Prevenire și Control HIV, Coordonator Diagnostic de Laborator, 

Coordonator VCT și Coordonator Epidemiologie - din cadrul echipei de coordonare a PN HIV; (ii) 

acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și 

achiziționării rechizitelor de birou; (iii) acoperirea cheltuielilor pentru realizarea vizitelor de monitorizare în 

teren, de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV. 

 

Pe parcursul trimestrului I.2021, echipa HIV din cadrul IP UCIMP DS, împreună cu reprezentanții PN HIV, 

au realizat 8 vizite de monitorizare de rutină în teren. În cadrul acestor vizite, au fost verificate 

următoarele aspecte: contractele de muncă ale angajaților, documentele de evidență și anchetele primare 

ale beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, condițiile de păstrare și balanța 

stocurilor de consumabile, precum și disponibilitatea materialelor informaționale. La fel, au fost purtate 

discuții cu coordonatorii organizațiilor și lucrătorii în teren, în scopul fortificării capacităților de acoperire cu 

servicii de prevenire și testare la HIV a beneficiarilor, de utilizare eficientă a consumabilelor/ 

echipamentelor, de monitorizare a condițiilor de păstrare a consumabilelor, de păstrare corespunzătoare 

a documentației confidențiale, etc. Toate vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele 

vizitelor sunt remise organizațiilor vizitate.  
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Susținerea mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau în risc sporit de 

infectare și a organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA 

Grantul actual al FG prevede resurse importante pentru susținerea mobilizării comunitare si a populațiilor țintă 

afectate de HIV/SIDA. Realizarea activității sus-menționate va permite: (i) îmbunătățirea accesului populaților-

cheie la serviciile de prevenire HIV, diagnostic, tratament, îngrijire și suport, (ii) reducerea barierelor legate de 

drepturile omului, în accesarea serviciilor HIV/TB, (iii) acordarea serviciilor integrate și îmbunătățirea calității 

acestora. Instrumentele tehnice aplicate în acest sens, vor include: contractare a serviciilor de consultanță, 

instruiri pentru OSC și instituții publice partenere, campanii de sensibilizare și pledoarie, materiale educaționale, 

evenimente tematice, oferire de mini-granturi, etc. 

În acest context, în perioada raportată, în conformitate cu deciziile GTL și KAP, IP UCIMP DS a organizat 

procedura de selecție și a asigurat semnarea acordului de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea 

susținerii mobilizării sociale a comunităților persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a 

organizațiilor societății civile active în controlul HIV/SIDA, în perioada aa. 2021-2023 (contract CF/ADVOC-

IP/2021/21 din 01.04.2021, în valoare totală de 8 709 412.00 MDL).  

Indicatorii de performanță ai Grantului, componenta HIV/SIDA 

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

1923, componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei 

programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt anuale. Respectiv, 

rezultatele intermediare, pentru acești indicatori, se prezintă către finele trimestrului doi, iar rezultatele 

finale – către finele trimestrului patru de raportare. 
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Partea 2. 
 

 

 

RAPORT DE PROGRES   

 

 

 

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și 

Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica 

Moldova”, aa. 2018-2020 

 

 

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: 13,532,397.00 EURO*  
 

Data demarării: 01 Ianuarie 2018 
 

Data încheierii: 31 Decembrie 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Notă: Bugetul a fost modificat în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 25.09.2020 - GF Implementation Letter Number: 3 

Grant Revision (Ref.: EECA/TS/130-24/09/2020). 
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Progresul activităților de încheiere a Grantului, componenta TB 

Modulul: MDR-TB 

Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de 

sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică (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 și scrisoare oficială #01-2/407 din 12.05.2020), 

privind necesitățile de procurare a consumabilelor de laborator, în cadrul serviciului microbiologic în 

controlul tuberculozei, IP ”UCIMP DS” a asigurat livrarea, în luna martie 2021, a ultimei tranșe de 

consumabile de laborator, destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei, în valoare de 26 880.00 

MDL (contract MDA/C/T/GD/28 cu „Bio Analitica” SRL din 21.07.2020, în valoare totală de 329 100.00 MDL). 

 

Progresul activităților de încheiere a Grantului, componenta HIV/SIDA 

Modulul: Tratament, îngrijire și suport 

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) 

În perioada raportată, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare oficială #298 din 20.07.2020), privind 

necesitatea de procurare a preparatului Pyridoxine, în scopul asigurării continuității tratamentului profilactic al 

infecțiilor oportuniste (Tuberculoza și Toxoplasmoza), IP UCIMP DS a asigurat, în luna februarie 2021,  

procedura de livrare a acestui preparat, în valoare de 1 882.36 USD (contract MDA-C-H/GD/57-2020 cu 

UNICEF SD din data de 03.09.2020). 

Asigurarea achiziționării de echipamente și autoturisme* 

În cadrul activității menționate, în baza solicitărilor ANP a Ministerului Justiției și ale ONG-urilor active în 

controlul HIV/TB, privind necesitățile de procurare a echipamentelor IT, IP UCIMP DS a asigurat procedura de 

livrare, în lunile ianuarie-februarie 2021, a ultimelor tranșe de desktopuri PC destinate sistemului ANP, de 

laptopuri și desktopuri PC destinate ONG-urilor active în controlul HIV/TB (10 instituții, de pe malul drept, 

contractate de IP UCIMP DS) – toate în valoare de 493 417.20 MDL (contract MDA-C-H/GD/60-2020 cu 

„Accent Tehno” SRL din 05.11.2020, în valoare totală de 682 444.47 MDL).  

În același timp, în baza solicitării Spitalului TB Bender (scrisoare oficială #1114 din 24.11.2020) și a AO 

„Trinity”, or. Rîbnița (ONG, contractat de către IP ”UCIMP DS”, activă în controlul HIV), IP UCIMP DS a 

asigurat organizarea procedurii de livrare și distribuție, în luna februarie 2021, a două aparate de aer 

condiționat destinate Spitalului TB Bender, în valoare de 8 108.34 MDL, și a unui aparat de aer 

condiționat destinat AO „Trinity”, în valoare de 6 591.67 MDL (contract MDA-C-H/GD/61.2-2020 cu 

„Viloterm” SRL din 09.12.2020, în valoare totală de 14 700.01 MDL).  

*Notă: Activitatea a fost introdusă din contul economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU. 
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Progresul activităților de încheiere a Grantului, componenta COVID-19 

Modulul: COVID-19  

Măsurile de pregătire, prevenire și răspuns la COVID-19*  

În cadrul activității menționate, în baza solicitărilor MSMPS și ale beneficiarilor de bază (IMSP IFP ”Chiril 

Draganiuc” și IMSP SDMC), privind necesitățile de procurare a dispozitivelor și consumabilelor de 

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

▪ livrarea integrală, în luna februarie 2021, a frigiderelor și frigiderelor-congelatoare de laborator, 

destinate laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC (contract C19RM/08 cu „Eyecon Medical” 

SRL din 04.12.2020, în valoare totală de 562 800.00 MDL);  

▪  livrarea integrală, în luna ianuarie 2021, a frigiderelor de laborator pentru păstrarea regenților, destinate 

laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC (contract C19RM/09 cu „Becor” SRL din 09.12.2020, în 

valoare totală de 158 200.00 MDL); 

▪  livrarea integrală, în luna ianuarie 2021, a două nișe de securitate biologică, destinate laboratorului 

HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC (contract C19RM/10 cu IM „GBG-MLD” SRL din 04.12.2020, în 

valoare totală de 344 400.00 MDL);  

▪ livrarea, în luna februarie 2021, a următoarei tranșe de consumabile de laborator, destinate IMSP 

SDMC, în valoare de 128 896.00 MDL (contract C19RM/11 cu IM „GBG-MLD” SRL din 23.11.2020, în 

valoare totală de 369 900.00 MDL); următoarea livrare este preconizată pentru perioada trimestrului 

II.2021; 

▪ livrarea integrală, în luna februarie 2021, a containerelor mobile de laborator, destinate laboratorului 

HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC (contract C19RM/38 cu „Medica Sens” SRL din 15.12.2020, în 

valoare totală de 439 800.00 MDL);  

 

La fel, în baza solicitărilor beneficiarilor de bază (IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, IMSP SDMC) și ale ONG-urilor 

active în controlul TB/HIV, privind necesitățile de procurare a echipamentelor individuale de protecție și 

dezinfectanților, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, IP UCIMP DS a asigurat: 

▪ livrarea integrală, în luna martie 2021, a respiratoarelor FFP2, destinate personalului medical din cadrul 

IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, IMSP SDMC și personalului AO “AFI" (contract C19RM/18 cu „Bio 

Analitica” SRL din 11.11.2020, în valoare totală de 617 870.00 MDL);  

▪ semnarea, pe data de 22.03.2021, a contractului C19RM/30, prin intermediul instrumentului de 

procurare al FG (wambo.org), în valoare totală de 14 810.72 USD, privind procurarea aparatului Real-

Time PCR (Rotor Gene Q), destinat laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC; livrarea este 

preconizată pentru perioada trimestrului II.2021. 

 
 

*Notă: Activitățile au fost realizate, în conformitate cu prevederile scrisorilor Fondului Global din 16.06.2020 

(C19RM_MOLDOVA_ADDITIONAL FUNDING) și din 25.09.2020 (GF Implementation Letter Number: 3 Grant Revision, Ref.: 

EECA/TS/130-24/09/2020). 
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Fortificarea managementului Granturilor MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020 și 

aa. 2021-2023 

Pe parcursul trimestrului raportat, IP UCIMP DS: 

▪ a participat, împreună cu Echipa pe Țară (GF Country Team), la ședința online, organizată de FG, pe 

data de 15 ianuarie 2021, cu tematica “MDA-C-PCIMU wrapping up 2020 and plans for 2021”, privind 

desfășurarea activităților de încheiere a grantului precedent (MDA-C-PCIMU nr. 1611, aa.2018-2020), 

și planificarea activităților de implementarea a grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 1923, aa. 2021-

2023);  

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

TB/HIV/SIDA 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.2020;  

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

TB/HIV/SIDA 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.2020;  

▪ a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.IV.2020, pe data de 15.02.2021, 

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 2020, 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 Secretariatul FG, pe data de 27.02.2021, spre 

revizuire către LFA și spre aprobare către Echipa pe Țară (GF Country Team), până în data de 

15.03.2021;   

▪ a fost parte a dialogului național multisectorial privind instituirea unui grup de experți, care va lucra în 

scopul planificării și sincronizării programelor de prevenire HIV, finanțate din sursele CNAM și ale FG; 

▪ a asigurat livrarea bunurilor contractate, în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, 

MDA-C-PCIMU nr. 1611 (aa.2018-2020), precum și achiziționarea celor planificate în cadrul Grantului 

Consolidat TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923 (aa.2021-2023), în conformitate 

cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global; 

▪ a continuat 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, 

aa.2018-2020 (GF Guidance Note on Responding to COVID-19 din 04.03.2020), precum și din contul 

investiției suplimentare unice, din partea FG, la același grant (GF Implementation Letter Number: 3 

Grant Revision, Ref.: EECA/TS/130-24/09/2020, din 25.09.2020);  

▪ a continuat finanțarea unui specialist în efectuarea procedurilor vamale, cu privire la bunurile livrate, în 

cadrul contractelor semnate de IP UCIMP DS cu agențiile internaționale de procurare (OMS, Fundația 

IDA, etc.), cu producătorii internaționali (Hain Lifescience GmbH, Becton Dickinson BV, ABBVIE 

Logistics BV, Cepheid HBDC SAS) și prin intermediul instrumentului de procurare al FG (wambo.org). 

http://www.ucimp.md/
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Debursările Granturilor MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020 și aa. 2021-2023 

Către 31 martie 2021, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1923), 

componenta TB și HIV/SIDA, au fost debursați 106 102 730.00 (MDL), față de 115 072 200.00 (MDL) bugetați 

pentru anul 2021, ceea ce constituie 92%.           

 

La fel, către 31 martie 2021, în cadrul încheierii realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-

PCIMU nr. 1611), componenta TB, HIV/SIDA și COVID-19, au fost debursați 3 206 690.00 (MDL). 

 

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare, pe componentele grantului actual (MDA-C-PCIMU nr. 1923, 

aa. 2021-2023), pe componentele grantului precedent (MDA-C-PCIMU nr. 1611, aa. 2018-2020), inclusiv 

componenta COVID-19, precum și lista activităților finanțate din sursele acestora, pe parcursul perioadei de 

raportare, sunt reflectate în Anexa 2. 
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Partea 3. 

 

 

RAPORT  DE  PROGRES   

 

GRANTURI  CNC 

 

 

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, aa. 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, de către membrii CNC, a sarcinilor de 

supervizare a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienți Principali (PR) și Sub-Recipienți 

(SR), și de fortificare a capacităților de coordonare și supervizare a programelor naționale de prevenire și 

control al TB și HIV/SIDA/ITS.  

 

Activitățile, realizate în trimestrul I.2021, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele: 

▪ a fost coordonată participarea membrilor CNC la sondajul organizat de Secretariatul FG, privind 

mecanismul de răspuns al FG la pandemia COVID-19 (C19RM), prin prisma aspectelor ce țin de 

instrumentele, recomandările, realizările și domeniile de îmbunătățire pentru viitor; 

▪ a fost asigurată participarea reprezentantului CNC din RM la Forumul Regional pentru țările EEAC, 

organizat de FG;  

▪ a fost facilitat procesul de elaborare a Planurilor de lucru anuale ale GTL, pentru anul 2021; 

▪ a fost facilitată organizarea următoarelor ședințe de lucru:  

a) GTL Control TB din 19 ianuarie 2021, în cadrul căreia au fost discutate: i) aspectele de coordonare și 

aranjamentele de implementare a activităților grantului TB, pentru anul 2021; ii) activitățile planificate pentru 

realizare, de către asociații obștești; iii) modul de implementare a activităților de pledoarie și advocacy, în 

domeniul HIV, din cadrul grantului FG; 

b) GTL Control HIV din 19 februarie 2021, în cadrul căreia au fost discutate subiectele: i) Case Management: 

utilizarea Registrului electronic pentru raportarea activităților de prevenire ale tuturor GRSI și de suport al PTH; 

ii) implementarea metodei de testare a incidenței recente a infecției HIV; iii) elaborarea Planului de lucru al GTL 

Control HIV/SIDA/ITS, pentru anul 2021; 

c) GTL Control HIV din 29 martie 2021, în cadrul căreia au fost: i) prezentați și agreați indicatorii programatici și 

financiari, în cadrul Raportului GAM 2020, care urmează a fi raportați de țară; ii) prezentat și agreat 

Chestionarul NCPI; iii) abordat subiectul TFO; 

▪ a fost prezentată informația privind implicarea MAI, MJ/ ANP, MECC în răspunsul național la TB, în 

contextul evaluării implementării cadrului multisectorial de responsabilitate, în accelerarea progresului 

pentru eliminarea TB (MAF-TB), în statele membre ale regiunii europene, de către OMS; 

▪ a fost organizată ședința grupului de lucru, implicat în exercițiul CCM Evolution, din 19 martie 2021, la 

care au fost prezentate și discutate: i) rezultatele CCM Evolution & bugetul pentru cele trei arii de 

activități finanțate suplimentar de FG și validate de membrii CCM; ii) foaia de parcurs (Roadmap), în 

organizarea activităților și atingerea obiectivelor propuse la final de proiect; 

▪ a fost asigurată participarea la lansarea proiectului CCM Evolution, organizat de FG (webinar din 2 

martie 2021), cu coordonatorii regionali ai Secretariatelor CCM, care a avut ca scop: i) schimbul de 

experiențe în cadrul exercițiului CCM Evolution; II) abordarea oportunităților de îmbunătățire a 

colaborării Secretariatelor CCM din EEAC; iii) brainstorming cu privire la reuniunile trimestriale și 

subiectele tematice abordate; 

▪ a fost elaborat Raportul de implementare a Grantului MDA-CFUND-1906, pentru anul II (2020), 
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perfectat Planul de lucru și bugetul pentru anul III (2021), integrat cu activitățile grantului CCM și CCM 

Evolution, și remis către Fondul Global pentru examinare; 

▪ a fost facilitat procesul de instruire online obligatorie, pentru toți membrii CNC, cu privire la Codul de 

Conduită Etică, actualizat al FG; 

▪ a fost asigurat procesul de consultare, în cadrul CNC, a solicitării parvenite din partea Alianței de 

Sănătate Publică, cu privire la susținerea Cererii de finanțare, către FG ”HIV: Servicii durabile pentru 

populațiile cheie din Europa de Est și Asia Centrală”, în cadrul Programului regional privind fondul HIV 

în Europa de Est şi Asia Centrală, pentru aa. 2022-2024; 

▪ a fost asigurată menținerea comunicării și furnizarea informațiilor pe diverse subiecte, ce țin de 

activitatea CNC, la solicitarea membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA; 

▪ a fost elaborat și prezentat Raportul de progres pentru trimestrul IV. 2020, în cadrul grantului MDA-

CFUND-1906. 

Debursările Grantului CNC 

Către 31 martie 2021, din sursele Grantului MDA-CFUND-1906, nu au avut loc debursări. 

 

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

perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în Anexa 4. 
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ANEXE 

 

 
 
 
 
 
Anexe Partea 1 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și 
Malariei (nr. 1923 MDA-C-PCIMU), aa. 2021-2023 

 

 

Anexa 2: Localitățile de acoperire și pachetele de servicii de prevenire HIV pentru GRSI și 

pachetele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH – pentru a. 2021 

 

Anexe Partea 2 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și 

Malariei (nr. 1611 MDA-C-PCIMU), aa. 2018-2020 

 

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului (nr. 1923 MDA-C-PCIMU, aa. 

2021-2023) - componentele TB, HIV/SIDA și pe activitățile proiectului (nr. 1611 MDA-C-PCIMU, 

aa. 2018-2020) - componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19 

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

 

 

Anexa 4: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului - CNC 

 



1 
 

 

Anexa 2   

 
Localitățile de acoperire și pachetele de servicii de prevenire HIV pentru GRSI și pachetele de servicii de îngrijire și suport 

pentru PTH - acordate de către organizațiile implementatoare, în cadrul grantului FG, pe parcursul a. 2021 

 

 
Proiecte de prevenire HIV și 

aderență la TARV și/sau tratamentul 

farmacologic al dependenței de 

opiacee cu Metadonă 

  

Pachetul de servicii și localitățile de acoperire 

Programe de prevenire pentru PCDI și 

partenerii lor 

Pachetul de servicii de bază pentru PCDI 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); distribuirea materialelor 

informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; 

testare comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru 

confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, referire și însoțire la tratamentul farmacologic al 

dependenței de opiacee cu Metadonă și alte tratamente ale dependenței de droguri; screening TB și 

referire/însoțire la serviciul medical, pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consiliere, 

referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, ITS, ARV; activități de instruire pentru PCDI și 

partenerii lor, pentru adoptarea unor comportamente fără risc; profilaxia supradozărilor; consultații medicale; 

consiliere psihologică; oferire de servicii prin intermediul unităților mobile. 

 

Acoperirea geografică: programele de prevenire pentru PCDI sunt implementate în sectorul civil și cel 

penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 33 localități (26 - malul drept și 7 - malul stâng), după 

cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, 

Florești, Drochia, Briceni, Ungheni, Fălești, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, 

Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari 

(malul stâng al Nistrului), Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Râbnița și Camenca.  

 

Tratamentul farmacologic al dependenței 

de opiacee cu Metadonă și alte tratamente 

de drog dependență pentru PCDI 

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 
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reciproc și sprijin social), screening TB, consiliere pentru testare la HIV, hepatite și ITS, referire și însoțire la 

servicii specializate, acompaniere a beneficiarilor, informare și distribuire a materialelor informaționale.  

 

Acoperirea geografică: suportul psihosocial pentru persoanele aflate în tratament farmacologic al dependenței 

de opiacee cu Metadonă și alte tratamente de drog dependență pentru PCDI sunt implementate în mun. Chișinău 

și mun. Bălți. 

 

  

Programe de prevenire pentru LS și 

clienții lor 

 

Pachetul de servicii de bază pentru LS se axează pe următoarele servicii: distribuire de prezervative (la sediul 

organizației sau prin intermediul lucrătorilor în teren); schimb de seringi (la punctul de schimb de seringi sau 

prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare și comunicare privind comportamente fără risc; 

organizare a grupurilor de suport reciproc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară la HIV 

și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament; 

consiliere și referire la CTV pentru HIV și hepatite; screening TB; consiliere pentru prevenirea și testarea la ITS; 

consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere 

psihologică; consiliere pentru asistență socială. 

 

Pachetul atractiv pentru LS include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către 

medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_ M. hominis, 

PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis).  

 

Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru LS sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, 

în 36 localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, 

Orhei, Sângerei, Căușeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, 

Cimișlia, Anenii Noi, Ialoveni, Strășeni, Rezina, Șoldănești, Drochia, Briceni, Râșcani, Dondușeni (s. Târnova), 

Soroca, Florești, Călărași, Ștefan Vodă; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, 

Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Râbnița, Camenca.  

 

  

Programe de prevenire pentru BSB Pachetul de servicii de bază pentru BSB include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianți 

(la sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare 

privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea 

testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și 

încadrarea în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice 

pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea 
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reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru 

reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. 

 

Pachetul atractiv pentru BSB include următoarele servicii: două (2) consultații medicale efectuate de către 

medicul dermatovenerolog/ ginecolog și patru (4) testări de laborator (PCR_N.gonorrhoeae, PCR_ M. hominis, 

PCR_U.urealyticum și PCR_C.trachomatis). 

 

Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru BSB sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, 

în 19 localități (12 - malul drept și 7 - malul stâng), după cum urmează: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, 

Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Călărași, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă; regiunea Transnistreană 

– Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Dubăsari (malul stâng al Nistrului), 

Râbnița, Camenca.  

 

  

Programe de prevenire pentru TG Pachetul de servicii de bază pentru TG include următoarele servicii: distribuire de prezervative și lubrifianți (la 

sediul organizației și/sau prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare 

privind comportamente fără risc; distribuire a materialelor informaționale; testare comunitară cu utilizarea 

testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil, pentru confirmarea diagnosticului și 

încadrare în tratament, la necesitate; screening TB; consiliere, referire și însoțire la servicii medicale specifice 

pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea 

reducerii comportamentelor riscante; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în 

cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. 

 

Acoperirea geografică: serviciile de prevenire pentru TG sunt implementate în mun. Chișinău și mun. Bălți.  

 

  

Programe de servicii de îngrijire și suport 

pentru PTH 

Pachetul de bază de servicii pentru PTH include: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la 

TARV; consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; 

distribuire a 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); asistență familiei/rudelor.  

 

Pachetul atractiv de servicii este destinat PTH, aflați în tratament ARV mai mult de 12 luni, și include: consiliere 

privind aderența la TARV; consiliere psihologică; consiliere de la egal la egal; consiliere socială; consiliere 
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medicală, activități în grup de ajutor reciproc; recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de 

asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; asistență familiei/rudelor. 

  

Acoperirea geografică: serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și 

penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru, și acoperă 43 de teritorii administrative (35 - malul drept și 8 - 

malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, 

Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr-Lunga, Florești, Râșcani Cimișlia, Căușeni, Criuleni, Rezina, 

Ștefan Vodă, Dondușeni, Soroca, Edineţ, Otaci, Briceni, Drochia, Ocnița, Anenii-Noi, Strășeni, Hâncești, 

Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni; regiunea Transnistreană – Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, 

Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Dubăsari (malul stâng al Nistrului), Râbnița, Camenca 

(inclusiv UIN 1, 2, 3). 

 

  

Programe de profilaxie pre-expunere (PrEP) 

pentru GRSI 

Pachetul de servicii PrEP pentru GRSI cuprinde: consiliere de la egal la egal; consiliere privind aderența la 

TARV; consiliere psihologică; consultație/ consiliere medicală; expertiză medicală (test la Creatinină); activități 

în grup de ajutor reciproc; distribuire a materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); testare 

rapidă la HIV.  

 

Acoperirea geografică: serviciile PrEP pentru GRSI sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. 
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Anexa 3   
 

 

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”  

- situația la data de 31.03.2021 

 
Denumirea 

Planificat 

2021, mii lei 

Executat 3 

luni 2021, mii 

lei 

Nivelul 

de 

executare 

Rezultate obținute 

Venituri  115 072,20 106 102,73 92% 
Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul 

Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-C-PCIMU. 

Cheltuieli pe modulele  

grantului (total)  
115 072,20 37 351,08 32%  - 

1. Servicii diferențiate de testare HIV 2 119,10 120,14 6% (i) Procurarea testelor PCR pentru investigarea pacienților infectați cu HIV 

la încărcătura virală, pentru echipamentele GeneXpert®, pentru a. 2021. (ii) 

Asigurarea procedurii de achiziționare a testelor HIV pentru nou-născuții din 

mame HIV pozitive, de pe ambele maluri ale r. Nistru. (iii) Revizuirea 

periodică a Protocolului clinic național ”Profilaxia transmiterii infecției HIV 

de la mamă la făt” (Acord de SR cu Centrul PAS, aa.2021-2023). (iv) 

Implementarea unui mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ 

și înrolării acestora în TARV, prin intermediul asociațiilor obștești active în 

domeniu. 
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2. MDR-TB 42 273,46 9 516,02 23% (i) Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (7-malul drept, 2-

malul stîng) pentru realizarea activităților de depistare țintită, în a. 2021. (ii) 

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). 

(iii) Asigurarea managementului cazurilor și oferirea de suport psihosocial 

persoanelor eliberate din detenție. (iv) Asigurarea continuității realizării 

Studiului Operațional “Implementarea mSTR”. (v) Contractarea a 7 centre 

comunitare (toate-malul stîng) pentru acordarea serviciilor de suport 

psihosocial, în cadrul tratamentului ambulator al persoanelor cu TB, în 

a.2021. (vi) Asigurarea suportului motivațional lunar pentru pacienții cu TB, 

din teritoriile din stânga Nistrului. (vii) Contractarea a 9 asociații obștești 

active în domeniu (7-malul drept, 2-malul stîng) pentru realizarea 

activităților de educare, informare și intervenții în scop de creștere a 

aderenței la tratament, în a.2021. (viii) Asigurarea suportului financiar pentru 

realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii 

(procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). (ix) 

Susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril 

Draganiuc”. 

 

3. Prevenire HIV 

 

 

 

 

 

 

  

28 464,17 9 115,82 32% (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, inclusiv servicii de prevenire mobile; programelor de 

profilaxie pre-expunere (PrEP); programelor de aderență la TARV și/sau 

TFM, prin intermediul serviciilor psiho-sociale și de suport - în a. 2021. (ii) 

Procurarea preparatului Naloxon (0.4 mg/mL), pentru prevenirea 

supradozării în rândul CDI din reg. Transnistreană, pentru perioada a. 2021. 

 

4. Management de Program 10 297,52 3 942,94 38% (i) Actualizarea, integrarea, menținerea și ajustarea continuă a sistemelor 

informaționale pentru colectarea datelor, inclusiv în aspecte de M&E, în 

domeniul TB. (ii) Remunerarea a cinci specialiști din cadrul echipei de 

coordonare a PNCT și acoperirea cheltuielilor operaționale aferente. (iii) 

Angajarea a doi specialiști M&E și remunerarea a cinci specialiști din cadrul 

echipei de coordonare a PN HIV; acoperirea cheltuielilor administrative și 

celor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren, de către 

specialiștii echipei de coordonare a PN HIV. 
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5. Reducerea barierelor în domeniul 

drepturilor omului, în accesarea 

serviciilor HIV/TB 

2 606,93 0,00 0% 

- 

6. Înlăturarea barierelor în domeniul 

drepturilor omului și de gen, în 

accesarea serviciilor TB 

2 623,80 2 042,88 78% (i) Desfășurarea activităților de informare și schimbare a atitudinilor și 

comportamentelor, la nivel național și social. (ii) Elaborarea, tipărirea și 

distribuirea materialelor educaționale și informative despre TB, pentru 

populațiile cheie. (iii) Desfășurarea intervențiilor axate pe educare și 

informare (materiale IEC, intervenții mass media, etc.). (iv) Elaborarea și 

implementarea mecanismelor de monitorizare a calității serviciilor TB, în 

vederea respectării drepturilor pacientului TB. (v) Elaborarea PSO-urilor 

pentru asociații obștești, privind monitorizarea calității serviciilor TB, în 

vederea respectării drepturilor pacientului TB – toate în baza Acordului de 

SR cu Centrul PAS, aa.2021-2023. 

 

7. Sisteme de sănătate reziliente și 

durabile: Sisteme informaționale de 

management în sănătate și M&E 

11 852,25 4 618,55 39% (i) Realizarea Studiului privind determinarea incidenței recente a infecției 

HIV. (ii) Realizarea Studiului privind determinarea numărului de persoane 

care utilizează droguri non-injectabile din numărul total de consumatori de 

droguri. (iii) Realizarea studiului operațional privind evaluarea supravegherii 

epidemiologice a infecției cu HIV/SIDA și implicarea sistemelor de 

supraveghere a sănătății publice, în măsurile de control și răspuns la infecția 

HIV. (iv) Realizarea Studiului privind KAP. (v) Realizarea Studiului privind 

auditul clinic al cazurilor HIV/TB. (vi) Elaborarea unui sistem informațional 

în domeniul HIV (SIME HIV) – toate în baza Acordului de SR cu Centrul 

PAS, aa. 2021-2023. 

 

8. Sisteme de sănătate reziliente și 

durabile: Resurse umane în domeniul 

sănătății, inclusiv personal medical 

comunitar 

1 132,56 890,23 79% (i) Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a 

personalului din cadrul serviciului TB. (ii) Instruirea continuă a persoanelor 

din cadrul LNR și LRR, prin participarea la programe externe și interne de 

instruire (în aspecte de metode, biosecuritate, echipamente, management). 

(iii) Instruirea personalului, care nu prestează servicii medicale, în activități 

de control al TB – OSC, persoanele outreach și susținătorii de la egal la egal, 

psihologii, managerii cazurilor TB, suporterii. (iv) Planificarea resurselor 

umane pe termen mediu și lung, prin intermediul unei abordări bazate pe 

necesități. 
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9. Sisteme de sănătate reziliente și 

durabile: Furnizarea serviciilor 

integrate și ameliorarea calității 

acestora 

1 897,68 1 023,96 54% (i) Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și asigurare 

a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie – suportul Platformei TB. 

(ii) Asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare 

în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul 

tuberculozei din republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor 

echipei de supervizare și mentenanța autovehiculelor). (iii) Asigurarea 

activităților de instruire în domeniul serviciilor medicale integrate, la nivelul 

serviciilor medicale specializate de ambulator, în regiunile în care TARV va 

fi descentralizat. (iv) Fortificarea capacităților privind elaborarea 

documentelor de înregistrare la mecanismul WHO Collaborative. (v) 

Asigurarea unui mecanism multisectorial de coordonare a PNCT, împreună 

cu alte ministere și instituții publice. (vi) Dezvoltarea parteneriatelor de 

colaborare, la nivel comunitar, cu participarea OSC și APL. (vii) Elaborarea 

regulamentului privind serviciile integrate la nivel teritorial, în corespundere 

cu necesitățile persoanelor cu comorbidități. (viii) Optimizarea serviciului 

spitalicesc de profil ftiziopneumologic. (ix) Revizuirea mecanismelor de 

contractare a prestatorilor de servicii și a modalităților de finanțare a 

serviciilor TB, la toate nivelurile - AMP, AMS, AMSA. (x) Elaborarea 

mecanismului de raportare a cheltuielilor efective de implementare a 

activităților PNCT, la toate nivelurile sistemului de sănătate. (xi) Fortificarea 

acțiunilor colaborative pentru depistarea, diagnosticul, tratamentul și 

prevenirea TB, în rândul persoanelor cu patologie combinată: TB/HV, 

TB/boală mintală, TB/DZ, inclusiv în rândul grupurilor vulnerabile. (xii) 

Acordare de suport tehnic organizațiilor prestatoare de servicii, în domeniul 

HIV, în procesul de acreditare pentru prestarea acestora.  

 

10. Sisteme de sănătate reziliente și 

durabile: Sisteme de laboratoare 

660,20 25,31 4% (i) Asigurarea mentenanței complexe a echipamentului de laborator, din 

cadrul LNR și LRR, prin procurarea de consumabile de laborator (kit-uri de 

calibrare), pentru echipamentele GeneXpert®, în a. 2021. (ii) Implementarea 

și Menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul LNR HIV, 

conform Standardului ISO 15189.  

 

11. Servicii de îngrijire și prevenire a 

TB 

2 740,97 80,00 3% (i) Asigurarea desfășurării activităților de farmacovigilență, prin elaborarea 

și implementarea PSO-urilor privind aDSM și a PSO-urilor pentru 
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managementul cazurilor TB, în rândul solicitanților de azil, inclusiv cazurile 

de transfer transfrontalier (Acord de SR cu Centrul PAS, aa.2021-2023). 

 

12. Tratament, îngrijire si suport 8 403,57 3 427,93 41% (i) Oferirea serviciilor de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază și 

pachet atractiv), prin intermediul asociațiilor obștești active în domeniu. (ii) 

Procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale 

și testarea la celulele CD4/CD8, pentru echipamentul BD FACS Count.  

 

Cheltuieli în cadrul grantului MDA-

C-PCIMU, aa. 2018-2020 

0,00 3 206,69 n/a Activitățile de încheiere a grantului, pe componentele TB și HIV/SIDA, în 

perioada raportată, au inclus procurarea și livrarea integrală a: (i) 

consumabilelor de laborator, în cadrul serviciului microbiologic în controlul 

tuberculozei; (ii) preparatului Pyridoxine, în scopul asigurării continuității 

tratamentului profilactic al infecțiilor oportuniste (Tuberculoza și 

Toxoplasmoza); (iii) echipamentelor IT - desktopuri PC destinate sistemului 

ANP, și laptopuri și desktopuri PC destinate ONG-urilor active în controlul 

HIV/TB; (iv) aparatelor de aer condiționat destinate Spitalului TB Bender și 

AO „Trinity”, Rîbnița.  

Activitățile de încheiere a grantului, pe componenta COVID-19, au inclus 

procurarea și livrarea integrală a: (i) dispozitivelor și consumabilelor de 

laborator, în scopul minimizării riscului de infectare cu COVID-19, în baza 

solicitărilor IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” și IMSP SDMC; (ii) 

echipamentelor individuale de protecție și dezinfectanților, în scopul 

minimizării riscului de infectare cu COVID-19, în baza solicitărilor IMSP 

IFP ”Chiril Draganiuc” și IMSP SDMC. 

 

Diferența de curs  -659,40 n/a  

Sold de mijloace bănești la 

începutul perioadei 
0,0 7 450,5   

Sold de mijloace bănești la sfârșitul 

perioadei 
0,0 75 542,7   
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Anexa 4 

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

- situația la data de 31.03.2021  

 
Denumirea 

Planificat 

2021, mii lei 

Executat 

3 luni 

2021, 

mii lei 

Nivelul de 

executare 
Rezultate obținute 

Venituri  965,2  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 2021, nu au avut loc debursări în cadrul grantului. 

Cheltuieli pe componentele 

grantului (total) 
965,2 136,96 14%  - 

Activități a secretariatului KAP 

(populația afectată cheie -organizațiile 

sectorului neguvernamental implicat în 

realizarea activităților ce țin de 

combaterea TB/SIDA) 

293,5 27,85 9% A fost remunerat secretarul comitetului KAP, precum și a fost efectuată plata 

pentru elaborarea regulamentului comitetului KAP. 

Activități a secretariatului Consiliului 

Național de Coordonare (CNC) 

1078,8 109,15 10% A fost remunerat personalul secretariatului CNC, au fost efectuate cheltuieli 

legate de organizarea ședințelor periodice ale Secretariatului, a fost tipărit 

raportul de activitate anual CNC 2020. 

Diferența de curs  -1,66   

Sold de mijloace bănești la începutul 

perioadei 
568,1 619,12   

Sold de mijloace bănești la sfârșitul 

perioadei 
568,1 480,50   
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