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ACRONIME ŞI ABREVIERI  
 
CNC Consiliul NaŃional de Coordonare  

DOT Tratament observat direct  

DOTS Strategia internaŃională recomandată pentru Controlul TB  

DOTS-Plus Strategia internaŃională recomandată pentru Controlul TB multirezistente  

TST Testarea susceptibilităŃii la tratament  

GFATM 
Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei (abreviere 

din engleză) 

CS Comitetul de SancŃionare  

TBMR Tuberculoză multirezistentă  

IFP Institutul de Ftoziopneumologie  

M&E Monitorizare şi Evaluare  

MS Ministerul SănătăŃii  

CNMS Centrul NaŃional de Management al SănătăŃii 

ONG OrganizaŃie neguvernamentală  

LBNR Laboratorul Bacteriologic NaŃionale de ReferinŃă  

PNCT Programul NaŃional de Combatere a Tuberculozei  

UCIMP Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului 

MP Medicina primară  

PTHS Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 

LBR Laborator Bacteriologic de ReferinŃă  

TB Tuberculoză  

IF Instruirea formatorilor  

CTV Consiliere şi testare voluntară  
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1. PROFILUL łĂRII  
 
PopulaŃia*: 3 572,7 mii, fără regiunea Transnistria (la 1 ianuarie 2008, Biroul NaŃional de 
Statistică) 
 

Structura de vârstă a 
populaŃiei*: 0-14 ani: 17,6% (la 1 
ianuarie 2008, Biroul NaŃional de 
Statistică)  
15-56/61 ani: 67,5% (la 1 ianuarie 
2008, Biroul NaŃional de Statistică)  
57/62+ani: 14,9% (la 1 ianuarie 
2008, Biroul NaŃional de Statistică) 
 

Vârsta mediană*: Total: 35,8 ani  
BărbaŃi: 34,2 ani  
Femei: 37,3 ani (la 1 ianuarie 
2008, Biroul NaŃional de Statistică) 
 

Rata de creştere a populaŃiei*:  
-1,4% (2007, BNS) 
  
Rata natalităŃii*: 10,6 
naşteri/1000 populaŃie (2007, 
BNS) 
 
Rata mortalităŃii*: 12,0 decese/1 
000 populaŃie (2007, BNS) 
 
Rata netă a migraŃiei la 1000*: - 0,9 (2007, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Rata mortalităŃii infantile*: 11,3 decese/1 000 născuŃi vii (2007, CNMS) 
 

SperanŃa de viaŃă la naştere*: Total: 68,8 ani (2007, BNS) 
BărbaŃi: 65,0 ani  
Femei: 72,6 ani 
 
Rata totală a fertilit ăŃii*:  1,26 copii născuŃi/femeie (2007, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Gradul de alfabetizare*: (vârsta de 15 ani şi mai mult care pot citi şi scrie) 
PopulaŃia totală: 99,1%  
BărbaŃi: 99,7%  
Femei: 98,6% 
(2005, Biroul NaŃional de Statistică) 
 
Clasificarea pe scală Mondială conform Indicelui de Dezvoltare Umană 2006: 114 (IDU 
0,694) 
 

Notă: * Date fără regiunea Transnistria 
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2. INTRODUCERE  
 
Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului a Ministerului 
SănătăŃii al Republicii Moldova – beneficiar principal  
 
Propunerea CNC către Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM), 
Runda 6 pentru Componenta TB a fost aprobată în decembrie 2006. UCIMP a Ministerului 
SănătăŃii a fost selectată ca beneficiar principal pentru implementarea Grant-ului în sumă totală de 
5 675 507,00 USD acordat pentru doi ani şi 11 907 668,00 UDS acordat pentru cinci ani. Acordul 
de Grant al programului, MOL-607-G02-T, a fost semnat pe 18 aprilie 2007 în Chişinău de către 
Fondul Global şi UCIMP a Ministerului SănătăŃii. 1 octombrie 2007 este data de lansare a 
implementării Grant-ului în Republica Moldova. 
 
Grant-ul GFATM, Runda 6, Componenta TB susŃine: 
 

� Implementarea Programului NaŃional de Profilaxie şi Control al Tuberculozei (PNCT) în 
perioada 2006-2010 prin: (a) fortificarea implementării DOTS (curs de tratament de 
scurtă durata) şi atingerea unei mai bune detectări şi gestionări a cazurilor; (b) 
îmbunătăŃirea gestionării cazurilor de TBMR prin implementarea extinsă a DOTS-Plus, o 
strategie de gestionare a cazurilor de îmbolnăvire pentru tuberculoza multirezistentă, 
utilizând medicamente de linia a doua în strategia DOTS–Plus; (c) fortificarea gestionării 
şi coordonării sistemului naŃional de ocrotire a sănătăŃii pentru controlul TB şi a 
gestionării întregului Program, şi (d) sensibilizarea opiniei publice şi reducerea 
stigmatizării.  

 
Programul este consistent cu scopurile de stabilizare şi reducere a incidenŃei tuberculozei 
susceptibile şi rezistente la medicaŃii, reducere a mortalităŃii cauzate de tuberculoză şi ameliorare 
a detectării cazurilor de îmbolnăvire şi succesul tratamentului.  
 
 
Implementarea Grant-ului Fondului Global, Runda 6, în primul an  
 
Acest raport anual acoperă perioada 1 octombrie 2007 – 30 septembrie 2008. UCIMP a 
implementat Grant-ul cu îndrumarea CNC şi a Ministerului SănătăŃii, în parteneriat cu Institutul 
de Ftiziopneumologie, Serviciul Medical al Departamentului Penitenciare al Ministerului JustiŃiei, 
instituŃiile medicale regionale, sub-beneficiarii – Centrul PAS şi Carlux, etc. 
  
 
3. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI  
 
Strategia generală a Programului este de a consolida realizările extinderii DOTS efectuate în anii 
precedenŃi (2001-2007) în Republica Moldova prin îmbunătăŃirea calităŃii DOTS şi abordarea 
provocărilor tuberculozei multirezistentă, co-infectării TB/HIV, şi a capacităŃilor manageriale ale 
Programului NaŃional de Control al Tuberculozei (PNCT).  
 

Scopul:   
 
Scopul Programului este de a reduce povara tuberculozei în Ńară într-un termen de cinci ani.   
 
Mai concret, Programul urmăreşte să realizeze următoarele obiective: 
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Obiectivul 1:  Fortificarea DOTS prin îmbunătăŃirea detectării şi gestionării cazurilor de 
îmbolnăvire – Obiectivul este de a susŃine realizările programului DOTS şi de a îmbunătăŃi 
detectarea cazurilor de îmbolnăvire şi rezultatul tratamentului. Programul vizează calitatea 
investigaŃiilor de diagnosticare, abilităŃile de diagnostic şi gestionare a cazurilor, şi 
tratamentului tuberculozei susceptibile la medicaŃii. Acesta, de asemenea, abordează 
politicile naŃionale şi capacitatea de diagnosticare a co-infecŃiei TB/HIV.  
 
Obiectivul 2:  ÎmbunătăŃirea gestionării tuberculozei multirezistente prin extinderea 
proiectului DOTS–Plus. Obiectivul preconizează extinderea proiectului DOTS-Plus pentru 
pacienŃii cu TBMR şi îmbunătăŃirea capacităŃii de diagnosticare, tratament, gestionare a 
cazurilor, asistenŃă pentru pacienŃi, şi controlul infecŃiei cu tuberculoză rezistentă la 
medicaŃii.  
 
Obiectivul 3:  Fortificarea gestiunii şi coordonării sistemului naŃional de ocrotire a 
sănătăŃii pentru pacienŃii cu tuberculoză şi a gestiunii Programului în general. Obiectivul 
este de a îmbunătăŃi coordonarea, gestionarea şi supravegherea eforturilor de control al TB 
la nivel naŃional. Programul vizează îmbunătăŃirea capacităŃilor de gestionare şi a celor 
tehnice ale PNCT şi ale UnităŃii de Implementare, Coordonare şi Monitorizare a 
Proiectului. Se va susŃine monitorizarea unităŃilor periferice ale sistemului naŃional de 
supraveghere, îmbunătăŃirea gestionării medicamentelor, şi perfecŃionarea sistemelor 
naŃionale de supraveghere, monitorizare şi evaluare.   
 
Obiectivul 4:  Sensibilizarea opiniei publice şi reducerea stigmatizării. Obiectivul susŃine 
sensibilizarea opiniei publice în privinŃa TB şi co-infecŃia TB/HIV prin elaborarea şi 
realizarea emisiunilor mass media şi a campaniilor de sensibilizare. ActivităŃile planificate 
vor aborda stigmatizarea pacienŃilor cu TB şi prevenirea co-infecŃiei TB/HIV.  

 
 
 
 4. PROGRESUL MĂSURAT PRIN INDICATORII REZULTATELOR IMEDIATE  
 
1. Rata de notificare a cazurilor de TB – Numărul de cazuri noi şi recidive TB raportate 
anual per 100 000 persoane  
 
PNCT consideră că incidenŃa este la etapa de stabilizare. În ultimii doi ani (2006 şi 2007) se 
observă o descreştere mică în comparaŃie cu anul 2005.  
 
În timpul anului 2007 au fost diagnosticate 5 325 cazuri de TB (noi şi recidive) evolutivă (în 
comparaŃie cu 5 468 cazuri în 2006). Rata de notificare a fost de 129,4 per 100 000 persoane în 
2007 în comparaŃie cu 132,5 per 100 000 locuitori în 2006 şi 133,4 în 2005 (figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCIMP Programul TB/SIDA                                                 Raport Anual de Progres Runda 6 TB 

 8 

 
Figura 1 

 
Dynamics of TB indicators (notification & mortality rates)

in the Republic of Molodva during 1998 - 2007
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(Dinamica indicatorilor pentru tuberculoză (ratele de notificare şi mortalitate) în Republica 
Moldova în perioada 1998 – 2007. Rata de notificare estimată de OMS. Rata de notificare 
înregistrată. Rata mortalităŃii estimată de OMS. Rata mortalităŃii înregistrată. Anul) 

 
 
2. Rata de detectare a cazurilor – Numărul şi procentul de cazuri noi de TB cu microsopie 
pozitivă detectate în cadrul DOTS din numărul total estimat de cazuri noi de TB cu 
microscopie pozitivă pe an 
 
În rezultatul fortificării serviciului laboratoare şi a aprovizionării continui cu consumabile şi 
reactive, standardul OMS (70%) pentru detectarea cazurilor a fost practic realizat la nivel de 63-
70% în ultimii ani (Figura 2).                                
Numărul de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă detectate în cadrul DOTS în anul 2007 este 
de 1 610 din 2 406 (66,9%). Numitorul pentru 2007 a fost utilizat din şablonul de bugetare pentru 
TB al OMS v3 (februarie, 2008). 
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Figura 2 
 
 

Case Detection Rate new SS+ TB cases
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(Rata de detectare a cazurilor noi de TB cu microscopie pozitivă. Anul.) 
 
 
3. Rata de mortalitate TB – Numărul estimat al deceselor din cauza tuberculozei (de toate 
tipurile) pe an, per 100 000 persoane  
 
Rata mortalităŃii din cauza tuberculozei rămâne a fi înaltă din cauza cazurilor cronice, majoritatea 
din ele cu TBMR (conform PNCT – circa 40% din cazuri). În 2007, rata a fost de 20.2 per 100 
000 persoane (în comparaŃie cu 19,3 per 100 000 persoane în 2006 şi 19,1 per 100 000 persoane în 
2005) (figura 1). Pe parcursul anului 2007 au decedat 830 pacienŃi cu TB. 

 
În acelaşi timp, OMS estimează că valoarea anuală a ratei mortalităŃii cauzate de TB în Republica 
Moldova ar fi de 19 per 100 000 persoane (787 decese) (Raportul OMS 2007: Controlul 
tuberculozei la nivel mondial, Geneva, pagina 222). 
 
 
4. Rata de succes a tratamentului – Numărul şi procentul cazurilor noi de TB pulmonară cu 
microscopie pozitivă înregistrate în cadrul DOTS care sunt tratate cu succes  
 
Rata joasă a succesului tratamentului se datorează în primul rând ratei înalte de cazuri de TBMR 
(19.1%) printre cazurile noi şi (50.8%) printre cele tratate repetat, conform Sondajului NaŃional 
privind RezistenŃa la MedicaŃie, din Republica Moldova, 2006.   
 
Au fost tratate cu succes în total 1 041 cazuri de TB cu microscopie pozitivă noi din 1 671 
diagnosticate în 2006, ceea ce reprezintă 62.3%. 
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Figura 3 
 
 

TOM of New pulmonary SS+ TB cases 
in the Republic of Moldova during 2001 - 2006
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(TOM al cazurilor pulmonare noi de TB cu microscopie pozitivă în Republica Moldova în 
perioada 2001-2006. Recomandările OMS – 85%. Anul.) 
 
 
5. Rata de abandon printre cazurile noi de TB cu microscopie pozitivă – Numărul de cazuri 
noi de TB pulmonară cu microscopie pozitivă, înregistrate într-o perioadă specifică, care au 
întrerupt tratamentul pentru mai mult de dou ă luni consecutive din numărul total de cazuri 
noi de TB pulmonară cu microscopie pozitivă înregistrate în perioada specificată  
 
Se înregistrează o creştere a ratei de abandon pentru cazurile noi de TB cu microscopie pozitivă în 
ultimii trei ani din cauza nivelului înalt al migraŃiei de muncă, inclusiv a pacienŃilor cu TB, 
precum şi din cauza lipsei de conştientizare suficientă în rândul pacienŃilor a importanŃei 
finalizării cursului de tratament în conformitate cu standardele.  
În acelaşi timp, suportul insuficient din partea personalului medical, în special, din sistemul de 
medicină primară (MP), de asemenea, a avut consecinŃe negative asupra ratei de abandon.  
În această situaŃie, începând cu a doua jumătate a anului 2007, Ministerul SănătăŃii motivează 
specialiştii din MP să diagnosticheze în timp oportun cazurile de TB (50$ per caz) şi tratamentul 
cu succes (70$ per pacient tratat).  
Pe de altă parte, multe activităŃi din Runda 6 a Grant-ului GFATM sunt orientate spre 
comunicarea/informarea pacienŃilor cu TB şi instruirea specialiştilor medicali, în special, din 
sectorul medicinii primare. 
   
Din cele 1 671 cazuri diagnosticate în 2006, 195 pacienŃi noi cu TB cu microscopie pozitivă au 
abandonat tratamentul (11.7%). 
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Figura 4 
 

Default Rate among new ss+ TB cases in the 
Republic of Moldova during 2002 - 2006
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(Rata de abandon la cazurile noi de TB cu microscopie pozitivă în Republica Moldova în perioada 
2002-2006. Anul.) 
 
 
 
5. REALIZĂRILE PROIECTULUI  
 

5.1. OBIECTIVUL 1: Consolidarea programului DOTS pr in perfecŃionarea 
depistării şi managementului cazurilor 

 
ACTIVITATEA  1: TB: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB 
 
Principalul obiectiv:  ÎmbunătăŃirea calităŃii şi diagnosticarea la timp a tuberculozei susceptibile 
la medicaŃie. ÎmbunătăŃirea diagnosticării pe baza sputei, culturilor şi testelor DST şi fortificarea 
capacităŃilor resurselor umane de a diagnostica şi trata tuberculoza susceptibilă la medicaŃie. 

 
Pe durata perioadei de raportare:  
 
ˇ Capacitatea de diagnosticare a Centrelor de Microscopie a fost fortificată prin achiziŃionarea 

microscoapelor binoculare pentru a asigura calitatea investigaŃiilor. Toate cele 52 de Centre de 
Microscopie şi 4 Laboratoare Bacteriologice de ReferinŃă din Ńară, inclusiv din Transnistria, au 
primit în permanenŃă consumabile (containere pentru spută, lamele pentru microscop, sticlărie, 
flacoane volumetrice, etc.) şi reactive (carbolfuxin, metilen albastru, alcool etilic, etc.) pentru 
testarea sputei în conformitate cu strategia DOTS.  

 
ˇ Capacitatea de diagnosticare a laboratoarelor bacteriologice de referinŃă (unul naŃional şi trei 

regionale în BălŃi, Vorniceni şi Bender) a fost fortificată prin achiziŃionarea echipamentului de 
laborator suplimentar (microscoape, incubatoare, dispozitive de turbionare şi amestecare, 
şeichere, frigidere, stabilizatoare a voltajului). Laboratoarele de referinŃă au fost susŃinute prin 
livrarea permanentă a consumabilelor (pipete, tuburi de sticlă, tuburi pentru centrifugă, 
termometre, etc.) şi reactive (medii nutritive pentru MBT, substanŃă pură, etc.) pentru testarea 
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culturilor. Diagnosticarea sensibilităŃii la medicamentele contra tuberculozei de prima şi a 
doua linie a fost fortificată prin achiziŃionarea reactivelor de laborator (medii nutritive pentru 
TST) şi controlul intern şi extern al calităŃii pentru TST a fost susŃinut. Laboratorul 
Bacteriologic NaŃional de ReferinŃă (LBNR) a primit echipament cu genotip TB multirezistent 
pentru detectarea rapidă a multirezistenŃei.   

 
Toate laboratoarele (de microscopie şi bacteriologice) au testat în total 178 216 teste de spută prin 
microscopie şi LBR au efectuat în total 54 502 investigări ale culturilor pe durata perioadei de 
raportare. 
În acelaşi timp, toate LBR au efectuat în total 8 667 investigaŃii TST pentru medicamentele contra 
tuberculozei de prima linie şi LBNR a efectuat 2 697 investigaŃii TST pentru medicamentele 
contra tuberculozei de linia a doua.  
 
ˇ Toate secŃiile de tuberculoză din Ńară au primit pelicule pentru Roentgen şi reactive pentru 

diagnosticul radiologic al simptomaticii tuberculozei şi pentru pacienŃii cu tuberculoză în curs 
de tratament.  

 
ˇ Au fost contractate şi livrate medicamentele contra tuberculozei de prima linie pentru 5 800 

pacienŃi pentru a asigura continuitatea tratamentului DOTS.  
 
Pe parcursul perioadei de raportare, s-a iniŃiat tratamentul DOTS pentru 5 971 pacienŃi. În ultimii 
doi ani, se înregistrează o descreştere stabilă în numărul total de cazuri de tuberculoză 
diagnosticate în Moldova, ceea ce duce la micşorarea numărului de pacienŃi incluşi în tratamentul 
DOTS. 

 
În ultimii ani, datorită aprovizionării continui cu consumabile şi reactive a Centrelor de 
Microscopie, s-a îmbunătăŃit rata de diagnosticare a cazurilor noi de TB pulmonar cu microscopie 
pozitivă în comparaŃie cu numărul anual estimat de OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii (figura 5). 

 
Figura 5 

Diagnosis of New pulmonary SS+ TB cases
in the Republic of Moldova during 1998 - 2007
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(Diagnosticul cazurilor noi de TB pulmonară cu microscopie pozitivă în Republica Moldova în 
perioada 1996 – 2007. Estimat de OMS. Diagnosticate în RM. Număr absolut. Anul) 
 
ˇ CapacităŃile resurselor umane au fost fortificate prin instruire şi perfecŃionarea profesională a 

medicilor TB în activităŃile DOTS, a specialiştilor din medicina primară (medici şi asistente 
medicale) în controlul tuberculozei şi personalul de laborator de la Centrele de Microscopie şi 
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laboratoarele de referinŃă pentru tuberculoză în domeniul investigaŃiilor bacteriologice. În 
total, au fost instruite 359 persoane (47 medici TB, 262 specialişti din medicina primară (137 
medici şi 125 asistente medicale) şi 50 specialişti de laborator) pe parcursul perioadei de 
raportare. 

 
ˇ Curiculele pentru TB în instituŃiile de învăŃământ medical secundare şi superioare, colegii şi 

pentru medicii TB au fost revizuite şi consiliilor UniversităŃii de Medicină şi Colegiului de 
Medicină li s-au prezentat recomandări şi modificări spre aprobare.  

 
ˇ Materialele didactice pentru studenŃii din instituŃiile medicale de învăŃământ secundar şi 

superior şi materialele de instruire pentru medicii TB şi personalului laboratoarelor TB 
(centrele de microscopie şi laboratoarele bacteriologice de referinŃă) şi pentru medicii din 
medicina primară în domeniul controlului tuberculozei au fost elaborate şi aprobate de 
Comitetul ŞtiinŃific al Institutului de Ftiziopneumologie, Consiliul UniversităŃii de Stat de 
Medicină şi Farmaceutică şi Comitetul de ExperŃi al Ministerului SănătăŃii. Lista acestor 
materiale se prezintă mai jos:  
ˇ Ftiziopneumologie. Îndrumar pentru studenŃii instituŃiilor medicale de învăŃământ 

superior; 
ˇ Ftiziologie. Îndrumar pentru studenŃii colegiului medical; 
ˇ Profilaxia tuberculozei. Îndrumar pentru medicii ftiziopneumologi şi epidemiologi; 
ˇ Controlul infectării cu tuberculoză. Îndrumar pentru medicii ftiziopneumologi şi 

epidemiologi; 
ˇ Controlul tuberculozei prin strategia DOTS. Îndrumar pentru medicii ftiziopneumologi.  

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  1  sunt prezentaŃi în Tabelul nr. 1: 

Tabelul1 

Categ
oria 

indica
torulu

i 

Indicatorii cheie  

Rezultatele 
planificate 

pentru finele 
lunii 

septembrie 
2008 

Rezultatele 
efective la 
finele lunii 
septembrie 

2008 

3 Numărul de cazuri noi de tuberculoză cu 
microscopie pozitivă detectate 

1 784 1 4891 

3 

Numărul de persoane aflate sub tratamentul 
DOTS – (Numărul absolut al pacienŃilor TB cu 
tratamentul instituit (pe baza cursului de 
tratament de scurtă durată observat direct 
(DOTS)) 

7 800 5 971 

 
Procentul de cazuri noi cu microscopie pozitivă  
din toate cazurile pulmonare noi  

50 
1 488/3 550   

(42,0%)2 

 
Procentul de pacienŃi care au primit îngrijire la 
etapa de continuare prin tratamentul direct 
observat (DOT)  

75 
478/744       
(64,2%) 

 
Procentul de pacienŃi care beneficiază de etapa 
intensivă a tratamentului contra tuberculozei în 
condiŃii de ambulator  

25 
Nu sunt 

disponibile 
(date anuale) 

3 Numărul şi procentul de cazuri noi de TB cu 
microscopie pozitivă înregistrate în cadrul 

1 114/1 713   
(65%) 

986/1 652      
(59,7%)3 

                                                 
1 Numărul de cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă detectate este în descreştere. TendinŃa este determinată de 
stabilizarea epidemiei de tuberculoză în Ńară. 
2 T.4.07 - 354/850 (41,6%), T.1.08 - 418/973 (43%), T.2.08 - 353/925 (38,2%%) şi T.3.08 - 363/802 (45,3%).                        
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DOTS care sunt trataŃi cu succes  

1 Numărul personalului medical instruit în 
domeniul activităŃilor DOTS  

340 359 

1 Numărul personalului de laborator instruit în 
activităŃile DOTS  

 50 

0 
Centre de microscopie cu capacităŃi suficiente 
pentru testarea sputei conform DOTS 

65 57 

* Indicatorii care fac parte din grupul de indicatori actualizaŃi periodic sunt prezentaŃi în litere 
aldine.   
 
 
ACTIVITATEA  2: Activit ăŃi colaborative de control a co-infecŃiei TB/HIV: Preven Ńia 
infecŃiei HIV la pacienŃii cu TB 
 
Obiectivul principal: Elaborarea politicilor naŃionale pentru abordarea co-infecŃiei TB/HIV şi 
îmbunătăŃirea diagnosticării HIV la pacienŃii cu TB.  
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ Au fost elaborate pentru practicieni două îndrumare privind diagnosticarea şi tratamentul 

pacienŃilor cu co-infecŃie TB/HIV şi aprobate de Comitetul ŞtiinŃific al Institutului de 
Ftiziopneumologie, Consiliul UniversităŃii de Stat de Medicină şi Farmaceutică şi Comitetul 
de ExperŃi al Ministerului SănătăŃii, şi apoi, au fost publicate. Îndrumarele sunt prezentate mai 
jos:  
ˇ Detectarea, evoluŃia, tratamentul şi profilaxia tuberculozelor la persoanele HIV pozitive şi 

tratamentul antiretroviral al persoanelor cu co-infecŃie TB/HIV/SIDA. Îndrumar pentru 
medicii ftiziopneumologi şi epidemiologi; 

ˇ Detectarea, înregistrarea, tratamentul şi prevenirea co-infecŃiei TB/HIV la deŃinuŃii din 
instituŃiile penitenciare din Moldova. Îndrumar pentru medicii ftiziopneumologi şi 
epidemiologi. 

 
ˇ Pe baza îndrumarelor elaborate, urmează să se organizeze instruirile privind activităŃile 

comune TB/HIV pentru practicieni. Organizarea instruirilor privind activităŃile comune 
TB/HIV a rămas în urmă din cauza reŃinerilor la aprobarea îndrumarului pentru diagnosticarea 
şi tratarea TB/HIV. Acest îndrumar, care este obligator pentru instruire, a fost aprobat la finele 
lunii septembrie 2008, prin urmare, instruirile pentru personalul medical (specialişti în 
tuberculoză şi infecŃionişti) planificate iniŃial pentru al patrulea trimestru al implementării au 
fost amânate pentru al cincilea trimestru de implementare a Grant-ului. 
 

ˇ Caracterul activităŃii Instruire în CTV pentru pacien Ńii cu TB pentru personalul TB a fost 
ajustat la conceptul de CTV din Moldova, elaborat mai târziu decât cererea pentru Runda 6 a 
GFATM (Ordinul Ministerului SănătăŃii nr. 364 din 26.09.2007 "Privind dezvoltarea 
serviciului CTV în Republica Moldova"). Conform acestui concept, pacienŃii cu TB care au 
nevoie de consiliere şi testare voluntară vor fi îndreptaŃi spre cabinetele locale de CTV (56 
cabinete CTV urmează să fie create în Moldova din fondurile Grant-ului GFATM, Runda 6 – 
Componenta HIV), respectiv, s-a decis să se instruiască consilierii CTV în domeniul 
controlului TB, astfel încât ei să acorde pacienŃilor cu TB servicii de CTV adecvate. Trebuie 
de menŃionat că instruirea consilierilor CTV depinde de crearea reŃelei CTV în Moldova. 
Specialiştii vor fi instruiŃi numai după crearea şi echiparea cabinetelor de CTV (în 

                                                                                                                                                               
3 În total, au fost tratate cu succes 986 cazuri noi de TB cu microscopie pozitivă TB din cele 1 652 diagnosticate din 
T4.2006 până în T3.2007, ceea ce reprezintă 59,7%. 243/393 în T4.2006 (61,8%); 284/449 în T1.2007 (62,2%); 
264/444 în T2.2007 (59,5%) şi 195/366 în T3.2007 (53,3%). 



UCIMP Programul TB/SIDA                                                 Raport Anual de Progres Runda 6 TB 

 15 

conformitate cu un orar de implementare care a început să fie pus în aplicare începând cu luna 
mai 2008 şi care va fi finalizat în decembrie 2008 în Moldova, şi va continua în 2009 pentru 
Transnistria). Pe parcursul perioadei de raportare au fost instruiŃi 62 specialişti (consilieri 
CTV şi infecŃionişti) de la cabinetele de CTV create. 

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  2  sunt prezentaŃi în Tabelul nr. 2: 

Tabelul 2 

Categ.
indica
tor. 

Indicatorii cheie  

Rezultatele 
planificate 

pentru finele 
lunii 

septembrie 
2008 

Rezultatele 
efective la 
finele lunii 
septembrie 

2008 

1 Numărul personalului medical instruit în 
domeniul activităŃilor comune TB/HIV  

50 04 

1 
Numărul medicilor TB instrui Ńi în domeniul 
consilierii şi testării voluntare (CTV) ale 
pacienŃilor cu TB  

100 62 

3 Numărul şi procentul pacienŃilor cu TB 
consultaŃi şi testaŃi pentru HIV  

3 379 or 60% 4 049 or 79%5 

 
 

5.2. OBIECTIVUL 2: Îmbun ătăŃirea managementului TB-MDR prin extinderea 
proiectului DOTS-Plus 
 

ACTIVITATEA  1: Fortificarea managementului cazuril or TB MDR 
 
Obiectivul principal: Extinderea proiectului DOTS-Plus prin majorarea capacităŃilor de 
diagnostic şi tratament al TB multirezistente. ÎmbunătăŃirea diagnosticului rapid, tratamentului 
adecvat, factorilor de facilitare pentru pacienŃi şi controlul infecŃiei.  
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ Laboratoarele Bacteriologice TB de ReferinŃă au primit echipament (stabilizatoare) pentru a 

asigura calitatea investigaŃiilor. LBNR a fost aprovizionat în permanenŃă cu consumabile şi 
reactive pentru diagnosticarea rapidă a tuberculozei multirezistente (de la Bactec). 

 
ˇ S-a asigurat tratamentul de a doua linie prin achiziŃionarea medicamentelor pentru primele 

două cohorte de pacienŃi care urmează să primească tratament din Grant-ul Rundei 6. 
Medicamentele pentru prima cohortă de 250 de pacienŃi (care se planifică să înceapă 
tratamentul în trimestrele 4 şi 5 ale implementării Grant-ului) au fost livrate pentru primul an 
de tratament. Medicamentele pentru a doua cohortă de 240 pacienŃi (care urmează să înceapă 
tratamentul în februarie 2009) au fost de asemenea contractate şi urmează să fie livrate la 
începutul anului 2009). PNCT a fost susŃinut la livrarea medicamentelor contra TB de linia a 
doua în raioane.  

În total, 92 de pacienŃi cu TB multirezistentă au început tratamentul pe parcursul anului raportat 
utilizând fondurile Grant-ului din Runda 6.  
 

                                                 
4 ExplicaŃiile se dau în textul de mai sus. 
5 În total, s-au testat pentru HIV/SIDA (79%) 4 049 pacienŃi cu TB înregistraŃi din 5 123 cazuri diagnosticate (noi şi 
repetate) din T4.2007 până în T3.2008. 985/1 205 în T4.2007 (81,7%); 1 206/1 428 în T1.2008 (84,5%); 1 078/1 377 
în T2.2008 (78,3%) şi 780/1 113 în T3.2008 (70,1%). 
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ˇ Activitatea de asistenŃă socială pentru pacienŃii cu TB multirezistentă ce urmează tratamentul 
DOTS-Plus în condiŃii de dispensar care vizează îmbunătăŃirea aderenŃei la tratament la etapa 
de continuare a fost amânată şi urmează să înceapă în trimestrul patru al implementării Grant-
ului. Această amânare a apărut din cauza reŃinerii implementării asistenŃei sociale pentru 
pacienŃii cu TB multirezistentă din cadrul DOTS-Plus din cadrul Rundei 1 a Grant-ului 
GFATM, care s-a reŃinut din cauza întârzierii livrării medicamentului de către furnizorul 
aprobat de Comitetul de SancŃionare (CS) – IDA. În timpul etapei de continuare, pacienŃii vor 
primi produse alimentare şi pachete igienice şi li se vor rambursa costurile de deplasare pentru 
a le permite să primească tratamentul fără întreruperi. 

 
ˇ CapacităŃile resurselor umane au fost fortificate prin instruirea personalului TB şi lucrătorilor 

din medicina primară în domeniul gestionării cazurilor de tuberculoză multirezistentă. În total, 
au fost instruite 145 persoane (82 specialişti TB şi 63 medici din medicina primară) din 
întreaga Ńară, inclusiv Transnistria) în domeniul DOTS-Plus pe durata perioadei de raportare.   

 
ˇ S-a acordat asistenŃă tehnică pentru pregătirea cererii pentru Runda 8 a GFATM. 
 
ˇ Au fost elaborate îndrumare pentru controlul infecŃiei cu TB, inclusiv tuberculoză 

multirezistentă, şi investigarea şi profilaxia expunerii la TB şi aprobate de Comitetul ŞtiinŃific 
al Institutului de Ftiziopneumologie, Consiliul UniversităŃii de Stat de Medicină şi 
Farmaceutică şi Comitetul de ExperŃi al Ministerului SănătăŃii, şi publicate. Lista de 
îndrumare s-a prezentat mai sus (la Obiectivul 1, ACTIVITATEA  1). 

 
ˇ Pe baza îndrumarelor elaborate urmează să se organizeze instruiri pentru specialiştii în TB şi 

specialiştii de la Centrul pentru Medicină Preventivă în domeniul controlului infecŃiei pentru 
serviciul TB. Organizarea instruirilor a fost amânată pentru trimestrul cinci al implementării 
Grant-ului din cauza reŃinerii aprobării îndrumarelor. 

 
ˇ S-a asigurat întreŃinerea boxelor de biosecuritate şi s-au asigurat în permanenŃă consumabile 

(filtre HEPA pentru boxele de biosecuritate şi respiratoare 3M) pentru protecŃie personală cu 
scopul de a asigura controlul infectării în Centrul pentru TB multirezistentă şi laboratoarele 
TB. 

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  1  sunt prezentaŃi în Tabelul nr.3: 

Tabelul 3 

Categ
oria 

indica
torulu

i 

Indicatorii cheie  

Rezultatele 
planificate 

pentru finele 
lunii 

septembrie 
2008 

Rezultatele 
efective la 
finele lunii 
septembrie 

2008 

3 Numărul de pacienŃi cu TB multirezistentă 
incluşi în tratamentul DOTS-Plus  

200 92 

 

Procentul de pacienŃi cu TB multirezistentă incluşi 
în proiectul de tratament DOTS-Plus care au un 
rezultat negativ la testarea culturii după 6 luni de 
tratament (cohorta 6 luni precedente) 

55% 
56.7% 

(144/254)6 

3 Rata de succes a tratamentului (%) la pacienŃii 
cu TB multirezistentă incluşi în tratamentul 

52% 60,6%                
(20/33)   

                                                 
6 2/5 în T1.2007 (40%), 2/4 în T2.2007 (50%), 73/130 în T3.2007 (56%) şi 67/115 în T.4. 2007 au un rezultat negativ 
la testarea culturii după 6 luni de tratament. 
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DOTS-Plus  Q2.20067 

 
Rata de abandon (%) la pacienŃii cu TBMR incluşi 
în tratamentul DOTS-Plus (cohorta 24 luni 
precedente) 

17% 12.8% (10/78)8 

 

Numărul de pacienŃii cu TBMR incluşi în 
tratamentul DOTS-Plus care beneficiază de 
asistenŃă socială (inclusiv de programele de 
produse alimentare) 

200 172 

1 Numărul personalului medical instruit în 
domeniul activităŃilor DOTS-Plus  

150 145 

 
Instruirea specialiştilor TB şi a specialiştilor de la 
CMP în domeniul controlului infecŃiei pentru 
serviciul TB, inclusiv facilităŃile pentru MR  

50 09 

 Numărul de teste a culturilor pentru TB efectuate  34 000 54 502 

 
Numărul de testări TST (pentru medicamentele de 
linia I şi II) efectuate pentru pacienŃii cu TB  7 000 

11 364 (6 428 
TST pentru 

linia I  şi 8 667 
TST pentru 

linia II) 
 
 
ACTIVITATEA  2: Dezvoltarea infrastructurii 
 
Obiectivul principal:  ÎmbunătăŃirea încăperilor pentru un salon de tratament spitalicesc pentru 
pacienŃii cu TBMR, care va asigura tratamentul pacienŃilor suplimentari cu TBMR. 
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ S-a susŃinut renovarea unui salon pentru tratamentul spitalicesc al pacienŃilor cu TBMR la 

spitalul de tuberculoză din Vorniceni prin co-finanŃarea iniŃiativelor Ministerului SănătăŃii de 
modernizare a întregului spital. Cu acest salon, numărul de paturi pentru pacienŃii cu TBMR a 
ajuns la 80. Datorită faptului că renovarea salonului pentru pacienŃii cu TBMR de către MS şi 
faptului că MS a alocat mai multe fonduri decât s-a planificat iniŃial, s-au utilizat mai puŃine 
mijloace de grant. Astfel, sumele rămase (40%) vor fi utilizate pentru co-finanŃarea renovării 
unui alt salon din acelaşi spital.   

 
ˇ S-a acordat asistenŃă tehnică pentru lucrările de renovare la supravegherea activităŃilor de 

renovare.  
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  2  sunt prezentaŃi în Tabelul nr.4: 

Tabelul 4 

Categ. 
Indica

tor. 
Indicatorii cheie  

Rezultatele 
planificate 

pentru finele 
lunii 

septembrie 
2008 

Rezultatele 
efective la 
finele lunii 
septembrie 

2008 

                                                                                                                                                               
7 11/17 în T4.2005 (64,7%), 14/28 în T1.2006 (50%) şi 20/33 în T2.2006 (60,6%) au fost trataŃi cu succes (lecuiŃi şi 
au finalizat tratamentul). Cumulativ pentru T1 - Q2.2006 este de 34/61 (55,7%). Datele pentru T3.2006 vor fi 
disponibile în T4.2008. 
8 1/17 în T4.2005 (5.9%), 6/28 în T1.2006 (21.4%) şi 3/33 în T2.2006 (9.1%) au abandonat.  
9 S-au dat explicaŃii în textul de mai sus. 
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Numărul de încăperi în care se efectuează 
tratament în cadrul DOTS-Plus 

2 510 

 
 

5.3. OBIECTIVUL 3: Consolidarea management-ului şi a coordonării sistemului 
naŃional de asistenŃă  pentru pacienŃii cu TB şi a managementului Programului în 
general 

 
ACTIVITATEA  1: Resursele umane 
 
Obiectivul principal:  Fortificarea gestiunii programului la nivel de PNCT şi susŃinerea 
monitorizării şi supravegherii.  
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ Gestiunea programului la nivelul PNCT a fost fortificată prin intermediul instruirii UnităŃii 

Centrale a PNCT în domeniul planificării şi gestiunii proiectelor. Pe parcursul perioadei de 
raportare s-au instruit 13 specialişti.  

 
ˇ S-a susŃinut participarea specialiştilor de vârf al PNCT la întrunirile internaŃionale şi 

conferinŃele de peste hotare (3 specialişti ai PNCT la instruire în domeniul gestiunii DOTS-
Plus, 2 specialişti de la laboratoarele de referinŃă la instruirea de la Laboratorul de TB de la 
Borstel de nivel supra-naŃional, 2 specialişti ai PNCT la instruire privind diferite aspecte ale 
controlului TB şi un specialist PNCT la un curs de instruire privind tuberculoza).   

 
ˇ Unitatea PNCT a fost susŃinută prin asigurarea regulată cu rechizite de birou, consumabile de 

TI, acoperirea costurilor de acces la telefon şi internet pentru a asigura funcŃionarea adecvată a 
acesteia.  

 
ˇ Capacitatea de monitorizare a PNCT a fost fortificată prin procurarea a trei automobile 

suplimentare pentru unităŃile de M&E centrală şi regionale (Institutul de Ftiziopneumologie, 
BălŃi şi Bender). Au fost acoperite costurile operaŃionale a 8 unităŃi de transport (2 pentru 
activităŃile de M&E ale IFP şi una pentru LBNR, una pentru activităŃile de M&E şi una pentru 
LBR din BălŃi, una pentru activităŃile de M&E şi una pentru LBR din Bender şi una pentru 
LBR din Vorniceni) şi cheltuielile pentru diurne legate de vizitele de monitorizare de la 
nivelul central/regional în raioane şi colectarea probelor şi transportarea materialelor 
patologice de LBR. 

Pe parcursul perioadei de raportare, unităŃile de M&E ale Institutului de Ftiziopneumologie şi 
Spitalul de TB din Bender la nivel regional au efectuat în total 162 de vizite cu scopul de 
monitorizare a activităŃilor de combatere a tuberculozei implementate de secŃiile de TB, instituŃiile 
medicale primare şi instituŃiile penitenciare, inclusiv 80 la centrele de microscopie.   
LBR naŃional şi cele regionale au efectuat 857 vizite la instituŃiile/secŃiile de TB de nivel regional 
cu scopul de a colecta spută pentru investigarea culturilor. S-au colectat şi s-au testat 14 095 probe 
de spută pe parcursul anului raportat. În acelaşi timp, LBNR a colectat de la LBR 1 016 culturi 
pentru investigarea susceptibilităŃii la tratament pentru medicamentele contra tuberculozei de linia 
a doua. 
 

                                                 
10 În Republica Moldova există 5 instituŃii funcŃionale pentru TBMR: Institutul NaŃional de Tuberculoză, Spitalul 
Penitenciarului "Pruncul", Spitalul de TB din Vorniceni, Spitalul municipal de TB din Chişinău şi Spitalul de TB din 
Bender. 
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ˇ S-au imprimat formularele de supraveghere pentru Institutul de Ftoziopneumologie şi secŃiile 
de ftiziologie de pe întreg teritoriul Ńării pentru a asigura înregistrarea şi urmărirea cazurilor de 
îmbolnăvire. 

 
ˇ S-au optimizat capacităŃile Centrelor de TBMR prin achiziŃionarea echipamentului 

informaŃional (laptop şi computere personale) pentru urmărirea pacienŃilor cu TBMR.  
 
ˇ Sistemul de gestionare a medicamentelor contra tuberculozei a fost fortificat prin instruire 

privind administrarea medicamentelor contra tuberculozei. În total, s-au instruit 32 
coordonatori TB de la toate nivelele privind gestiunea medicamentelor contra tuberculozei din 
prima linie şi 39 specialişti în TB şi din medicina primară au fost instruiŃi privind gestiunea 
medicamentelor contra tuberculozei de linia a doua.  

 
ˇ S-au revizuit, aprobat şi publicat Procedurile OperaŃionale Standard pentru administrarea de 

medicamente contra tuberculozei din linia a doua.     
 
ˇ S-au fortificat capacităŃile Echipei de gestionare a medicamentelor a PNCT prin instruire 

privind gestionarea stocului de medicamente. S-au instruit 13 specialişti.  
 
ˇ Unitatea Centrală a PNCT a beneficiat de suport (asistenŃă tehnică) referitor la administrarea 

medicamentelor prin susŃinerea extinderii medicamentelor de linia a doua. 
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  1  sunt prezentaŃi în Tabelul nr.5: 

Tabelul 5 

Categ. 
Indica

tor. 
Indicatorii cheie  

Rezultatele 
planificate 

pentru finele 
lunii 

septembrie 
2008 

Rezultatele 
efective la 
finele lunii 
septembrie 

2008 

0 

Numărul şi procentul de raioane raportoare 
care prezintă la timp rapoartele trimestriale 
complete în conformitate cu DOTS utilizând 
sistemul de supraveghere optimizat  

30/52 
57,7% 

48/52   92,3%  

 
Numărul de persoane de la Unitatea Centrală a 
PNCT instruite pentru îmbunătăŃirea abilităŃilor de 
planificare, gestiune, M&E şi prezentare 

20 13 

 
Numărul de coordonatori TB de la toate nivelurile 
instruiŃi privind administrarea medicamentelor 
contra tuberculozei din prima linie  

30 32 

 
Numărul de specialişti (TB şi medicina primară) 
instruiŃi privind administrarea medicamentelor 
contra tuberculozei din linia a doua  

50 39 

 
Procentul regiunilor de livrare a serviciilor legate 
de TB acoperite de vizitele regulate de 
supraveghere ale PNCT  

60 45.9%11  

0 
Numărul şi procentul de raioane raportoare 
care prezintă la timp rapoartele trimestriale 
complete în conformitate cu DOTS utilizând 

30/52 
57,7% 48/52   92,3%  

                                                 
11 50/61 în T.4,2007 (82%), 47/61 în T.1.2008 (77%), 37/61 în T.2.2008 (60.7%) şi 28/61 în T.3.2008 (45.9%) din 
serviciile de TB sunt acoperite de vizitele de supraveghere ale PNCT.  
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sistemul de supraveghere optimizat  
 
 
ACTIVITATEA  2:  Sisteme NaŃionale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii 
 
Obiectivul principal: Fortificarea sistemului de supraveghere a TB, efectuarea cercetărilor 
operaŃionale, diseminarea informaŃiei de supraveghere şi modernizarea unităŃii de monitorizare şi 
evaluare.  
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ S-a susŃinut ajustarea şi dezvoltarea Componenta TB al SYMETA (Sistemul de Monitorizare 
şi Evaluare a Tuberculozei şi SIDA) prin prestarea serviciilor de întreŃinere pentru programul 
computerizat şi personalul TI (3 persoane) de la Unitatea NaŃională de M&E, precum şi prin 
achiziŃionarea programului computerizat licenŃiat antivirus. S-a început elaborarea unui modul 
suplimentar pentru supravegherea co-infecŃiei TB/HIV pentru SYMETA. A fost lansată şi va 
continua şi în anul viitor elaborarea unui modul suplimentar pentru supravegherea DOTS-Plus 
şi urmărirea medicamentelor contra tuberculozei de a doua linie. 

 
ˇ A fost fortificată infrastructura sistemului SYMETA (Componenta TB) şi reŃeaua de 

supraveghere a fost extinsă prin asigurarea cu echipament TI (computere personale şi 
imprimantă) a 60 medici-ftiziopneumologi, 5 instituŃii TB de nivel naŃional şi crearea unei săli 
de instruire în cadrul UnităŃii NaŃionale de M&E.  

 
ˇ A fost livrată instruirea pentru personalul implicat privind SYMETA. În total, în domeniul 

abilităŃilor de lucru cu computerul, utilizarea programelor informaŃionale, instrumentele de 
colectare a datelor au fost instruite 149 persoane pe parcursul perioadei de raportare. 

 
ˇ Au fost susŃinute instruirile naŃionale şi internaŃionale pentru personalul UnităŃii NaŃionale de 

M&E implicat în analiza datelor despre TB (cursuri de limbă engleză pentru personalul 
SYMETA, seminar internaŃional privind TB pentru specialiştii TI ai SYMETA, ConferinŃa 
Mondială a IUATLD pentru 2 persoane responsabile de Componenta TB).   

 
ˇ S-au realizat cercetări operaŃionale: Sondajul KAP privind TB în populaŃia generală a fost 

lansat în trimestrul III al anului 2008 şi este în proces de implementare. Pentru a reduce 
costurile legate de sondaj, s-a decis să se includă chestionarul KAP privind TB într-un 
chestionar implementat de BUMAD Observatorul NaŃional privind SubstanŃele Narcotice 
(sondaj al populaŃiei generale privind utilizarea substanŃelor psihotrope şi atitudinile afiliate) 
prin co-finanŃarea acestui sondaj. Datele pentru sondaj au fost colectate şi s-a creat baza de 
date. Compania care a efectuat sondajul va prezenta raportul până la finele lunii decembrie 
2008.  
Sondajele operaŃionale legate de tuberculoză (abandon, insucces, etc.), în sectorul civil şi cel 
penitenciar, vor fi efectuate în anul 2009. Aceste sondaje sunt direct legate de disponibilitatea 
datelor epidemiologice anuale şi nu pot fi efectuate mai devreme de al doilea trimestru al 
anului calendaristic.   

 
ˇ S-a susŃinut crearea unei pagini web privind controlul TB pentru Unitatea NaŃională de M&E 

pentru diseminarea datelor şi a informaŃiilor legate de TB.  
 
ˇ Unitatea de M&E a fost fortificată şi susŃinută în permanenŃă prin procurarea unui automobil 

pentru vizitele de M&E, a echipamentului TI suplimentar şi optimizarea celui existent, 
acoperirea cheltuielilor de telefon, de operare a automobilelor, procurarea rechizitelor de birou 
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şi susŃinerea celor doi consultanŃi de M&E, unul pentru implementarea TB SYME şi unul 
pentru TBMR pentru SYME.   

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  2  sunt prezentaŃi în Tabelul nr.6: 

Tabelul 6 

Categ. 
Indica

tor. 
Indicatorii cheie  

Rezultatele 
planificate 

pentru finele 
lunii 

septembrie 
2008 

Rezultatele 
efective la 
finele lunii 
septembrie 

2008 

0 Procentul populaŃiei care poate identifica cele 
mai importante trei simptome ale TB  

55% Nu sunt 
disponibile12 

0 
Procentul respondenŃilor care au identificat corect 
principala cale de transmitere a TB (TB se 
transmite pe cale aeriană prin tuse) 

70 
Nu sunt 

disponibile 

0 
Procentul respondenŃilor care au identificat corect 
principala manifestare a TB (cel mai vizibil şi clar 
semn al tuberculozei este tusa ) 

55 
Nu sunt 

disponibile 

0 
Procentul respondenŃilor care au spus că să fii 
bolnav de tuberculoză nu este o ruşine 

75 
Nu sunt 

disponibile 

 
Numărul personalului instruit privind lucrul cu 
programele informaŃionale şi instrumentele de 
colectare a datelor  

50 149 

 
 
ACTIVITATEA  3:  Managementul proiectului 
 
Obiectivul principal: Angajarea personalului şi funcŃionarea UCIMP, care supraveghează Grant-
urile Rundei 6 a GFATM, Componentele TB şi HIV. 
 
ˇ Sunt acoperite costurile operaŃionale şi cele legate de personal ale UCIMP.  
ˇ Conform cerinŃelor GFATM a fost contractat încă un specialist în achiziŃii şi activităŃile de 

achiziŃii au fost distribuite celor doi specialişti în achiziŃii pe baza componentelor (TB şi HIV).  
ˇ Din cauza majorării volumului de lucru legat de activităŃile de gestiune financiară, s-a 

contractat un contabil.  
 
 

5.4. OBIECTIVUL 4: EducaŃia populaŃiei şi reducerea stigmei 
 
ACTIVITATEA  1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii şi 
programe mass media 
 
Obiectivul principal: Informarea populaŃiei privind simptomele TB şi tratamentul TB prin 
intermediul mass media. 
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ În nordul Ńării şi în capitală au fost derulate două campanii de sensibilizare a opiniei publice 

(primul semestru) şi în partea de Sud a Ńării - UTA Gagauzia (al doilea semestru). În acest 

                                                 
12 În textul de mai sus se dau explicaŃii. 
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sens, s-au difuzat spoturi TV şi radio pe canalele locale de televiziune (5 în nordul şi 5 în 
sudul Ńării) şi la posturile locale de radio. Radioul naŃional (Radio Moldova) a fost implicat 
activ în campanie pentru a asigura acoperirea naŃională. În cadrul campaniei au fost organizate 
şi difuzate multiple mese rotunde cu participarea specialiştilor în TB, a managerilor în sănătate 
publică şi cu reprezentanŃi ai societăŃii civile în diferite regiuni ale Ńării. S-au pregătit şi difuzat 
multiple reportaje şi programe cu participarea specialiştilor medicali locali, a lucrătorilor 
sociali şi a pacienŃilor cu TB, majoritatea din ele cu participarea publicului.  
Au fost difuzate două spoturi publicitare (simptomele TB şi susŃinerea pacienŃilor TB) – 
timpul total al emisiunilor (inclusiv programele tematice) a fost de 380 minute, 260 din ele au 
fost gratuite, şi timpul total al emisiunilor televizate a fost de 570 minute. S-a asigurat 
asistenŃă tehnică pentru design-ul conceptual, testarea şi înregistrarea programelor 
informaŃionale şi a spoturilor. 

 
ˇ S-au organizat instruiri pentru jurnaliştii ai mass media naŃionale şi locale cu scopul de a dota 

jurnaliştii cu cunoştinŃe privind simptomele, transmiterea, detectarea şi tratamentul TB, 
informarea extinsă privind problemele legate de tuberculoza multirezistentă, implicarea 
comunităŃii în controlul TB în Moldova şi implicarea jurnaliştilor în campaniile de 
sensibilizare a opiniei publice legate de TB. La seminarele de lucru specializate au participat 
72 jurnalişti de la ziare, radio şi TV. Formatorii şi experŃii selectaŃi sunt cei mai calificaŃi 
specialişti şi manageri în TB. 

 
ˇ S-a derulat un concurs mass media pentru cea mai activă şi cea mai bună acoperire a 

aspectelor legate de tuberculoză pentru mass media locale şi naŃionale pentru a majora 
implicarea şi interesul mass media pentru acest domeniu. Rezultatele concursului au fost 
anunŃate la 7 aprilie – Ziua Mondială a SănătăŃii şi ceremonia de premiere a fost organizată pe 
18 aprilie 2008. La concurs au participat 29 jurnalişti din mass media naŃionale şi locale cu 77 
de articole. Din ei, 10 jurnalişti au fost premiaŃi. ReprezentanŃa în Moldova a OMS a adăugat 
3 premii pentru cea mai bună acoperire a activităŃii OMS în domeniul controlului tuberculozei.  

S-au efectuat raportări de rutină asupra problemelor legate de tuberculoză în mass media 
naŃionale. Deschiderea clădirii reparate a spitalului din Vorniceni a fost prezentată pe larg în mass 
media.    
 
ˇ Împreună cu Caritas Luxemburg, s-au organizat activităŃi de informare dedicate Zilei 

Mondiale a TB „Ce ştiu eu despre tuberculoză?” în 9 penitenciare din Moldova cu scopul de 
sensibilizare a opiniei deŃinuŃilor privind tuberculoza, principalele simptome şi strategia de 
tratament.  

 
ˇ PopulaŃia a fost informată privind TB prin intermediul panourilor instalate în staŃiile de 

autobus din capitală. 3 mesaje despre TB (sensibilizare, simptomele TB, reducerea 
stigmatizării pacienŃilor cu TB) au fost plasate în 27 staŃii de autobus din Chişinău. Mesajele 
vor fi schimbate periodic între staŃiile de autobus în anii 2008-2009. 

 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  1  sunt prezentaŃi în Tabelul nr.7: 

Tabelul 7 

Categ. 
Indica

tor. 
Indicatorii cheie  

Rezultatele 
planificate 

pentru finele 
lunii 

septembrie 
2008 

Rezultatele 
efective la 
finele lunii 
septembrie 

2008 

1 
Numărul de jurnalişti instruiŃi privind comunicarea 
TB  

65 72 
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ACTIVITATEA  2: TB: Sensibilizarea: Depistarea la t imp şi tratamentul calitativ al 
cazurilor de TB 
 
Obiectivul principal: Comunicarea informaŃiilor populaŃiei privind simptomele şi tratamentul 
tuberculozei.  
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ Echipele de informare au fost instruite pentru a putea face prezentări directe populaŃiei în 

timpul vizitelor în diferite localităŃi. Au fost selectate patru grupe de voluntari pentru 
participarea în campania de sensibilizare a opiniei publice în raioanele de nord şi în Chişinău: 
studenŃi de la colegiile de medicină şi Colegiul NaŃional de Medicină (Chişinău). O echipă 
pentru deplasările în teren constă din 2 persoane (studenŃi de la colegiul de medicină), cu 12 
echipe pentru fiecare colegiu, numărul total de echipe implicate a fost de 48. S-au instruit 124 
de voluntari privind desfăşurarea întâlnirilor de informare cu diferite grupuri ale populaŃiei, 
din care 96 de voluntari au fost selectaŃi pentru echipele din teren.  

Pe parcursul perioadei de raportare, voluntarii au organizat mai mult de 860 întâlniri cu populaŃia 
din diferite aşezări – urbane şi rurale - în partea de nord a Moldovei şi în capitală şi mai mult de 
32 800 de persoane cu vârste şi ocupaŃii diferite au participat (studenŃi, lucrători de la uzine, 
întreprinderi de afaceri, instituŃii de învăŃământ şi medicale, etc.). ParticipanŃii au fost informaŃi 
privind simptomele TB şi necesitatea detectării la timp a bolii, etc. 
În opinia specialiştilor TB şi a autorităŃilor locale din regiunile acoperite, lucrul voluntarilor 
facilitează detectarea cazurilor de TB şi promovează atitudinea corectă faŃă de boală şi pacienŃii 
cu TB. 
 
ˇ S-au efectuat seminare de lucru pentru diferite grupuri de specialişti care urmau să fie 

implicaŃi în campania de sensibilizare a opiniei publice în partea de sud a Ńării (jurnalişti şi 
reprezentanŃi ai ONG-urilor, managerii instituŃiilor medicale locale – Centrele de Medici de 
Familie şi spitalele raionale) şi participanŃii au fost informaŃi privind derularea campaniilor de 
sensibilizare cu privire la tuberculoza în alte regiuni ale Moldovei şi modalităŃile posibile de 
acoperire a problemelor legate de TB în diferite tipuri de mass media. 

 
ˇ S-au elaborat şi s-au diseminat publicului general şi pacienŃilor cu TB materiale 

informaŃionale privind TB (broşuri, foi volante, pliante, calendare cu informaŃii despre TB). 
Materialele au fost diseminate prin mai multe căi: distribuirea către instituŃiile medicale pentru 
TB şi instituŃiile de medicină primară pentru diseminare ulterioară în rândul pacienŃilor; 
distribuire în timpul prezentărilor directe din deplasări pentru populaŃie de către voluntari; 
distribuire de către formatorii – colegi în rândul grupurilor – Ńintă, etc. Mai mult de 100 000 
unităŃi de materiale informaŃionale (legate de TB, prevenirea, simptomele, tratamentul TB, 
TBMR, TB la copii etc.) au fost diseminate pe parcursul perioadei de raportare. Spoturile au 
fost multiplicate şi distribuite ONG-urilor active în prevenirea TB pentru a fi utilizate în 
cadrul iniŃiativelor lor.   

 
ˇ A fost elaborat şi difuzat un spot TV privind simptomele TB pentru a susŃine pacienŃii cu TB 

în timpul campaniei de sensibilizare a opiniei publice.  
 
 
ACTIVITATEA  3: TB: Reducerea stigmei  
 
Obiectivul principal: Reducerea stigmatizării asociate TB cu ajutorul mass media.  
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Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ spoturile TV difuzate privind stigmatizarea legată de TB au fost coordonate cu canalele de 

televiziune şi posturile de radio menŃionate mai sus, ca parte a campaniilor de sensibilizare a 
opiniei publice derulate. S-a acordat asistenŃă tehnică pentru design-ul conceptual şi 
producerea spoturilor. 

 
 
ACTIVITATEA  4: Activit ăŃi colaborative de control a co-infecŃiei TB/HIV: Preven Ńia 
Tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 
 
Obiectivul principal: Comunicarea informaŃiilor privind prevenirea îmbolnăvirii cu TB a PTHS.  
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ S-a organizat instruire pentru formatorii de la egal la egal, la nivel regional (reprezentanŃi ai 

ONG-urilor care activează în domeniul social) cu scopul de a oferi informaŃii de încredere 
despre TB şi a-i învăŃa cum să informeze beneficiarii organizaŃiilor lor despre TB, cum să 
intensifice implicarea comunităŃii în controlul TB şi cum să organizeze evenimentele publice 
pentru Ziua Mondială a TB. ParticipanŃii au primit informaŃii despre simptomele TB, 
detectarea şi tratarea TB, au discutat posibilităŃile de îmbunătăŃire a cunoştinŃelor populaŃiei 
despre TB şi de sporire a gradului de aderenŃă la tratament în rândul pacienŃilor cu TB. S-au 
alocat sume mici ONG-urilor pentru organizarea evenimentelor pentru public de Ziua 
Mondială a TB. 

 
ˇ S-a elaborat, publicat şi se va distribui prin formatorii de al egal la egal o broşură despre HIV 

pentru pacienŃii cu TB şi despre TB pentru PTHS.  
 
Indicatorii pentru ACTIVITATEA  4  sunt prezentaŃi în Tabelul nr.8: 

Tabelul 8 

Categ. 
Indica

tor. 
Indicatorii cheie  

Rezultatele 
planificate 

pentru finele 
lunii 

septembrie 
2008 

Rezultatele 
efective la 
finele lunii 
septembrie 

2008 

1 
Numărul de formatori de la egal la egal instruiŃi 
privind informarea despre TB  

60 55 

 
 
ACTIVITATEA  5: Activit ăŃi colaborative de control a co-infecŃiei TB/HIV: Preven Ńia 
infecŃiei HIV la pacienŃii cu TB 
 
Obiectivul principal: Comunicarea informaŃiilor privind prevenirea HIV la pacienŃii cu TB. 
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ S-a elaborat, publicat şi se va distribui prin formatorii de la egal la egal, inclusiv în ajunul 

Zilei Mondiale a TB, o broşură despre HIV pentru pacienŃii cu TB şi despre TB pentru PTHS.  
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ACTIVITATEA  6: Mediu stimulant: Resursele umane 
 
Obiectivul principal: Asigurarea unei strategii coerente de comunicare privind TB care să 
acopere grupurile relevante ale populaŃiei şi să fie construită pe baza campaniilor precedente. 
 
Pe parcursul perioadei de raportare:  
 
ˇ Au fost susŃinute activităŃile de informare privind TB prin acordarea asistenŃei tehnice pentru 

coordonarea activităŃilor de sensibilizare a opiniei publice privind tuberculoza cu scopul de a 
asigura că activităŃile nu sunt dispersate şi repetitive, că toate grupurile–Ńintă sunt incluse pas 
cu pas în campaniile semianuale de sensibilizare a opiniei publice, şi că prezentările după 
deplasări, programele informaŃionale, spoturile, şi campaniile au un efect concentrat. 

 
 
 
6. ACHIZI łII 
 
Pe parcursul întregului Program s-au aplicat îndrumarele Băncii Mondiale privind achiziŃiile. S-au 
implementat următoarele regulamente ale Băncii Mondiale: (a) AchiziŃia bunurilor a fost făcută în 
conformitate cu SecŃiunea I a Îndrumarelor privind AchiziŃiile pentru Împrumuturile BIRD şi 
creditele IDA publicate de Bancă în ianuarie 1995 şi revizuite în ianuarie şi august 1996, 
septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Îndrumarele). S-au utilizat documentele standard şi model 
pentru tender şi contractare ale Băncii pentru achiziŃia bunurilor prin procedurile Tender 
InternaŃional Competitiv (TIC), Solicitarea ofertelor la nivel naŃional şi internaŃional; (b) 
ConsultanŃii angajaŃi pentru instruire şi asistenŃă tehnică au fost contractaŃi în conformitate cu 
Îndrumarele Băncii privind angajarea consultanŃilor de către Debitorii Băncii Mondiale 
publicate de Bancă în ianuarie 1997 şi revizuite în septembrie 1997, ianuarie 1999 şi mai 2002.  
AchiziŃiile s-au efectuat în conformitate cu Politica de asigurare a calităŃii pentru produsele 
farmaceutice a Fondului Global şi datele despre preŃuri, calitatea medicamentelor contra TB sunt 
introduse la timp în Mecanismele de Raportare a PreŃurilor. 
  
 

  
7. UTILIZAREA FONDUTILOR 
 
Mijloacele Grant-ului au fost disbursate conform planului de disbursări.  
 
Până în 30 septembrie, 2008, în total 3 295 536 USD au fost disbursaŃi, depăşind planul pe 
perioada dată (3 229 429 USD).  
 
Utilizarea fondurilor pe activităŃile proiectului este prezentată sumar în anexa 1 (Apendice 1. 
Fluxul de capital). 
 
Auditul anual financiar pentru Runda a 6 de grant-uri GFATM, componenta TB (inclusiv al sub-
recipienŃilor), va fi efectuat în luna martie, 2009 şi raportul va fi prezentat către Fondul Global în 
iune 2009. Auditul anual va include trimestrul 4 din 2007 şi anul 2008.  
 
 
 
8. MONITORIZAREA PROGRAMULUI  
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Indicatorii trimestriali, conform Planului de M&E, au fost colectaŃi de Unitatea M&E a Centrului 
NaŃional de Sănătate Publică a Ministerului SănătăŃii. UCIMP a semnat un acord cu Unitatea de 
M&E a CNSP privind indicatorii legaŃi de Grant-ul GFATM Runda 6, în special pentru colectarea 
şi validarea datelor (de la sub-destinatari şi organizaŃii naŃionale de implementare). 
 
PCIMU a efectuat monitorizarea continuă financiară şi programatică a Sub-recipienŃilor.  
Rapoartele trimestriale de activitate ale SR au fost revizuite pentru a se stabili dacă activităŃile 
raportate sunt în conformitate cu Acordul de finanŃare între RP si SR, dacă implementarea 
programului de activităŃi este în conformitate cu planul(urile) de lucru convenit(e), şi dacă 
rezultatele aşteptate şi rezultatele durabile sunt atinse. 
UCIMP a continuat dialogul cu sub-recipienŃii, pentru a discuta problemele speciale, discrepanŃele 
în rezultatele raportate sau problemele legate de calitatea datelor înainte de a accepta raportul. 
Rezultatele revizuirii şi recomandările (unde a fost cazul), au fost discutate cu SR. 
 
La sfârşitul primului an de implementare a avut loc o întâlnire cu sub-recipienŃii, organizaŃiile 
implementatoare şi Unitatea de M&E  a Centrului NaŃional de Sănătate Publică pentru a discuta 
datele raportate, mecanismele de colectare, prezentarea lor la timp, validarea datelor, problemele 
legate de calitate, etc. 
 
UCIMP a pregătit semiannual o note cu privire la progres pentru Fondul Global. 
Rapoartele trimestriale de progres au fost elaborate pentru Ministerul SănătăŃii, de FinanŃe şi 
Economie.  
 
Monitorizarea financiară a sub-recipienŃilor a fost efectuată trimestrial de o companie de audit 
contractată de UCIMP. Cheltuielile raportate de sub-recipienŃi au fost revizuite trimestrial inclusiv 
bugetul cheltuielilor efective faŃă de cele planificate, s-a verificat bilanŃul raportat faŃă de facturile 
bancare, etc. 
UCIMP a fost în contact permanent cu SRS, pentru a discuta orice probleme nerezolvate înainte 
de a accepta rapoartele financiare şi înainte de a răspunde la solicitările de plată ale SRS. 
 
În perioada raportată, UCIMP a efectuat vizite de monitorizare la instituŃiile medicale, de cele mai 
multe ori legate de utilizarea medicaŃiilor TB de prima şi a doua linie, precum şi la Sub-
Recipientul PAS, responsabil cu implementarea activităŃilor de sensibilizare şi de formare 
profesională din cadrul grant-ului. Datorită creşterii volumului de activităŃi şi imposibilităŃii 
UCIMP de a asigura toate activităŃile legate de M&E cu personalul existent de M&E, s-a 
recomandat angajarea unei persoane adiŃionale pentru M&E. 
 
Institutul de Ftiziopneumologie a efectuat vizite periodice la nivel regional având ca scop 
monitorizarea activităŃilor anti-tuberculoză implementate de Departamentele TBC, instituŃiile de 
medicină primară şi InstituŃiile Penitenciare. 
 
 
 
9. CONCLUZII 
 

1. Programul prevede un sprijin important în implementarea Programului NaŃional de 
Control al Tuberculozei. 

 
2. Parteneriatele armonioase sunt esenŃiale (MS, UCIMP, MJ, donatorii, organizaŃiile ONU, 

ONG-urile, etc), pentru implementarea eficientă a intervenŃiilor de TBC. 
 
3. După 12 luni de implementare, ar trebui să fie menŃionate următoarele realizări: 
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o Capacitatea laboratoarelor, atât centrele microscopice cât şi laboratoarele de referinŃă, în 
diagnosticareaa tuberculozei, în special în TB MR a fost semnificativ îmbunătăŃită şi 
menŃinută eficient; 
o Continuarea tratamentului pentru pacienŃi TBC conform strategiei DOTS şi extinderea 
substanŃială a tratamentului DOTS-Plus pentru pacienŃii cu TB MR (prin Runda 1 şi 6 
GFATM, iniŃiativa UNITAID şi MS) a fost asigurată; 
o Un efort important orientat spre dezvoltarea resurselor umane atât a sectoarelor tuberculozei 
(specialişti TB şi de laborator) şi al medicinii primare a fost efectuat pentru a creşte nivelul 
activităŃilor anti-TB de; 
o O campanie de sensibilizare a fost implementată la nivel de Ńară (incepând cu regiunile de 
nord şi capitala şi continuând cu partea de sud a Ńării) având ca scop îmbunătăŃirea 
cunoştinŃelor populaŃiei generale şi a pacienŃilor cu TB cu privire la prevnirea TB, simptome 
şi tratament; 
o Un sprijin substanŃial a fost acordat pentru consolidarea sistemului naŃional de M&E 
(SYMETA) pentru a creşte supravegherea TB. 

 
 
 
10. PROBLEME IDENTIFICATE PE PARCURSUL ANULUI 1 DE IMPLEMENTARE 
 

o Calitatea implementării DOTS depinde nu doar de echipamente, reactivi, consumabile şi de 
medicamente, ci şi resursele umane (medici TB şi specialişti în MP). 
o MigraŃia masivă a populaŃiei, inclusiv pentru persoanele cu TB, influenŃează rezultatele 
tratamentului şi monitorizarea pacienŃilor. 
o łintele pentru unii indicatori nu au putut fi atinse din cauza faptului că epidemia de TB în 
Republica Moldova a intrat într-o faza de stabilizare, cu o uşoară tendinŃă de scădere în timpul 
ultimilor doi ani (2006-2007), în special numărul de cazuri noi depistate şi numărul de 
pacienŃi aflaŃi sub tratament DOTS. 


