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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  
 
MEC 
 
MJ 
 
MS 
 
mSTR 

Persoanele lesbiene, gay, bisexuale și transgen 
 
Laboratorul Național de Referință 
 
Laboratorul Regional de Referință 
 
Lucrători sexuali/ lucrătoare sexuale 
 
Ministerul Educației și Cercetării 
 
Ministerul Justiției 
 
Ministerul Sănătății 
 
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 
 
PFSCM 
 
 
PNRT 
 
PN HIV 
 
PNUD 

 
Organizație a societății civile 
 
Persoane consumatoare de droguri injectabile 
 
Persoane adulte fără adăpost 
 
Partnership for Supply Chain Management – agent de achiziții și furnizor de servicii 4PL (4th 
party logistics) 
 
Programul Național de Răspuns la Tuberculoză  
 
Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 
 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

  
PR 
 
Program VST  
 
PEP 
 
PrEP 
 
PSO 
 
PSS           
 
PTH 
 
PTMF                                                            

Recipient Principal (Eng. Principal Recipient) 
 
Program de tratament antituberculos video observat (Eng. Video Observed Treatment) 
 
Profilaxia post expunere (Eng. Post-Exposure Prophylaxis) 
 
Profilaxia pre expunere (Eng. Pre-Exposure Prophylaxis) 
 
Proceduri Standard de Operare 
 
Program de schimb de seringi                                                                                 
 
Persoanele care trăiesc cu HIV 
 
Prevenirea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt 

 
SIDA  
 
SR  

 
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  
 
UIN  
 
UNITAID 
 
 
VST  
 

Persoane transgen 
 
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 
 
Tratamentul Video Observat al TB (Eng. Video Supported Treatment)   
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Partea 1. 
 

 

 

 

RAPORT DE PROGRES   

 
 
 

Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și 
Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica 
Moldova”  
 
 
 
 
 
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: 23 082 608.00 EURO* 

 
Data demarării: 01 ianuarie 2021 

 
Data încheierii: 31 decembrie 2023 

 
 
*Notă: Bugetul a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii Fondului Global din 02.09.2021 - GF Implementation Letter Number: 4 Grant Revision (Ref.: 
EECA/TS/272-02/09/2021).  
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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, este 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 de 

Răspuns la 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; Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor”; Al Treilea Obiectiv de 

Dezvoltare Durabilă (SDG-3), privind eradicarea epidemiei cu HIV/SIDA către anul 2030 (Declarația ONU din 

2016).  

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 noilor 

regimuri scurte de tratament peroral 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 
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HIV și serviciile de îngrijire/ TARV; și abordarea punctelor slabe din cadrul continuumului serviciilor de îngrijire 

HIV;  

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: 

i. Pacienții cu tuberculoză 

ii. Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă 

iii. Deținuții 

iv. Migranții și persoanele adulte fără adăpost (PAFA) 

v. Persoanele care trăiesc cu HIV (PTHIV) 

vi. 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: 

i. Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (PTH) 

ii. HIV/SIDA + TB 

iii. Deținuții 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://context.reverso.net/traducere/romana-engleza/popula%C8%9Bii+cheie
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Progresul activităților, componenta TB 

Modulul: MDR-TB 

Intervenția: Detectare și diagnostic al cazurilor MDR-TB  

Asigurarea screening-ului TB, în rândul persoanelor din grupurile cu risc și vigilență sporită pentru TB, 

prin intermediul instalațiilor radiologice mobile, cu utilizarea aplicațiilor AI 

Centrul PAS1 a asigurat procurarea a 6 programe software „InferVision” pentru instalațiile radiologice 

mobile în screening-ul TB, cu utilizarea AI, destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc. Instalarea programelor și 

instruirea personalului implicat este preconizată pentru perioada trimestrului IV.2022.  

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 conformitate cu decizia GTL mixt TB și HIV din 21 ianuarie 2022, pentru realizarea activităților de 

depistare țintită, în anul 2022, Centrul PAS a asigurat contractarea a 6 asociații obștești active în 

domeniu, de pe malul drept al r. Nistru (AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UES), 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) și 3 asociații obștești active în domeniu, de pe malul stîng al r. Nistru (AO Programe Medico-

Sociale, Bender; AO AkTiV, Bender; AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnița). Acoperirea geografică: activitățile 

în cauză sunt implementate în 32 de localități (24 - malul drept și 8 - malul stâng). Numărul estimat de 

beneficiari pentru a fi examinați radiologic, în anul 2022, este de 7 581 persoane (5 080 – malul drept și 2 

501 – malul stîng).  

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

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

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

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

În perioada trimestrului III.2022, un număr de 1 660* persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită 

sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic (39 PAFA; 10 PTH; 588 șomeri, zilieri, 

persoane cu venituri mici; 179 persoane cu dependență de droguri și/sau alcool; 706 persoane din 

grupurile social-defavorizate, care au contactat cu pacienții de TB pulmonară; 138 migranți externi și 

interni), dintre care - 10 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 0.6%. În total, în primele 9 

luni ale anului 2022, 5 689 persoane au fost investigate radiologic, dintre care - 55 cazuri noi de TB 

confirmate, ceea ce constituie 0.97%.  
*Notă: De menționat că, datele prezentate sunt preliminare și urmează a fi validate de către PNRT, în trimestrele următoare. 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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). 
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Implementarea standardelor de biosecuritate în laboratoarele microbiologice TB 

În baza solicitării IMSP IFP Chiril Draganiuc (scrisoare #01-2/420 din 09.06.2022), IP UCIMP DS a 

asigurat organizarea procedurii de achiziție și livrare integrală, în luna septembrie 2022, a 4 aparate de 

aer condiționat, în vederea ajustării sistemului de ventilație, din cadrul LNR în microbiologia TB (contract 

123/GD/T cu Eurovent Climatizare SRL din 07.09.2022, în valoare totală de 91 739.00 MDL).  

Aplicarea metodelor molecular genetice pentru diagnosticul rapid al TB și RR/MDR TB 

În baza solicitării IMSP IFP Chiril Draganiuc, IP UCIMP DS2 a organiza procedura de livrare integrală, în lunile 

iulie și septembrie 2022, a testelor pentru detecția TB-MDR și TB-M/XDR, pentru echipamentele GeneXpert IV, 

BACTEC MGIT960, din cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei (contract 111/GD/T din 

03.06.2022 cu UNOPS – GDF, în valoare totală de 110 912.46 USD, și respectiv contract 113/GD/T din 

08.06.2022 cu UNOPS – GDF, în valoare totală de 139 279.69 USD). 

Aplicarea metodelor fenotipice și genotipice de testare a rezistenței la medicamentele TB și 

supravegherea rezistenței la terapia anti-TB, la nivel național 

În baza necesităților de reactive, consumabile și echipament de laborator, destinate laboratoarelor de 

referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2022, IP UCIMP DS a asigurat: 

 procedura de livrare, în luna septembrie 2022, a următoarei tranșe de medii nutritive (contract 97/GD/T 

cu Bio Analitica SRL din 28.03.2022, în valoare totală de 616 656.00 MDL); livrarea următoarei tranșe 

este preconizată pentru trimestrul IV.2022 2022; 

 procedura de livrare, în luna iulie 2022, a ultimei tranșe de piese de schimb pentru echipamentele BD 

BACTEC MGIT (contract 104/GD/T cu Becton Dickinson BV din 29.04.2022, în valoare totală de 109 

880.00 USD). 

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

supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente 

În baza acordului de co-finanțare cu IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2022 (acordul adițional nr.1 

din 03.01.2022 la contractul CF/IFP/18 din 04.01.2021, în valoare de 529 677.88 MDL), IP UCIMP DS a 

continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și al 

culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-

finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, vizitele au fost realizate la 

centrele de microscopie de pe lângă cabinetele de ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de 

est, 5 657 specimene de spută fiind colectate și transportate către LNR și LRR din Bălți, Bender și 

Vorniceni. 

Asigurarea mentenanței echipamentelor din cadrul staționarelor și subdiviziunilor de profil 

În perioada raportată, IP UCIMP DS a asigurat furnizarea serviciilor de mentenanță pentru: (i) 

echipamentele MGIT 960, din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului 

Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender (contract 58/CS/T cu Becton Dickinson BV din 07.09.2022, în valoare 
______________________________________________________________________________ 

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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totală de 40 120.00 USD); și (ii) echipamentele GenXpert (58 unități), din cadrul instituțiilor medicale, în 

domeniul HIV și TB, de pe ambele maluri ale r. Nistru, inclusiv sistemul penitenciar (contract 15/CS/T cu 

SC Medist Grup SRL din 15.05.2021, în valoare totală de 117 358.50 MDL). 

La fel, în baza solicitării IMSP IFP Chiril Draganiuc, IP UCIMP DS a asigurat: 

 procedura de achiziție și livrare integrală, în luna august 2022, a modulelor și pieselor de schimb 

GeneXpert, pentru echipamentele BACTEC MGIT960, din cadrul laboratoarelor de referință în 

bacteriologia tuberculozei (contract 122/GD/T din 26.07.2022 cu Cepheid HBDC SAS, în valoare totală 

de 44 247.00 USD); 

 procedura de livrare integrală, în luna iulie 2022, a kit-urilor de calibrare GeneXpert, pentru 

echipamentele BACTEC MGIT960, din cadrul laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei 

(contract 113/GD/T din 08.06.2022 cu UNOPS – GDF, în valoare totală de 139 279.69 USD). 

Intervenția: Asigurare a 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, pentru anul 2022 (amendamentul 

nr.1 din 15 decembrie 2021 la contractul nr. 006/TB-HIV-SERV/2021 din 4 ianuarie 2021, în valoare de 1 

372 776.00 MDL).    

În cadrul Studiului Operațional mSTR, în perioada 15 septembrie 2020 - 15 septembrie 2021, în cadrul 

Cohortei Regionale, 228 pacienți au fost evaluați și 111 pacienți - incluși în tratament, dintre care: 18 

pacienți au fost excluși și 93 pacienți au finalizat tratamentul. În continuare, în perioada 16 septembrie 

2021 - 16 septembrie 2022, în cadrul Cohortei Naționale, 172 pacienți au fost evaluați și 102 pacienți - 

incluși în tratament, dintre care: 10 pacienți au fost excluși, 31 pacienți au finalizat tratamentul și 61 

continuă tratamentul. Începând cu 17 septembrie 2022, a fost lansat studiul cu a doua Cohortă Națională, 

privind regimurile scurte de tratament peroral al TB-RR (mSTR), care include și pacienți cu TB-MDR/RR 

din sectorul penitenciar și de pe malul stâng al Nistrului. 

Asigurarea actualizării Regulamentului privind managementul medicamentelor TB și sistemul de 

farmacovigilență pentru tratamentul pacienților cu TB 

Centrul PAS a asigurat elaborarea proiectului Regulamentului de farmacovigilență a preparatelor 

antituberculoase. Acesta urmează să fie examinat și aprobat, pe parcursul trimestrului IV.2022 (contract 

de consultanță în valoare de 12 916.13 MDL). 

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, malul stâng  
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Ca urmare a ședinței de planificare din 17 decembrie 2021, desfășurate în or. Tiraspol, cu participarea 

autorităților publice locale, a coordonatorilor programului TB național și teritorial, a reprezentanților RP și 

SR-lui, această activitate este realizată, în anul 2022, prin susținerea unei echipe multidisciplinare 

(coordonator activități de aderență la tratament, psiholog, asistent social), la nivelul Spitalului TB Bender, 

instituția care coordonează programul teritorial TB, și a 8 asistenți DOT din cadrul fiecărui raion din 

regiune.  

În perioada trimestrului III.2022, 140* pacienți se aflau în supravegherea asistenților DOT, din numărul 

total de 216 pacienți cu TB aflați în supravegherea serviciului TB pentru tratament ambulator, din această 

regiune, ceea ce constituie 64.8%. De menționat că, 83% din beneficiarii monitorizați de asistenții DOT 

au fost aderenți la tratament, și doar 17% din aceștia au făcut întreruperi în tratament. 
*Notă: De menționat că, datele prezentate sunt preliminare și urmează a fi validate de către PNRT, în trimestrele următoare. 

La fel, în perioada raportată, în scopul monitorizării și evaluării activităților serviciului TB și ale asistenților 

DOT, specialistul din cadrul Spitalului TB Bender, contractat de către Centrul PAS, a realizat 12 vizite de 

monitorizare.   

Asigurarea suportului motivațional lunar pentru pacienții cu TB, malul stâng 

Ca urmare a ședinței de planificare din 17 decembrie 2021, desfășurate în or. Tiraspol, activitatea sus-

menționată este realizată, în anul 2022, de către Spitalul TB Bender, instituția care coordonează 

programul teritorial TB (contract de finanțare în valoare de 2 576 440.99 MDL). Activitatea prevede 

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

de 934.00 MDL per beneficiar, în scopul menținerii și îmbunătățirii aderenței acestora la tratamentul 

antituberculos. Listele pacienților, care beneficiază de acest suport, sunt elaborate de către medicul 

ftiziopneumolog și prezentate către Spitalul TB Bender.   

În perioada trimestrului III.2022, numărul de persoane cu TB, care au beneficiat de suport financiar, a fost 

precum urmează: 154 – luna iulie, 169 – luna august, 162 – luna septembrie*.  
*Notă: De menționat că, din cauza reținerii transferurilor financiare din partea GFATM și, respectiv, către subcontractori, suportul motivațional a fost 

plătit în perioada trimestrului III doar pentru luna iulie. Pentru lunile august și septembrie listele au fost pregătite și validate, iar transferurile financiare 

sunt preconizate pentru trimestrele următoare. 

Extinderea utilizării VST, la nivel național 

Centrul PAS a asigurat, în perioada 27-28 septembrie 2022, în parteneriat cu PNRT și KNCV Foundation, 

organizarea, în format hibrid, a unui atelier de lucru regional, co-finanțat de Biroul Regional al OMS 

pentru Europa, sub denumirea: ”Eastern Europe and Central Asia (EECA) Regional Workshop on Digital 

Adherence Technology (DAT) for Tuberculosis Treatment”. Atelierul a adunat 60 de specialiști, 

reprezentanți ai programelor naționale de răspuns la tuberculoză din 11 țări din regiunea Europei de Est 

și a Asiei Centrale (44 cu prezență fizică și 16 cu participare în format online).   

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) 



RAPORT DE PROGRES – TR.III 2022                              Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC  
  

 13 

În cadrul acestei activități, Centrul PAS a asigurat contractarea a 5 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 2022, precum urmează: AO Uniunea pentru Echitate și Sănătate (UES), Bălți; 

AO Speranța Terrei, Bălți; AO AFI Anenii Noi, Anenii Noi; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația 

Psihologilor din Tighina, Căușeni. Acoperirea geografică: activitățile în cauză sunt implementate în 20 de 

localități (malul drept). Numărul estimat de beneficiari este de 180 persoane (malul drept).  

În conformitate cu prevederile celor 5 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către 

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

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

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

beneficiare.  

În perioada trimestrului III.2022, un număr de 75 beneficiari (49 cu TB sensibilă și 26 cu TB-DR) a fost acoperit 

cu servicii de suport psiho-social. De menționat că, 94.7% din beneficiarii acoperiți cu suport psiho-social de 

către organizațiile societății civile au fost aderenți la tratament, rata abandonului constituind doar 5.3%. 

Dezvoltarea instrumentelor inovative de comunicare prin utilizarea tehnologiilor informaționale 

Centrul PAS a asigurat contractarea companiei locale, care urmează să ajusteze modulul VST pentru 

realizarea monitorizării comunitare (contract în valoare de 17 700.00 EUR). Activitatea urmează a fi 

implementată în trimestrele următoare. 

Asigurarea continuă cu medicamente pentru tratamentul TB drog-rezistente 

În baza solicitării IMSP IFP Chiril Draganiuc, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de livrare 

integrală, în luna septembrie 2022, a medicamentelor antituberculoase de linia a doua, întru asigurarea 

continuității tratamentului a 516 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-XDR și TB-XDR, aflați deja în tratament, 

și 518 pacienți, care urmează a fi incluși în tratament, în perioada octombrie 2022 – iunie 2023 (contract 

105/GD/T cu Fundația IDA din 24.05.2022, în valoare totală de 226 791.00 USD).  

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 co-finanțare cu IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2022 (acordul adițional nr.1 

din 03.01.2022 la contractul CF/IFP/18 din 04.01.2021, în valoare de 529 677.88 MDL), 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 1 155 pachete de medicamente antituberculoase, pentru tratamentul 

pacienților cu TB-M/XDR în raioane, inclusiv regiunea de est a republicii.  
*Notă: În trimestrul III.2022, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 119 pacienți.  

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

nivel central 



RAPORT DE PROGRES – TR.III 2022                              Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC  
  

 14 

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, pentru perioada aa.2021-2023 (contract Depozit/IFP/2021 din 31/12/2020, în 

valoare de 1 123 200.00 MDL). 

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

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

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

local 

Activitatea menționată presupune mobilizarea comunității și implicarea autorităților publice locale în răspunsul la 

TB, la nivel comunitar. În acest context, în perioada raportată, Platforma ONG-urilor active în domeniul TB, 

gestionată de către AO SMIT (Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei), a lansat procedura de selecție a 

unui consultant național, care urmează să elaboreze un mecanism de parteneriat colaborativ, la nivel de 

comunități, cu implicarea OSC-urilor și APL. Activitatea urmează a fi implementată în trimestrele următoare. 

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

cheie  

Centrul PAS a asigurat extinderea serviciilor de consultanță locală (contract în valoare de 20 000.00 MDL), 

pentru examinarea și ajustarea materialelor educaționale și informative în domeniul TB. Materialele vor fi 

publicate și distribuite pe parcursul trimestrului IV.2022. 

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

Centrul PAS a asigurat contractarea serviciilor de difuzare a materialelor video și audio privind tuberculoza 

(contract cu SRL Efect Media, în valoare de 121 715.60 MDL). Materialele video și audio, în limbile română și 

rusă, vor fi difuzate 14 zile consecutiv, pe parcursul trimestrului IV.2022.  

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

populațiile cheie 

Activitatea menționată este menită să sprijine eforturile OSC-urilor în accesarea resurselor financiare, 

altele decât cele de la FG, prin intermediul grant-urilor de cofinanțare (Eng. matching grants), pentru 

realizarea activităților în domeniul TB și asigurarea sustenabilității acestora.  

În anul 2021, Centrul PAS a asigurat elaborarea termenilor de referință și lansarea unui apel deschis 

privind depunerea propunerilor de proiecte ale OSC-urilor din republică, active în domeniu, în scopul 

accesării altor resurse financiare (grant-uri de cofinanțare), pentru realizarea activităților în domeniul TB. 

În perioada de raportare, apelul a fost lansat în mod repetat, iar din cauza lipsei solicitărilor de finanțare, 

acesta va fi lansat din nou în perioada trimestrelor următoare.  
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Intervenția: Reducere a stigmei și discriminării persoanelor afectate de TB  

Exercițiu de evaluare a comunităților TB, în aspecte legate de drepturile omului și egalitatea de gen - TB 

Community, Rights and Gender (CRG) Assessment  

Activitatea sus-menționată a prevăzut desfășurarea unei analize, care are drept scop: (i) identificarea 

barierelor existente (de natură financiară, legate de stigmă, drepturi ale omului și egalitate de gen) în 

accesarea serviciilor TB, pentru populațiile cheie; (ii) estimarea mărimii acestor populații cheie; (iii) 

formularea unor recomandări pentru depășirea acestor bariere; și (iv) îmbunătățirea cunoștințelor, la nivel 

de țară, privind relația dintre dreptul la sănătate și răspunsul la TB. Această activitate a fost 

implementată3, în perioada lunilor august-decembrie 2021, de către consorțiul format din două organizații 

active în domeniu, AO SMIT (Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei) și IDOM (Institutul pentru 

Drepturile Omului) - contract în valoare de 255 680.00 MDL. Varianta finală a raportului a fost prezentată, 

de către AO SMIT, în cadrul Conferinței Naționale dedicate Zilei Mondiale de Combatere a Tuberculozei 

(24 martie). Pe parcursul trimestrelor II-III. 2022, raportul a fost remis partenerilor relevanți și ajustat 

pentru aprobare finală, și ulterior – publicat și tradus în limbile rusă și engleză. 

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

pentru populațiile cheie, prin oferirea unui grant pentru servicii de asistență juridică și consultanță 

Activitatea sus-menționată prevede prestarea serviciilor de asistență și consiliere juridică persoanelor cu 

TB. Aceasta este implementată de către ONG-ul IDOM (Institutul pentru Drepturile Omului), în perioada 

01 iunie 2021 – 31 decembrie 2023 (acord de sub-grant în valoare de 2 600 150.00 MDL).  

Astfel, în perioada trimestrului III.2022, au fost realizate următoarele intervenții: 

 Elaborarea și prezentarea proiectului metodologiei privind asistența juridică pentru ONG-uri, în cadrul 

ședinței GTL TB din 30 iunie 2022. Instruirea reprezentanților ONG-urilor active în domeniul TB, în 

vederea utilizării metodologiei, este planificată pentru trimestrul IV.2022. 

 Desfășurarea instruirilor personalului medical privind dreptul medical, drepturile și obligațiile pacientului, 

în special ale pacienților afectați de tuberculoză, în baza înțelegerii dintre IDOM și administrația 

Centrului de Educație Medicală Continuă a personalului medical și farmaceutic cu studii medii. 

 Organizarea, în perioada 15 – 16 august 2022, a cursului de instruire pentru parajuriști, cu genericul 

„Consolidarea capacităților parajuriștilor pentru prestarea serviciilor de suport juridic pacienților cu 

tuberculoză și membrilor familiilor acestora”, cu participarea a 20 de parajuriști. 

 Organizarea unei mese rotunde în cadrul primăriei mun. Cahul (26.09.2022), cu participarea 

reprezentanților Direcției asistență socială din cadrul primăriei mun. Cahul, ai secretariatului Consiliului 

mun. Cahul, ai Penitenciarului nr.5 din Cahul, ai Serviciului Detenție și Escortă din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Cahul – pentru informare și prevenire a încălcărilor drepturilor omului, 

promovare a incluziunii persoanelor cu TB și membrilor familiilor acestora, consolidare a eforturilor de 

îmbunătățire a managementului în domeniul TB. 

 Organizarea unei mese rotunde la IMSP SR Strășeni (28.09.2022), cu participarea reprezentanților SR 

______________________________________________________________________________ 
3 Activitatea se realizează în comun cu programul regional ”Promovarea îngrijirii calitative a TB, centrată pe necesitățile persoanelor – de la 
noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului” (TB-REP 2.0), finanțat din sursele 
GFATM. 
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și a coordonatorului programului teritorial de răspuns la tuberculoză, pentru informare și prevenire a 

încălcărilor drepturilor omului, promovare a incluziunii persoanelor cu TB și membrilor familiilor 

acestora. 

 Oferirea serviciilor gratuite de consiliere și asistență juridică din partea avocaților (la telefon fix și mobil), 

de luni până vineri, în intervalul orelor 09.00 - 17.00, chiar și în afara programului de lucru, inclusiv în 

zilele de weekend. Oferirea răspunsurilor la mesajele parvenite pe adresa de e-mail (info@idom.md) și 

pe Messenger (m.me/drepturileomuluiMoldova). 

 Distribuirea pliantelor informative în instituțiile medicale de profil, cât și ONG-urile active în domeniu. 

 Oferirea serviciilor de consiliere și asistență juridică (la telefon) pentru 12 cazuri diverse (dreptul la 

asistență medicală – 1 caz, dreptul la asistență și protecție socială – 1 caz, dreptul familial – 3 cazuri, 

dreptul la confidențialitatea datelor cu caracter medical – 1 caz, dreptul de acces la informație – 3 

cazuri, dreptul de proprietate – 2 cazuri, dreptul muncii – 1 caz). 

 Efectuarea analizei cadrului legal național și internațional, în scopul identificării și operării propunerilor 

de modificare și ajustare a legilor, a actelor normative subordonate legii, cât și a practicilor care conduc 

la violări în domeniul TB. 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de 
management în sănătate și M&E 

Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a 
transparenței 

Participarea OSC-urilor în realizarea studiilor operaționale, inclusiv la nivel de comunitate 

În cadrul activității sus-menționate, Centrul PAS susține desfășurarea Studiului operațional „Analiza 

retrospectivă a impactului OSC-urilor active în domeniul TB”. În perioada raportată, raportul studiului a fost 

finalizat și consultat cu PNRT și Platforma organizațiilor active în domeniul TB. Raportul studiului poate fi 

găsit la următorul link: http://pas.md/ro/PAS/Studies/Details/389 (în limba română) și 

http://pas.md/en/PAS/Studies/Details/390 (în limba engleză). 

Elaborarea PSO pentru consolidarea cadrului de M&E a PNRT de către Unitatea de Coordonare a PNRT, 

inclusiv cu implicarea OSC-urilor 

În temeiul deciziei GTL TB din 30 iunie 2022, Centrul PAS a asigurat contractarea unui consultant 

național, care va elabora cadrul de M&E (contract în valoare de 25 832.25 MDL). Activitatea urmează a fi 

desfășurată pe parcursul trimestrului IV.2022. 

Intervenția: Implementare a sistemelor informaționale privind raportarea de rutină, 
în domeniul HIV/TB 

Instruirea periodică a personalului din cadrul Unității de Coordonare a PNRT 

Centrul PAS a asigurat participarea, în perioada 4 - 6 septembrie 2022, a 2 specialiști din cadrul IMSP 

IFP Chiril Draganiuc, la Congresul Internațional al Societății Respiratorii Europene (ERS), desfășurat în 

Barcelona, Spania. 

Asigurarea vizitelor complexe de M&E, inclusiv în OSC-uri și alte APL, cu rețele sanitare proprii și private 
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În baza acordului de co-finanțare cu IMSP IFP Chiril Draganiuc, pentru anul 2022 (acordul adițional nr.1 

din 03.01.2022 la contractul CF/IFP/18 din 04.01.2021, în valoare de 529 677.88 MDL), 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 32 vizite de M&E în teritorii (22 – malul drept, 10 - malul stâng). 

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 anului 2021, Centrul PAS a asigurat desfășurarea lucrărilor 

de reparație în incinta Spitalului TB Bender (contract în valoare de 83 000.00 MDL).  

Cu referire la lucrările de reparație din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc, inclusiv clinica Vorniceni, în 

cadrul ședinței GTL TB, din 30 septembrie 2021, s-a luat decizia de a utiliza toate resursele financiare 

disponibile, în cadrul activității menționate, pentru repararea a 2 săli din cadrul IMSP IFP Chiril Draganiuc. 

Astfel, în trimestrul III.2022, Centrul PAS a asigurat desfășurarea lucrărilor de reparație, din cadrul IMSP 

IFP Chiril Draganiuc (contract de prestare servicii în valoare de 405 043.84 MDL). Realizarea activității 

date va fi prelungită în trimestrele ulterioare.  

Instruire în prevenire și îngrijiri TB a personalului, care prestează servicii nemedicale – reprezentanți ai 

OSC-urilor, persoane outreach și susținători de la egal la egal, psihologi și manageri de caz, suporteri  

Centrul PAS a asigurat organizarea următoarelor evenimente: 

 participarea unui reprezentant al Centrului PAS, în perioada 4 - 6 septembrie 2022, la Congresul 

Internațional al Societății Respiratorii Europene (ERS), desfășurat în Barcelona, Spania; 

 participarea unui reprezentant al Centrului PAS, în perioada 22 - 23 septembrie 2022, la Conferința 

internațională privind controlul integrat al tuberculozei, cu genericul: „Cele mai bune practici pentru 

lichidarea epidemiei tuberculozei în Asia Centrală”, ediția VI, desfășurată în Almaty, Kazakhstan.  

 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și 
ameliorarea calității acestora 

Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire 

Instruire în prevenire și îngrijiri TB a personalului, care prestează servicii nemedicale – reprezentanți ai 

OSC-urilor, persoane outreach și susținători de la egal la egal, psihologi și manageri de caz, suporteri  
 

Centrul PAS a asigurat, în perioada 11 - 13 august 2022, desfășurarea unei serii de sesiuni de instruire și 

schimb de experiență, între membrii Platformei ONG-urilor active în domeniul TB. La eveniment au participat 26 
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de persoane – reprezentanți ai PNRT și ONG-urilor active în domeniul TB, experți în Codul Muncii. 

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 din 21 ianuarie 2022, în anul 2022, această activitate este implementată de către 

Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova (AO SMIT), Bălți, în colaborare 

cu AO Casa Speranțelor, Soroca. Pe parcursul trimestrului III. 2022, au fost realizate 4 ședințe online ale 

Platformei TB. 

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   

Centrul PAS a asigurat definitivarea și aprobarea de către MS a studiului de fezabilitate, privind 

implementarea sistemului informațional, în domeniile HIV și TB (contract de consultanță din 23 decembrie 

2021, în valoare de 349 500.00 MDL). În perioada raportată, a fost asigurată formularea termenilor de 

referință privind elaborarea caietelor de sarcini pentru ambele sisteme informaționale (HIV și TB). 

Contractarea consultantului și realizarea activității menționate urmează a fi realizată pe parcursul 

trimestrului IV.2022. 

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 PNRT (acordul adițional nr.1 din 

03.01.2022 la contractul CF/IFP/18 din 04.01.2021); (ii) acoperirea cheltuielilor operaționale aferente 

(contractul CF/UCIMP-IFP/2021/17 din 04.01.2021).  

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 de infecție cu virusul HIV    

Intervenția: Promovare 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 2022, contracte de finanțare 

pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV printre GRSI, pentru perioada anului 2022, 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 Echitate și 

Sănătate (UES), 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 de beneficiari asumați pentru acoperire cu proiectele sus-

menționate, pentru anul 2022, este de 28,191 persoane (23,467 – malul drept și 4,724 – malul stâng). Lista 
organizațiilor contractate, valoarea contractelor semnate, categoria și numărul de beneficiari asumați 
spre acoperire, per fiecare organizație în parte, sunt descrise în Anexa 2.  

Începând cu anul 2021, din sursele FG, serviciile de prevenire sus-menționate includ, pe lângă pachetele 

de bază, oferite GRSI, și pachete atractive, pentru LS și BSB. Localitățile de acoperire și pachetele de 
servicii sunt descrise în Anexa 3. 

 

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 semestrială a 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 UES, 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, P12 
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Bender, UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Acoperirea geografică: programele de 

prevenire pentru PCDI, din sursele grantului FG, acoperă 34 de localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng). 

Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de prevenire HIV pentru PCDI, în anul 2022, sunt descrise 

în Anexa 3. Numărul de PCDI asumate pentru acoperire cu programe de prevenire, în anul 2022, este de 

16,024 persoane (13,530 – malul drept și 2,494 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 

MDL. 

 

La finele trimestrului III.2022, datele cu referire la numărul PCDI acoperite cu servicii de prevenire, inclusiv celor 

testate 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 anului 2022. 

Susținerea serviciilor de prevenire HIV sensibile la dimensiunea de gen și orientare sexuală  

În perioada 20 - 22 iulie 2022, AO Inițiativa Pozitivă4 a asigurat desfășurarea unei instruiri cu tematica 

”Susținerea serviciilor de prevenire HIV sensibile la dimensiunea de gen”, cu participarea a 29 persoane 

(reprezentanți ai ONG-lor active în domeniu și ai PN HIV).  

 

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 UES, Bălți; AO CERA Adolescentul, 

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

Dondușeni; AO Respirația a Doua, 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 2022, sunt 

descrise în Anexa 3. Numărul de LS asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet de bază), în 

anul 2022, este de 7,185 persoane (5,475 – malul drept și 1,710 – malul stîng). Costul pachetului per beneficiar 

este de 681.72 MDL. 

 

La finele trimestrului III.2022, 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 anului 2022. 

 

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. În anul 2022, acesta este oferit prin intermediul a 9 organizații – 5 de pe malul 

drept (AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău; AO AFI, Chișinău; AO UES, Bălți; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, 

Cahul; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) 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 3. Numărul de LS asumați pentru acoperire cu 

programe de prevenire (pachet atractiv), în anul 2022, este de 240 persoane (165 – malul drept și 75 – malul 

stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL. 
______________________________________________________________________________ 

4 Activitatea este realizată în baza acordului de finanțare CF/ADVOC-IP/2021/21 dintre IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă din 01.04.2021, 
în valoare totală de 8 709 412.00 MDL, semnat în vederea implementării activităților de susținere a mobilizării comunitare și a populațiilor țintă 
afectate de HIV/SIDA. 
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La finele trimestrului III.2022, 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 anului 2022. 

 

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 

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 2022, sunt prezentate în Anexa 3. Numărul 

de BSB asumați pentru acoperire cu programe de prevenire (pachet de bază), în anul 2022, este de 4,390 

persoane (3,870 – malul drept și 520 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 681.72 MDL. 

 

La finele trimestrului III.2022, 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 anului 2022. 

 

Programele de prevenire pentru TG  

Lansat în anul 2021, din sursele FG, proiectul pilot privind prestarea serviciilor de prevenire, în rândul TG, este 

implementat, în continuare, de către AO GENDERDOC-M, Chișinău. Localitățile de acoperire și pachetul de 
servicii de prevenire HIV pentru TG, pentru anul 2022, sunt prezentate în Anexa 3. Numărul de TG asumate 

pentru acoperire cu aceste servicii, în anul 2022, este de 60 persoane (malul drept). Costul pachetului per 

beneficiar este de 1 278.20 MDL.  

 

La finele trimestrului III.2022, 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 anului 2022. 

 

Programele pentru BSB (pachet atractiv)  
Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de prevenire pentru BSB sunt extinse prin acordarea 

pachetului atractiv de servicii. În anul 2022, acesta este oferit, în continuare, 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 3. Numărul de BSB asumați pentru acoperire cu programe de 

prevenire (pachet atractiv), în anul 2022, este de 340 persoane (315 – malul drept și 25 – malul stâng). Costul 

pachetului per beneficiar este de 1 132.00 MDL.  

 

La finele trimestrului III.2022, 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 anului 2022. 
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Procurarea de consumabile, dispozitive medicale și echipamente IT, destinate activităților de prevenire 

HIV în rândul populațiilor țintă 

În baza necesităților de consumabile pentru a. 2022, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor 

țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru, formulate de către IMSP SDMC (scrisoare nr. 536 din 18.02.2022), IP 

UCIMP DS a asigurat: 

 organizarea procedurii de livrare, în lunile iulie și septembrie 2022, a primei tranșe de seringi de unică 

folosință cu ac detașabil (1 ml), pentru insulină (ISO 8537), pentru PCDI și partenerii lor, cu 

distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul 

PCDI (contract 95/GD/H cu M-Inter-Farma SA din data de 23.05.2022, în valoare totală de 303 099.41 

MDL); următoarea livrare este preconizată pentru perioada trimestrelor următoare; 

 organizarea procedurii de livrare integrală, în luna septembrie 2022, a eco-boxelor pentru incinerarea 

seringilor utilizate de către PCDI și partenerii lor, cu distribuire ulterioară către ANP și organizațiile 

care prestează servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 100/GD/H cu MedGlobalFarm SRL 

din data de 23.05.2022, în valoare totală de 44 530.00 MDL); 

 organizarea procedurii de livrare, în luna septembrie 2022, a primei tranșe de șervețele îmbibate cu 

alcool, pentru PCDI și partenerii lor, cu distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează 

servicii de prevenire HIV în rândul PCDI (contract 101/GD/H cu Dita Est Farm SRL din data de 

26.05.2022, în valoare totală de 232 529.83 MDL); următoarea livrare este preconizată pentru perioada 

trimestrelor următoare; 

 organizarea procedurii de livrare, în lunile iulie și septembrie 2022, a primei tranșe de seringi de unică 

folosință cu ac nedetașabil (1ml) și cu ac detașabil (2, 5, 10 și 20 ml), pentru PCDI și partenerii 

lor, cu distribuire ulterioară către ANP și organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul 

PCDI (contract 94/GD/H cu Dita Est Farm SRL din data de 27.05.2022, în valoare totală de 2 123 

808.45 MDL); următoarea livrare este preconizată pentru perioada trimestrelor următoare; 

 organizarea procedurii de livrare, în luna septembrie 2022, a primei tranșe de prezervative de duritate 

sporită pentru BSB și TG, cu distribuire ulterioară către organizațiile care prestează servicii de 

prevenire HIV în rândul BSB și TG (contract 99/GD/H cu Dita Est Farm SRL din data de 30.05.2022, 

în valoare totală de 357 070.52 MDL); următoarea livrare este preconizată pentru perioada trimestrelor 

următoare; 

 organizarea procedurii de livrare, în luna septembrie 2022, a primei tranșe de lubrifianți pentru uz 

intim pe bază de apă (sub formă de plic de 5 ml și tub de 50 ml), pentru BSB, LS și TG - cu distribuire 

ulterioară către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB, LS și TG (contract 

98/GD/H cu Dita Est Farm SRL din data de 30.05.2022, în valoare totală de 407 017.63 MDL); 

următoarea livrare este preconizată pentru perioada trimestrelor următoare; 

 organizarea procedurii de livrare, în lunile iulie și septembrie 2022, a ultimelor tranșe de psihrometre 

necesare pentru dotarea depozitelor organizațiilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul 

GRSI, unde sunt stocate consumabilele procurate din resursele FG, cu distribuire ulterioară către 

aceste organizații (contract 55/GD/H cu Tehoptimed SA din 19.05.2022, în valoare totală de 6 000.00 

MDL); 

 organizarea procedurii de achiziție și livrare integrală, în luna septembrie 2022, a echipamentelor IT (13 

unități de monitoare PC) – destinate ANP (contract 107/GD/H cu BTS Pro SRL din data de 

12.07.2022, în valoare totală de 183 706.80 MDL). 
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Intervenția: Desfășurare a activităților de promovare a schimbării de 
comportament 

Consolidarea capacităților resurselor umane cu privire la prevenirea HIV și aplicarea măsurilor de bază în 

reducerea riscurilor și prevenire 

În perioada 28 - 29 iulie 2022, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat desfășurarea unui training cu tematica "Abordări 

multidisciplinare în asistența deținuților HIV pozitivi sau din grupurile cu risc sporit de infectare HIV", cu 

participarea a 32 de angajați din 13 instituții penitenciare, reprezentanți ai DRN, medici și reprezentanți ai 

societății civile.  

Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare, 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 sporesc accesul la intervențiile de profilaxie 

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

 

În acest context, la începutul anului 2022, la solicitarea IMSP SDMC (scrisoare nr.499 din 28.12.2021), IP 

UCIMP DS a organizat procedura de selectare și contractare a două asociații obștești active în domeniu (AO 

Inițiativa Pozitivă, Chișinău și AO UES, Bălți – contracte în valoare de 173 400.00 MDL fiecare), pentru 

implementarea serviciilor mobile de prevenire. Cele două organizații acoperă beneficiarii din regiunile Nord și 

Centru ale RM. Localitățile de acoperire sunt: mun. Chișinău, mun. Bălți, Hîncești, Anenii Noi, Șoldănești, 

Nisporeni, Orhei, Strășeni, Telenești, Ialoveni, Ungheni, Fălești, Edineţ. 

 

La finele trimestrului III.2022, datele cu referire la numărul de persoane, din toate GRSI, acoperite cu servicii 

mobile de prevenire, sunt preliminare și nu se raportează. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele anului 

2022. 

Oferirea serviciilor de prevenire, pentru toate GRSI, prin metode alternative (automate de distribuire a 

consumabilelor)  

PN HIV 2021-2025 prevede extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, în rândul GRSI. Astfel, în anul 

2021, din sursele FG, este prevăzută procurarea și instalarea automatelor de distribuire a consumabilelor (Eng. 

vending machines), serviciu parte a pachetului de bază de prevenire HIV pentru toate GRSI. 

 

În acest context, IP UCIMP DS a semnat acordul de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, în vederea procurării a 

20 de automate, cu repartizare ulterioară către organizațiile care prestează servicii de prevenire HIV (contract 

CF/VEND-IP/2021/24 din 23.11.2021, în valoare de 2 024 000.00 MDL). În perioada raportată, AO Inițiativa 

Pozitivă a asigurat procedura de livrare și distribuire a 4 automate, precum urmează: 3 unități – către AO Pas cu 

Pas Regiunea Sud, Cahul; și 1 unitate – AO CERA Adolescentul, Orhei. Celelalte aparate urmează a fi 

distribuite către ONG-urile beneficiare, în trimestrele următoare.  

 

Astfel, începând cu data instalării și punerii în funcțiune a automatelor, IP UCIMP DS va asigura acoperirea 

cheltuielilor de energie electrică, internet mobil, combustibil, deservire tehnică a 30 de aparate* și salarizare a 

persoanelor implicate în deservire, în baza acordurilor semnate cu ONG-urile responsabile (contracte de 

mentenanță cu AO Inițiativa Pozitivă, în valoare de 129 546.67 MDL; AO CERA Adolescentul, în valoare de 8 
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973.33 MDL; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, în valoare de 42 026.67 MDL). De menționat că, AO Inițiativa 

Pozitivă este responsabilă, în baza acordului de mentenanță, și de oferirea suportului tehnic necesar pentru 

instalarea automatelor și instruirea personalului ONG-urilor, care vor coordona, la nivel local, procedura de 

instalare și întreținere a acestora. 
*Notă: 20 de automate de distribuire a consumabilelor au fost procurate de IP Inițiativa Pozitivă din sursele Grantului Consolidat TB/HIV/SIDA al FG, 

aa.2021-2023, și 10 automate - din sursele Grantului Regional al FG, Programul de Sustenabilitate a serviciilor acordate populațiilor cheie în regiunea 

Europei de Est și a Asiei Centrale” (Proiectul #SoS), aa.2019-2021. 

În același timp, în scopul consolidării capacităților de monitorizare electronică a serviciilor implementate de 

ONG-urile prestatoare de servicii de prevenire HIV, conform solicitării IMSP SDMC (scrisoare #85 din 

15.03.2022), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție a 50 de unități de telefoane mobile, 

model Smartphone - Xiaomi Redmi Note 11 (contract 102/GD/H cu BTS Pro SRL din 31.05.2022, în valoare 

totală de 168 812.50 MDL). În rezultat, în luna iulie 2022, 4 unități de telefoane mobile au fost livrate la AO AFI, 

Chișinău, și 3 unități – la AO UES, Bălți. Livrările ulterioare de telefoane mobile sunt preconizate pentru 

trimestrele IV.2022 – I.2023. 

Intervenția: TFM și alte terapii 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 două asociații 

obștești (AO UES, Bălți și AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău). Pachetul de servicii psiho-sociale și de suport 
pentru PCDI, în cadrul TFM, în anul 2022, este descris în Anexa 3. Numărul de PCDI asumate pentru 

acoperire cu aceste servicii, în anul 2022, este de 535 persoane (malul drept). Costul pachetului per beneficiar 

este de 542.00 MDL. 

 

La finele trimestrului III.2022, datele cu referire la numărul PCDI acoperite 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 anului 2022. 

 

Activități de advocacy în promovarea pilotării TFM și a altor tratamente ale dependenței de droguri, în 
regiunea Transnistreană  

În trimestrul II.2022, ca urmare a ședinței grupului de lucru local, a fost transmis un demers, către autoritățile 

locale din regiunea transnistreană, în care s-a argumentat repetat necesitatea pilotării serviciului TFM, pe malul 

stâng al r. Nistru, în conformitate cu intervențiile planificate, în cadrul grantului actual al FG, aa.2021-2023. 

Răspunsul primit din partea autorităților de pe malul stâng al r. Nistru nu este, însă, unul pozitiv. În trimestrele 

următoare, vor fi întreprinse eforturi adiționale conjugate menite să deblocheze situația în regiunea 

transnistreană. 

Consolidarea capacităților cu privire la prestarea serviciilor de prevenire în rândul consumatorilor de 

droguri non-injectabile   
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Activitatea sus-menționată presupune, în conformitate cu solicitarea PN HIV și minuta GTL HIV din data de 

15.06.2022, contractarea unui consultant pentru organizarea sesiunilor de informare, destinate organizațiilor 

active în domeniul HIV. Semnarea contractului și desfășurarea instruirii se planifică pentru trimestrul IV.2022.   

Intervenția: Promovare activă a serviciilor de prevenire combinate, în rândul 
tuturor populațiilor cheie: PrEP și abordări inovative 

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

sursele FG, în premieră pentru Rep. Moldova, începând cu anul 2021. În anul 2022, acestea sunt 

desfășurate, în continuare, prin intermediul a 6 organizații – 3 de pe malul drept (AO GENDERDOC-M, 

Chișinău; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO UES, 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 3. 

Numărul de beneficiari PrEP asumați pentru acoperire, în anul 2022, este de 290 persoane (235 – malul drept 

și 55 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 800.00 MDL.  

La finele trimestrului III.2022, 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 anului 2022. 

 

Modulul: Servicii diferențiate de testare la HIV 

Intervenția: Implementare a 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 

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. Astfel, în perioada trimestrului III.2022, 55 de femei 

gravide HIV+ au născut 58 de copii (45 – pe malul drept și 13 – pe malul stâng). Toți 58 au fost testați la ARN 

HIV, în primele 48 ore de viață. 

Procurarea de teste rapide HIV, destinate GRSI și deținuților 

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2022, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare nr. 03 din 

21.01.2022), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de livrare, în luna iulie 2022, a tranșei de teste 

rapide de depistare a infecției cu HBV, pentru malul stâng, destinate GRSI și deținuților (contract 87/GD/H cu 

UNICEF SD din 15.02.2022, în valoare totală de 58 787.86 USD).  

Promovarea modelului de Testare Index la HIV*, pentru a dezvolta abordări inovative în 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 scopul susținerii serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV, la solicitarea PN HIV/ IMSP SDMC 

(scrisoare nr. 287 din 15.07.2021), IP UCIMP DS asigură, în anul 2022, contractarea a doi consultanți naționali, 

pentru elaborarea și menținerea bazei de date a medicilor care identifică persoanele HIV+ și asigură înrolarea 
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acestora în TARV, pe ambele maluri (contractele 38/CS/H din 19.01.2022, în sumă de 46 800.00 MDL, și 

39/CS/H din 03.01.2022, în sumă de 24 000.00 MDL). 

 

Astfel, în baza informației recepționate de la medicii care au testat și identificat cazuri noi HIV+, colectate de 

către cei doi consultanți, în perioada trimestrelor I - III.2022, PN HIV/ IMSP SDMC a confirmat 670 cazuri noi de 

infecție cu HIV (malul drept – 554 cazuri, malul stâng – 116 cazuri). Ulterior, în rezultatul validării informației 

respective de către PN HIV/ IMSP SDMC, IP UCIMP DS a efectuat transferul, în valoare de 1 000.00 MDL 

(brut)/ per fiecare caz nou HIV+ identificat și înrolat în TARV, pentru medicii implicați în aceste activități. Astfel, 

către finele perioadei raportate, IP UCIMP DS a motivat 253 lucrători medicali de pe malul drept, care au testat 

și depistat 433 cazuri noi HIV+, și 55 medici de pe malul stâng, pentru depistarea a 73 cazuri noi. Motivarea 

medicilor pentru celelalte cazuri se va efectua după finalizarea procesului de colectare a tuturor datelor.   

 

Același mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării acestora în TARV este activ 

implementat și în sectorul nonguvernamental, începând cu anul 2019. Astfel, pentru fiecare persoană HIV+ nou 

identificată și înrolată în TARV, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren primesc câte 1 000.00 MDL. 

Astfel, către finele trimestrului III.2022, 25 persoane HIV+ nou identificate și înrolate în TARV, de către 

organizațiile contractate de IP UCIMP DS, au fost validate de către PN HIV/ IMSP SDMC. 

 

De menționat că, același mecanism de stimulare este aplicat și la identificarea cazurilor noi de TB printre GRSI. 

Astfel, asociația obștească sau lucrătorii săi în teren, la fel, primesc câte 1 000.00 MDL pentru fiecare persoană 

TB+ nou identificată. În rezultat, către finele trimestrului III.2022, nici o persoană nouă nu a fost identificată cu 

TB și înrolată în tratament, de către organizațiile contractate de IP UCIMP DS. 

 

Modulul: Tratament, îngrijire și suport 

Intervenția: Implementare a serviciilor diferențiate de îngrijire HIV și TARV 

Dezvoltarea și implementarea unei bazei normative, care reglementează mecanismele de prestare a 

serviciilor de prevenire, testare și tratament al HIV, și asigură continuitatea acestora  

În temeiul deciziei GTL HIV din 28 august 2022, Centrul PAS a asigurat contractarea a 3 consultanți pentru 

realizarea activității sus-menționate (contracte în valoare de 15 499.35 MDL - pentru coordonatorul echipei, și a 

câte 11 624.52 MDL - pentru alți 2 consultanți). Activitatea va fi realizată pe parcursul trimestrului IV.2022. 

Dezvoltarea standardului de oferire a serviciilor psiho-sociale pentru echipele multidisciplinare, pe lângă 

cabinetele TARV 

În urma elaborării proiectului și redenumirii, în trimestrele precedente, a PCN în Ghid cu privire la prestarea 

serviciilor psiho-sociale pentru persoanele care trăiesc cu HIV, aprobarea acestuia din urmă urmează a fi 

realizată în perioada trimestrului IV.2022 (contracte în valoare de 15 499.35 MDL pentru coordonatorul echipei 

de autori și a câte 11 624.52 MDL pentru alți 2 consultanți).  

Advocacy și suport tehnic în procesul de deschidere a cabinetelor TARV, la nivelul spitalelor raionale 

În contextul descentralizării diagnosticului și tratamentului HIV/SIDA, la nivel de cabinete raionale și la nivel de 

cabinete regionale, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de achiziție și livrare integrală, în luna 

august 2022, a echipamentelor IT (monitoare PC și imprimante laser) – destinate celor șase cabinete teritoriale 
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de TARV noi, deschise în perioada trimestrului II.2022 (contract 108/GD/H cu BTS Pro SRL din 05.08.2022, în 

valoare de 132 840.00 MDL).  

Asigurarea contractării Coordonatorului Descentralizare TARV*  

În perioada trimestrului II.2022, a fost inițiată activitatea a șase cabinete teritoriale de TARV noi, în conformitate 

cu prevederile PN HIV 2021-2025 și ale grantului FG 2021-2023, în temeiul Ordinului MS #543 din 07/06/2022 

„Cu privire la instituirea Cabinetelor raionale de diagnostic și tratament al infecției HIV/SIDA”. Acestea din urmă 

urmează să contribuie la îmbunătățirea calității serviciului de supraveghere medicală a PTH și tratament ARV, 

în condiții de ambulator, precum și la majorarea numărului de pacienți acoperiți cu TARV. În acest context, 

Coordonatorul Descentralizare TARV, selectat de către IP UCIMP DS, asigură coordonarea procesului de 

descentralizare, până la nivel raional, pentru perioada aa. 2021-2023 (contract 16/CS/H din 05.05.2021, în 

valoare de 417 120.00 MDL). 

Rambursarea cheltuielilor de transport al pacienților ce se află în TARV 

În scopul îmbunătățirii aderenței la tratamentul ARV, pentru perioada aa.2021-2023, este planificată 

rambursarea cheltuielilor de transport pentru pacienții PTH, care se deplasează din teritorii la centrele TARV, 

pentru recepționarea medicamentelor.  

 

În acest context, în temeiul solicitării IMSP SDMC (scrisoare nr. 371 din 17.09.2021), începând cu trimestrul 

IV.2021, IP UCIMP DS asigură transferul resurselor financiare către instituțiile medicale implicate în TARV 

(IMSP SDMC, IMSP SC Bălți, IMSP SR Căușeni, IMSP SR Rîbnița și Centrul SIDA Tiraspol), pentru 

rambursarea cheltuielilor de transport suportate de către pacienții PTH. Astfel, în perioada raportată, IP UCIMP 

DS a asigurat transferul surselor financiare, precum urmează: 48 570.00 MDL către IMSP SDMC; 11 965.76 

MDL către IS SRC Rîbnița; 32 135.00 MDL către Centrul SIDA Tiraspol. 

Dezvoltarea modelului de creare a echipelor multidisciplinare, cu atragerea asistentelor medicale sociale 

din zonele rurale (Testare Index la infecțiile HIV, HBV, HCV, Sifilis și screening la TB) 

În temeiul deciziei GTL HIV din 28 august 2022, Centrul PAS a asigurat contractarea a 2 consultanți, care 

urmează să elaboreze Ghidul cu privire la organizarea Testării Index, în conformitate cu recomandările OMS și 

UNAIDS, prin fortificarea capacităților de testare diferențiată la infecția HIV, în cadrul instituțiilor medicale, în 

vederea oferirii TARV (contracte în valoare de 12 916.13 MDL fiecare). Activitatea va fi realizată pe parcursul 

trimestrului IV.2022.  

Elaborarea de acte normative privind integrarea serviciilor de tratament orientate către pacient 

(vaccinarea și tratamentul hepatitelor, prevenirea și tratamentul TB, tratamentul dependenței de droguri, 

serviciile de sănătate reproductivă, îngrijirea paliativă) 

Activitatea sus-menționată prevede crearea unui cadru normativ unic, care ar integra serviciile de prevenire, 

diagnostic, tratament, îngrijire, sănătate reproductivă, etc., atât la nivelul instituțiilor medicale, cât și la nivelul 

organizațiilor neguvernamentale. În acest sens, în perioada raportată, Centrul PAS a asigurat organizarea 

procedurii de contractare a consultanților, aprobați în cadrul ședinței GTL HIV din 28 august 2022. Activitatea 

urmează a fi desfășurată în trimestrele următoare. 
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Intervenția: Oferire a serviciilor de consiliere și suport psihosocial 

Această intervenție urmărește complementarea activităților, realizate de către sectorul guvernamental, în 

vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și TARV 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. Deoarece PTH au necesități diferite, reieșind din data inițierii, aderenței la/ 

abandonării TARV, în anul 2021, IP UCIMP DS finanțează două tipuri de pachete de servicii psihosociale 

pentru PTH – pachet de bază și pachet suplimentar. Ambele au menirea de a diferenția, dar și răspunde 

direcționat necesităților acestor persoane, care se încadrează în: a) categoria de PTH nou depistate, sau 

b) persoane cu grad de invaliditate, familii cu mulți copii, sau familii monoparentale, etc., acestea 

solicitând asistență complexă pentru menținerea lor în TARV.    

    

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază) sunt oferite prin intermediul 

a 9 organizații – 5 de pe malul drept (AO Credința, Chișinău; AO Respirația a Doua, Bălți; AO Inițiativa 

Pozitivă, Chișinău; AO UES, 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 36 de teritorii administrative (29 – 

malul drept, 7 – malul stâng). Localitățile de acoperire și pachetul de servicii de îngrijire și suport 
pentru PTH, în anul 2022, sunt descrise în Anexa 2. Numărul de PTH asumate pentru acoperire cu servicii 

de îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază), în anul 2022, este de 1,425 persoane (1,040 – malul drept și 

385 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 2 000.97 MDL.   

 

Programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar)  
Începând cu anul 2021, din sursele FG, programele de servicii de îngrijire și suport pentru PTH au fost 

diferențiate prin acordarea pachetului suplimentar de servicii. În anul 2022, acesta este oferit, în continuare, prin 

intermediul a 8 organizații – 4 de pe malul drept (AO UES, Bălți; 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 suplimentar de 
servicii de îngrijire și suport pentru PTH este descris în Anexa 2. Numărul de PTH asumate pentru 

acoperire cu servicii de îngrijire și suport pentru PTH (pachet suplimentar), în anul 2022, este de 2,652 

persoane (1,582 – malul drept și 1070 – malul stâng). Costul pachetului per beneficiar este de 670.63 MDL.  

La finele trimestrului III.2022, datele cu referire la numărul persoanelor acoperite cu programe de servicii 

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

către PN HIV se prezintă semestrial. Respectiv, acestea vor fi prezentate la finele anului 2022. 

Evaluarea bazei normative cu privire la reprofilarea centrelor regionale de suport psiho-social, în scopul 

măririi spectrului de servicii medicale și nemedicale oferite GRSI și PTH  

IP UCIMP DS a asigurat contractarea consultantului care urmează să evalueze spectrul de servicii 

acordate, în cadrul centrelor psiho-sociale regionale, prin: (i) aprecierea potențialului fiecărui centru, cu 

identificarea diferențelor avantajante ale fiecăruia din punct de vedere al statutului juridic, locației, 

infrastructurii fizice; (ii) identificarea necesităților persoanelor din GRSI și ale PTH; și (iii) determinarea 

unui CSR, care urmează să asigure pilotarea mecanismului de prestare a serviciilor medico-sociale 

integrate (contract de consultanță în valoare de 112 850.00 MDL).  
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Intervenția: Monitorizare a tratamentului ARV 

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, din regiunea de est a Moldovei, 

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

încărcăturii virale și testarea la nivelul celulelor CD4.   

 

În baza necesităților de diagnostic HIV, pentru a. 2022, destinate Centrului SIDA Tiraspol, prezentate de către 

IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 03 din 21.01.2022), IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de 

livrare, în luna iulie 2022, a ultimului 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 

88/GD/H cu UNICEF SD din 11.02.2022, în valoare totală de 24 283.52 USD).  

 

În perioada trimestrului III.2022, numărul persoanelor infectate cu HIV, aflate în supraveghere, care au fost 

testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4, este de 747 (512 – pe malul drept și 235 – pe malul stâng). 

Numărul persoanelor infectate cu HIV, testate la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași 

perioade, este de 1.038 (626 – pe malul drept și 412 – pe malul stâng).  

  

Modulul: Reducerea barierelor în domeniul drepturilor omului, în accesarea serviciilor 
HIV/TB 

Grantul actual al FG prevede resurse importante pentru susținerea mobilizării comunitare și 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, includ: contractare a serviciilor de consultanță, instruiri 

pentru reprezentanții OSC-urilor și instituțiilor publice partenere, campanii de sensibilizare și pledoarie, materiale 

educaționale, evenimente tematice, oferire de mini-granturi, etc. 

În acest context, AO Inițiativa Pozitivă a continuat implementarea activităților planificate, pentru anul 2022, 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 (acord de finanțare 

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

În luna ianuarie 2022, IP UCIMP DS a debursat, către AO Inițiativa Pozitivă, resursele financiare necesare 

pentru a. 2022, în valoare totală de 1 399 005.82 MDL. În rezultat, în perioada trimestrului III.2022, AO Inițiativa 

Pozitivă a asigurat desfășurarea intervențiilor descrise mai jos. 

Intervenția: Activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în domeniul 
HIV/TB 

Acordare de suport tehnic organizațiilor prestatoare de servicii în domeniul HIV, în procesul de acreditare 

a serviciilor 
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Ținând cont de faptul că standardele de sprijin psihosocial pentru PTH încă nu au fost aprobate, 

implementarea acestei activități este preconizată pentru perioada trimestrului IV. 2022. 

Elaborarea și publicarea periodică a digest-urilor analitice, de către societatea civilă, cu privire la 

rezultatele monitorizării indicatorilor-cheie ai PN HIV  

A fost publicat digest-ul analitic, cu privire la rezultatele evaluării indicatorilor de performanță cheie, în răspunsul 

național la HIV/SIDA, pentru perioada anului 2021. Ulterior acesta a fost distribuit via e-mail, în format 

electronic, tuturor actorilor implicați în combaterea epidemiei HIV/SIDA în RM. 

Elaborarea, tipărirea și diseminarea materialelor informaționale pentru reprezentanții GRSI și PTH 

A fost asigurată elaborarea și tipărirea materialelor informaționale specifice per grup țintă (PCDI, LS și PTH).      

Asigurarea colectării și prelucrării sistematice a datelor privind cazurile de discriminare și încălcare a 

drepturilor grupurilor vulnerabile cheie (Soft R.I.D.), prin susținerea rețelei consultanților de la egal la egal 

În scopul identificării cazurilor de discriminare, în cadrul procesului de colectare și procesare sistematică 

a datelor de screening, în rândul populațiilor cheie afectate, au fost completate 1 075 de chestionare. În 

rezultat, 222 de beneficiari au raportat că le-au fost încălcate drepturile, din care – toți 222 au primit 

consiliere de la egal la egal, 51 au primit consiliere juridică, 33 dosare fiind în proces de soluționare și 38 

de dosare - finalizate cu succes. 

Oferire de suport în cazuri de litigii strategice și de asistență tehnică a avocaților Consiliului Național 

pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)  

În perioada de raportare, nu au fost înregistrate cazuri de litigii strategice. De menționat că, toate cazurile 

inițiate, în perioadele anterioare de raportare, sunt în proces de judecată, sub monitorizarea continuă a 

avocaților desemnați.  

Implicarea reprezentanților societății civile în grupuri de lucru, comitete, structuri de stat și internaționale, 

în vederea discutării și formulării recomandărilor pe marginea documentelor de importanță strategică  

Au fost organizate mai multe ședințe de lucru cu reprezentanții societății civile, ai structurilor de stat și 

internaționale. În cadrul întâlnirilor, au fost abordate subiecte privind sustenabilitatea serviciilor oferite 

reprezentanților KAP, sustenabilitatea programelor pentru consumatorii de droguri în RM și evaluarea costurilor 

serviciilor, precum urmează: (i) Grupul de Lucru, în incinta Parlamentului RM, cu participarea reprezentanților 

societății civile, privind revizuirea cadrului de reglementare a aspectelor de nediscriminare și asigurare a 

egalității pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (19 iulie 2022); (ii) ședința extinsă a comitetului KAP, cu 

participarea reprezentanților UNAIDS Moldova, UNAIDS pentru Europa de Est și Asia Centrală și ai comitetului 

KAP Moldova, privind eficacitatea răspunsului la HIV/SIDA, în contextul pandemiei COVID-19 și conflictului 

armat din regiune (22 iulie 2022); (iii) ședința de lucru, în incinta sediului AO Inițiativă Pozitivă, cu reprezentanții 

Direcției Generale Asistență Medicală și Socială și șefii Asociațiilor Medicale Teritoriale din Chișinău (26 august 

2022), cu privire la sporirea accesului la serviciile de prevenire pentru populațiile cheie vulnerabile la HIV și TB, 

inclusiv la serviciile de sănătate în general. 
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Intervenția: Reducere a stigmei și discriminării, în domeniul HIV/TB 

Desfășurarea și susținerea campaniilor informaționale și educaționale, pentru promovarea testării la HIV 

și ITS, reducerea comportamentelor riscante, sporirea accesibilității metodelor inovative de profilaxie și 

tratament, cu aplicarea tehnologiilor moderne  

Au continuat activitățile de informare, inițiate în trimestrul precedent, privind promovarea testării la HIV, 

prin mobilizarea populației generale și a liderilor de opinie în vederea combaterii epidemiei de HIV/SIDA. 

În cadrul inițiativei “Test Drive”, au fost organizate activități de informare a populației generale, în scopul 

promovării schimbării de comportament și a testării benevole la HIV. La fel, au fost promovate spoturi 

video și materiale media, pe rețelele de socializare, în vederea promovării testării la HIV și a metodelor 

moderne de profilaxie și tratament a infecției. 

Evaluarea bazei normative în domeniul HIV și eliminarea barierelor legale și a legislației discriminatorii  

Au fost organizate ședințe de lucru, cu participarea reprezentanților Biroului Asociat de Avocați „Institutul de 

Drept Privat” și a membrilor grupului de lucru pentru analiza legilor și identificarea planului de lucru privind 

modificarea acestora. În rezultatul acestor întruniri, au fost elaborate proiecte de acte legislative, cu privire la 

decriminalizarea transmiterii infecției HIV.  

Dezvoltarea și pilotarea programului modular privind furnizarea serviciilor de eliminare a auto stigmatizării 

în domeniul HIV 

Scopul programului modular este de a crea un serviciu suplimentar de combatere a auto-stigmatizării în 

rândul PTH. În acest context, au fost organizate cinci ședințe de joc terapeutic, pentru depășirea auto-

stigmatizării, în rândul PTH, la care au participat 68 persoane. 

Crearea unui mediu favorabil și a unor spații sigure pentru consumul de droguri (prevenirea 

supradozajului), pilotarea proiectelor în câteva regiuni ale țării 

A fost asigurată realizarea, de către AO UES, Bălți, a Studiului privind necesitatea deschiderii spațiilor 

sigure pentru consumul de droguri. Studiul a inclus informații despre: experiența internațională, situația 

actuală a consumului de droguri în Moldova, rezultatele consultărilor cu comunitățile consumatoare de 

droguri, privind deschiderea unor astfel de spații în Moldova. Varianta finală a Studiului urmează a fi 

prezentată și aprobată în trimestrul IV.2022. 

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților angajaților MAI, în lucrul cu reprezentanții grupurilor cu risc sporit 

de infectare și cu PTH, în aspecte legate de serviciile PrEP, și formarea angajamentului pentru un 

comportament sigur și nediscriminatoriu al angajaților MAI în raport cu aceștia 

La solicitarea MAI, resursele financiare, în cadrul activității menționate, au fost re-bugetate pentru 

procurarea seturilor individuale de protecție pentru angajații MAI. Astfel, în perioada raportată, în 

rezultatul instruirilor cu privire la securitatea ocupațională în exercitarea atribuțiilor de serviciu și lucrul cu 

grupurile vulnerabile, în contextul HIV/SIDA, TB și alte infecții, organizate de către AO UES, Bălți – 50 de 

angajați ai Inspectoratului de Poliție Bălți au primit seturi individuale de protecție pentru lucrul cu grupurile 

vulnerabile. Instruirile urmează a fi desfășurate și în perioada trimestrelor următoare. 
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Asigurarea monitorizării la nivelul societății civile a procesului de realizare a PN HIV, în vederea trecerii la 

finanțarea de stat și evaluarea implementării acestuia 

În parteneriat cu ONG-urile active în domeniul  HIV, pe baza instrumentelor existente și a priorităților 

societății civile, la nivel național, a fost elaborat un sistem de monitorizare civică, planul de activități și 

bugetul aferent, pentru implementarea acestui proces. În rezultat, sistemul elaborat va cuprinde 

următoarele 16 arii de monitorizare: Procese cheie ale PN HIV; Procese în cadrul CCM; Decizii CCM și 

ale grupurilor de lucru; Decizii CNAM; Decizii din cadrul programului Municipal Chișinău; Decizii din 

cadrul programului Municipal Bălți; Situația epidemiologică; PrEP; TFM; Testare la HIV; HIV Case 

Management; Servicii HIV oferite de ONG-urile active în domeniu; Geografia serviciilor HIV;  Drepturile 

omului; Finanțare FG, Program Național, Program Municipal; Achiziții. Astfel, calitatea colectării datelor și 

a desfășurării vizitelor de monitorizare va fi asigurată de către un grup de experți naționali în domeniul 

HIV. La fel, prelucrarea, stocarea și analiza datelor colectate, precum și elaborarea rapoartelor 

trimestriale și finale, va fi realizată de un consultant național în domeniul monitorizării. Activitatea în cauză 

urmează a fi desfășurată în trimestrele următoare.  

Desfășurarea evenimentelor dedicate zilei mondiale de combatere a SIDA și zilei de comemorare a 

persoanelor care au decedat de SIDA  

A fost inițiat procesul de lucru asupra conceptului campaniei dedicate zilei mondiale de combatere a 

SIDA. 

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

Intervenția: Sisteme de gestionare a infrastructurilor și echipamentelor 

Participarea la Programe de Control Extern al Calității (internaționale și naționale) pentru LNR HIV 

IP UCIMP DS a asigurat livrarea, în luna septembrie 2022, a probelor pentru efectuarea controlului extern de 

calitate al rezultatelor de diagnostic, pentru necesitățile LNR HIV (contract 103/GD/H cu INSTAND eV din 

17.05.2022, în valoare totală de 1 080.00 EUR). 

Procurarea echipamentelor adiționale pentru LNR și LRR HIV 

În baza solicitării IMSP SDMC, în contextul deschiderii a șase cabinete teritoriale de TARV noi, din cadrul SR 

Florești, SR Cimișlia, SR Sângerei, SR Soroca, SR Ștefan Vodă și SR Orhei, IP UCIMP DS a asigurat 

organizarea procedurii de achiziționare a modulelor GeneXpert (6 unități), pentru echipamentele BACTEC 

MGIT960 din aceste instituții (contract 109/GD/H cu Cepheid HBDC SAS din 23.09.2022, în valoare de 20 

910.00 USD). Livrarea modulelor este preconizată pentru trimestrul IV.2022. 

 

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

În baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare nr. 303 din 16.08.2022), IP UCIMP DS a semnat, pe data de 

01.09.2022, contractul de prestare a serviciilor de mentenanță, pentru o perioadă de 12 luni - pentru cinci 

echipamente BD FACSCount, producător Becton Dickinson BV, din cadrul IMSP SDMC, IMSP SC Bălți, 

IMSP SR Cahul, IMSP Centrul SIDA Tiraspol și IMSP SR Rîbnița (contract 53/CS/H cu Imunotehnomed 

SRL, în valoare totală de 90 500.00 MDL).  
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Auditarea periodică a Centrelor de Testare HIV/ITS, pentru asigurarea menținerii calității investigațiilor 

efectuate 

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de selecție și contractare a unui consultant local, care urmează 

să elaboreze un chestionar standardizat de M&E a Centrelor de Testare HIV, care va fi utilizat, în cadrul vizitelor 

în teritorii, pentru evaluarea performanței centrelor menționate (contract de consultanță în valoare de 7 446.00 

MDL). Activitatea a fost finalizată în luna septembrie 2022. 

Elaborarea și implementarea Programelor Naționale de Control al Calității pentru LNR HIV/ITS și alte 

Centre de Testare HIV/ITS 

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de selecție și contractare a unui consultant local, care urmează 

să digitalizeze chestionarul standardizat de M&E a Centrelor de Testare HIV, care va fi utilizat, în cadrul vizitelor 

în teritorii, pentru evaluarea performanței centrelor menționate (contract de consultanță în valoare de 24 820.00 

MDL). Finalizarea activității este preconizată pentru perioada trimestrului I.2023. 

 

Intervenția: Sisteme de management al calității și de acreditare 

Implementarea și menținerea sistemului de management al calității, în cadrul LNR HIV 

În anul 2020, din resursele grantului FG, aa.2018-2020, au fost inițiate activitățile de implementare a  

managementului calității și de acreditare ISO 15189 a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC. În 

perioada raportată, procesul de acreditare a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC a fost finalizat, prin 

semnarea procesului verbal de predare-primire a lucrărilor efectuate și acordarea certificatului de acreditare, de 

către echipa de auditori a MOLDAC (IP Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova).  

 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Sisteme informaționale de 
management în sănătate și M&E 

Intervenția: Efectuare a exercițiilor de analiză, evaluare, revizuire și asigurare a 
transparenței 

Elaborarea unui sistem informațional în domeniul HIV (SIME HIV)  

Centrul PAS a asigurat definitivarea și aprobarea de către MS a studiului de fezabilitate, privind 

implementarea sistemului informațional, în domeniile HIV și TB (contract de consultanță din 23 decembrie 

2021, în valoare de 349 500.00 MDL). În perioada raportată, a fost asigurată formularea termenilor de 

referință privind elaborarea caietelor de sarcini pentru ambele sisteme informaționale (HIV și TB). 

Contractarea consultantului și realizarea activității menționate urmează a fi realizată pe parcursul 

trimestrului IV.2022. 

Evaluarea, revizuirea funcționalității și actualizarea structurilor organizaționale în aspecte de M&E, la 

toate nivelele 

Centrul PAS a susținut participarea dnei Angela Nagâț, șef secție tratament ARV, IMSP SDMC, la cea 

de-a 24-a Conferință Internațională SIDA, care s-a desfășurat în perioada 29 iulie - 2 august 2022, la 

Montreal, Canada. 
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Studiul privind evaluarea numărului de persoane care utilizează droguri neinjectabile, din numărul total de 

utilizatori de droguri   

Centrul PAS a asigurat: (i) aprobarea protocolului studiului de Comitetul Național de Expertiză Etică a 

Studiului Clinic (Aviz nr. 1357 din 24.08.2022); (ii) instruirea, în perioada 26 - 27 septembrie 2022, a patru 

echipe privind colectarea datelor din patru localități selectate (Chișinău, Bălți, Tiraspol și Rîbnița). 

Colectarea datelor și elaborarea Raportului final urmează a fi realizate pe parcursul trimestrelor 

următoare. 

Cercetarea operativă pentru determinarea cazurilor de incidență recentă 

Centrul PAS a asigurat, în perioada raportată, elaborarea raportului final al studiului (contract de 

consultanță în valoare de 12 916.13 MDL). 

 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Resurse umane în domeniul 
sănătății, inclusiv personal medical comunitar 

Intervenția: Formare continuă, cu excepția personalului medical comunitar 

Dezvoltarea și instituționalizarea platformelor educaționale electronice pentru persoanele care prestează 

servicii de prevenire, diagnostic și tratament 

Centrul PAS a asigurat, la 8 iulie 2022, desfășurarea unui curs de instruire privind utilizarea testelor rapide de 

diagnostic la HIV/ Sifilis/ HCV/ HbsAg. În cadrul instruirii, au participat 30 de persoane - lucrători sociali și 

medicali din cadrul ONG-urilor active în domeniul TB și ai instituțiilor penitenciare.  

Dezvoltarea și susținerea formelor moderne de instruire la distanță, cu utilizarea platformelor și 

capacităților instituțiilor superioare de învățământ în medicină 

În conformitate cu solicitarea USMF Nicolae Testemițanu, Centrul PAS a asigurat elaborarea necesităților 

programatice și financiare, cu privire la oferirea suportului în dezvoltarea conținuturilor platformei universitare 

pentru e-learning, din sursele grantului actual al FG. Activitatea propriu-zisă se va desfășura pe parcursul 

trimestrelor următoare. 

 

Modulul: Sisteme de sănătate reziliente și durabile: Furnizarea serviciilor integrate și 
ameliorarea calității acestora 

Intervenția: Organizare și gestionare a serviciilor de îngrijire 

Oferire de suport metodic și tehnic, organizațiilor prestatoare de servicii în domeniul HIV și grupurilor de 

inițiativă formale, pentru actualizarea de planuri strategice și implementarea acestora 

În perioada raportată, cele trei organizații selectate au elaborat planul strategic de activitate, cu descrierea 

provocărilor organizaționale, priorităților strategice și de dezvoltare organizațională. Activitățile urmează a fi 

desfășurate în trimestrul IV.2022.   
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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) susținerea financiară lunară 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 pentru realizarea vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei 

de coordonare a PN HIV (costuri de combustibil); (iii) acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a 

costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou – contract nr. CF/UCIMP-

SDMC/2021/16 cu IMSP SDMC din 04.01.2021.  

 

Pe parcursul trimestrului III.2022, echipa HIV din cadrul IP UCIMP DS, împreună cu reprezentanții PN 

HIV, au realizat 5 vizite de monitorizare de rutină în teren (4 – malul drept și 1 – malul stâng). 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 și echipei de coordonare a PN HIV.  

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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Componenta COVID-19 

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

de la structurile guvernamentale (MS) și organizațiile neguvernamentale active în controlul HIV/TB, impuse de 

răspândirea pandemiei COVID-19 în republică, în anul 2020, PR - IP UCIMP DS și-a asumat implementarea 

unui șir de activități, pentru asigurarea necesităților prioritare ale țării, în răspunsul său la COVID-19, din contul 

economiilor reprogramate ale grantului FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU, aa. 2018-2020 (cca 651 979.00 EUR), 

precum și din contul investiției suplimentare unice, din partea FG, la același grant (643 594.00 EUR).  

 

În anul 2021, în suportul răspunsului național la COVID-19 (Global Fund COVID-19 Response Mechanism – 

C19RM), Fondul Global a aprobat transferul fondurilor C19RM neutilizate (365 822.00 EUR), în cadrul grantului 

precedent (aa. 2018-2020), și includerea unor fonduri C19RM suplimentare (4 655 594.00 EUR), în grantul 

actual (aa. 2021-2023)*.  
*Notă: Bugetul grantului actual a fost modificat, în conformitate cu prevederile scrisorii FG din 02.09.2021 (GF Implementation Letter Number: 4 Grant 

Revision, Ref.: EECA/TS/272-02/09/2021). 

 

În perioada aa. 2021-2023, activitățile planificate, în cadrul componentei COVID-19, urmează a fi implementate 

de către PR – IP UCIMP DS și SR – Centrul PAS. Acestea sunt structurate în următoarele categorii de 

intervenții:  

i. Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele HIV 

ii. Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB 

iii. Profilaxia infecției, controlul și protecția sănătății personalului 

iv. Diagnostic și testare la COVID-19 

v. Managementul de caz, intervenții clinice și tratament 

vi. Sisteme de laboratoare 

vii. Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor 

viii. Fortificarea Sistemului Comunitar COVID-19: Activități de advocacy și cercetare, gestionate de 

comunitate 

ix. Fortificarea Sistemului Comunitar COVID-19: Fortificarea capacităților instituționale ale OSC-urilor 

active în domeniu 

x. Promovarea consolidării aspectelor cheie ale sistemelor de sănătate și sistemelor de control HIV/TB, 
gestionate de comunitate 

 
xi. Răspunsul la barierele legate de drepturile omului și de gen, în accesarea serviciilor HIV/TB. 

Progresul activităților, componenta COVID-19 

Modulul: COVID-19  

Intervenția: Management de caz, intervenții clinice și tratament 

Managementul de caz COVID-19: Terapia cu oxigen și echipamentul medical aferent 
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IP UCIMP DS a asigurat:  

 livrarea integrală, în luna iulie 2022, a 100 flowmetre – destinate serviciului medical al MAI 

(contract 48/GD/H cu UNICEF din 09.02.2022, în valoare totală de 12 290.32 USD); 

 livrarea integrală, în luna august 2022, a 3 unități mobile digitale de raze X – destinate SR 

Cantemir, SR Ștefan-Vodă și SR Râșcani (contract 110/GD/RM cu Imunotehnomed SRL din 

18.05.2022, în valoare totală de 115 275.00 EUR);  

 livrarea integrală, în lunile august-septembrie 2022, a echipamentului radiologic ultra-portabil 

(FDR Xair) – destinat ANP (contract 73/GD/RM cu UNOPS - GDF din 20.05.2022, în valoare 

totală de 73 258.59 USD).  
 

Intervenția: Prevenire și control al infecțiilor, protecție a personalului medical  

Procurarea de echipamente individuale de protecție 

IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de livrare integrală, în luna iulie 2022, a mănușilor de 

examinare (mărime S, M, L), destinate IMSP IFP Chiril Draganiuc, serviciului medical al MAI, IMSP 

SDMC, Spitalului TB Bender și beneficiarilor ONG-urilor active în controlul HIV/TB (contract 83/GD/RM cu 

Lismedfarm SRL din 24.12.2021, în valoare 369 684.00 MDL). 

De asemenea, în perioada de raportare, IP UCIMP DS a continuat susținerea financiară lunară a trei 

specialiști (contabil, farmacist și hamal), în contextul livrărilor de bunuri, către IMSP SDMC, în cadrul 

componentei COVID-19 (contracte 41/CS/H, 42/CS/H, 43/CS/H din 03.01.2022). 
 

Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele TB 

Accelerarea screening-ului bidirecțional pentru TB și COVID-19, prin intermediul campaniilor de 

recuperare și depistării active a TB 

În cadrul acestei activități, în conformitate cu decizia GTL TB din 21 ianuarie 2022, Centrul PAS a 

asigurat semnarea amendamentelor* la contractele a 8 asociații obștești active în domeniu, de pe ambele 

maluri ale al r. Nistru, semnate, în cadrul componentei TB, pentru realizarea activităților de depistare 

țintită, în anul 2022, precum urmează: Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica 

Moldova (AO SMIT), Bălți; AO Speranța Terrei, Bălți; AO Casa Speranțelor, Soroca; AO Asociația 

Psihologilor din Tighina, Căușeni; AO AFI Anenii Noi, Anenii Noi; AO Programe Medico-Sociale, Bender; 

AO AkTiV, Bender; AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnița. Acoperirea geografică: activitățile în cauză sunt 

implementate în 31 de localități (23 - malul drept și 8 - malul stâng). Numărul estimat de beneficiari pentru 

a fi examinați radiologic este de 10 658 persoane (6 160 – malul drept și 4 498 – malul stâng). 
*Notă: Amendamentele au fost semnate, privind mărirea sumei de finanțare a contractelor, în vederea acoperirii unui număr mai mare de beneficiari din 

localitățile republicii, selectate în procesul elaborării aplicației C19RM, unde erau necesare intervenții suplimentare de screening.       

În conformitate cu prevederile celor 8 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează către 

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

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

IFP Chiril Draganiuc, este responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare.  
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În perioada trimestrului III.2022, un număr de 2 151 persoane, din cadrul grupurilor cu vigilență sporită 

sau cu risc sporit de infectare cu TB, a fost examinat radiologic (45 PAFA; 8 PTH; 652 șomeri, zilieri, 

persoane cu venituri mici; 282 persoane cu dependență de droguri și/sau alcool; 73 migranți externi și 

interni; și 1 091 persoane din grupurile social-defavorizate, care au contactat cu pacienții de TB 

pulmonară), dintre care - 27 cazuri noi de TB au fost confirmate, ceea ce constituie 1.26%*. 
*Notă: De menționat că procedura de validare a cazurilor se desfășoară dificil, iar cifrele indicate pot fi modificate retrospectiv și, respectiv, pot varia 

către finele anului. 

Promovarea utilizării VST, cu implicarea societății civile 

Centrul PAS a abordat două modalități de implementare: (i) pentru malul drept, începând cu trimestrul 

II.2022 – au fost contractați 4 specialiști (2 coordonatori și 2 asistenți VST); (ii) pentru malul stâng – a fost 

contractată AO AkTiV, Bender (contract în valoare de 80 903.32 MDL), pentru acordarea serviciilor de 

suport logistic, activitățile de coordonare fiind preluate de Spitalul TB Bender, ca instituție coordonatoare 

a programului teritorial TB. 

 

În perioada trimestrului III.2022, pe malul drept, a fost asigurată instruirea continuă a personalului medical 

implicat în prestarea VST, din cadrul a 25 cabinete din raioanele și municipiile de pe malul drept al r. Nistru, 

precum și instruirea inițială a 94 pacienți înrolați în VST, pe parcursul trimestrului raportat. Astfel, în total, 188 

persoane cu TB au fost acoperite cu servicii VST, din care: 155 au împlinit 60 zile de tratament VST și 150 din 

ei au înregistrat o aderență mai mare de 90%, pentru toată perioada aflării în VST. De asemenea, pe malul 

stâng, a fost asigurată instruirea inițială a 22 pacienți înrolați în VST, pe parcursul trimestrului raportat. Astfel, în 

total, 63 persoane cu TB au fost acoperite cu servicii VST, din care: 16 au împlinit 60 zile de tratament VST și 

au înregistrat o aderență mai mare de 90%, pentru toată perioada aflării în VST.  

Intervenția: Măsuri de reducere a riscurilor pentru programele HIV 

Extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, prin intermediul automatelor de distribuire a 

consumabilelor, pentru toate GRSI 

PN HIV 2021-2025 prevede extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, în rândul GRSI. Astfel, în anul 

2021, din sursele FG, a fost prevăzută desfășurarea activităților de procurare și instalare a automatelor de 

distribuire a consumabilelor (Eng. vending machines), serviciu parte a pachetului de bază pentru toate GRSI. 

 

În acest context, la sfârșitul anului 2021, IP UCIMP DS a semnat acordul de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă, 

în vederea procurării a 5 automate (contract CF/VEND-IP/2021/24 din 23.11.2021, în valoare de 506 000.00 

MDL). În perioada raportată, activitățile realizate în vederea punerii în aplicare a acestui tip de servicii au 

complementat eforturile descrise în acest raport, la Progresul activităților, componenta HIV/SIDA (vezi Modulul: 

Prevenirea cazurilor noi de infecție cu virusul HIV, Intervenția: Desfășurare a activităților de promovare a 

schimbării de comportament).  

Intervenția: Sisteme de laboratoare 

Conformitate cu cerințele internaționale pentru laboratoarele de biosecuritate 

Această activitate prevede implementarea activităților de proiectare tehnică, reconstrucție și modernizare a 

laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, conform standardelor și directivelor internaționale. În acest 

context, în perioada raportată, IP UCIMD DS, a asigurat organizarea procedurii de contractare a companiei 
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locale, care urmează să execute lucrările de reparație, în conformitate cu documentația de proiect 

"Modernizarea laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC" (contract 52/CS/RM cu UNICONS AI SRL din 

10.08.2022, în valoare totală de 7 883 364.66 MDL). Lucrările urmează a fi finalizate în perioada trimestrului 

II.2023. 

 

La fel, în baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare #359 din 13.09.2021), IP UCIMP DS a asigurat procurarea 

echipamentelor și dispozitivelor medicale, precum urmează: 

 livrarea integrală, în luna iulie 2022, a trei termostate (incubatoare programabile de precizie) – 

destinate IMSP SDMC (contract 60/GD/RM cu Nitech SRL din 23.05.2022, în valoare totală de 

381 000.00 MDL);  

 livrarea integrală, în luna septembrie 2022, a două generatoare electrice, diesel 100kW - 

destinate ANSP (contract 57/GD/RM cu Volta SRL din 13.01.2022, în valoare totală de 556 

774.00 MDL);  

 livrarea integrală, în luna iulie 2022, a următoarelor echipamente: (i) centrifugi, 40 poziții - 

destinate ANP, IMSP SDMC, serviciului medical al MAI, IMSP SC Bălți, Centrul SIDA Tiraspol; (ii) 

micro-centrifugi, 44 poziții - destinate IMSP SDMC, serviciului medical al MAI, Centrul SIDA 

Tiraspol; (iii) centrifugi cu refrigerare, 4 poziții - destinate IMSP SDMC; (iv) termo-mixere - 

destinate IMSP SDMC (contract 47/GD/RM cu PFSCM din 18.11.2021, în valoare totală de 107 

285.17 USD);  

 livrarea integrală, în luna iulie 2022, a unui generator electric, diesel 160kW - destinat IMSP IFP 

Chiril Draganiuc (contract 58/GD/RM cu Promo-Soluții SRL din 16.12.2021, în valoare totală de 

389 383.00 MDL); 

 procurarea și livrarea integrală, în luna septembrie 2022, a două autoclave pentru sterilizare - 

destinate IMSP SDMC și Centrului SIDA Tiraspol (contract 72/GD/RM cu Nitech SRL din 

25.07.2022, în valoare totală de 769 972.00 MDL). 

 

Intervenția: Produse de sănătate și sisteme de gestionare a deșeurilor 

Procurarea produselor de sănătate și a sistemelor de gestionare a deșeurilor 

În baza solicitării IMSP SDMC, IP UCIMP DS a asigurat: 

 livrarea integrală, în luna august 2022, a 4 autoclave verticale (40l) cu shredder – destinate 

ANSP (contract 38/GD/RM cu PFSCM din 01.03.2022, în valoare totală de 286 481.10 USD); 

 livrarea, în luna septembrie 2022, a primei tranșe de pungi autoclavabile pentru risc biologic (100l), de 

culoare roșie – destinate IMSP SDMC, ANSP, ANP și serviciului medical al MAI (contract 93/GD/RM 

cu MedGlobalFarm SRL din 12.05.2022, în valoare totală de 280 000.00 MDL); următoarea livrare este 

preconizată pentru trimestrul IV.2022. 

În baza solicitării IMSP SDMC (scrisoare #359 din 13.09.2021), IP UCIMP DS a asigurat livrarea 

integrală, în luna august 2022, a unui autoclav vertical pentru gestionarea deșeurilor, inclusiv accesoriile 

aferente acestuia - destinate IMSP SDMC (contract 46/GD/RM cu PFSCM din 03.12.2021, în valoare 

totală de 35 803.43 USD). 
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Intervenția: Consolidare extinsă a momentelor cheie ale sistemelor de sănătate și 
măsurilor de răspuns, la nivelul comunității 

Implicarea comunității în activități de promovare a vaccinării anti COVID-19, la nivel național – prin mini 

granturi oferite OSC-urilor 

5 ONG-uri active în domeniul TB (AO UES, Bălți; AO SMIT, Bălți; AO AFI Anenii Noi, Anenii Noi; AO 

Programe Medico-Sociale, Bender; AO Kovcheg Dobryh Del, Rîbnița) au realizat mai multe activități de 

promovare a vaccinării anti COVID-19, printre beneficiarii lor. Activitățile de informare și încurajare a 

vaccinării anti COVID-19, inclusiv prin distribuirea materialelor informaționale (privind TB, TB/HIV, 

prevenirea COVID-19 și vaccinarea pentru COVID-19), în rândul populațiilor cheie, urmează a fi 

desfășurate în continuare în perioada trimestrelor următoare.  

Intervenția: Fortificare a capacităților instituționale ale OSC-urilor 

Asigurarea capacităților IT și de conectivitate ale ONG-urilor active în domeniul TB  

Centrul PAS a asigurat organizarea procedurii de livrare integrală a echipamentelor IT, destinate ONG-

urilor active în domeniul TB.  

Managementul Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023 

Pe parcursul trimestrului raportat, IP UCIMP DS: 

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

TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta TB, colectate de la IMSP IFP 

Chiril Draganiuc – pentru perioada semestrului I.2022;  

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

TB/HIV/SIDA al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1923, componenta HIV/SIDA, colectate de la 

echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada semestrului I.2022;  

 a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru QII.2022, pe data de 17.08.2022, 

către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și CCM; varianta electronică a 

rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP UCIMP DS – http://www.ucimp.md;  

 a completat Dashboard-ul Generic al CNC TB/SIDA, precum și a Notei Informative aferente, privind 

evaluarea și monitorizarea programatică a Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei și 

Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, pentru perioada anului 2021; 

 a completat Dashboard-ul Generic al CNC TB/SIDA, precum și a Notei Informative aferente, privind 

evaluarea și monitorizarea programatică a Programului „Consolidarea Controlului Tuberculozei și 

Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”, pentru perioada semestrului I.2022; 

 a asigurat suportul necesar în organizarea vizitei echipei GFATM (Ms. Tsovinar Sakanyan, GF Portfolio 

Manager for Moldova, Mr. David Kokiashvili, GF M&E and Public Health Specialist, Ms. Aigul Murat 

Kyzy, GF Program Officer) în Rep. Moldova (12-16 septembrie, 2022); a participat la ședința de follow-

up (mission follow up meeting), în format online, pentru a discuta rezultatele întâlnirilor, care au avut loc 

în cadrul misiunii, și pentru a definitiva domeniile prioritare și acțiunile propuse spre implementare (28 

septembrie, 2022); 

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

http://www.ucimp.md/
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cadrul contractelor semnate de IP UCIMP DS, cu agenții internaționale (OMS, Fundația IDA, UNICEF 

SD, etc.), cu producători internaționali (Bruker sro/ Hain Lifescience GmbH, Becton Dickinson BV, 

ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS), și prin intermediul platformelor internaționale de achiziții 

(GDF, wambo.org, PFSCM). 

Debursările Grantului MDA-C-PCIMU, aa. 2021-2023 

Către 30 septembrie 2022, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 
1923), componentele TB, HIV/SIDA și COVID-19, au fost debursați 109 698 440.00 MDL, față de 162 752 

000.00 MDL bugetați pentru anul 2022, ceea ce constituie 67%.    

 

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

1923, aa. 2021-2023), precum și lista activităților finanțate din sursele acestora, pe parcursul perioadei de 

raportare, sunt reflectate în Anexa 4. 
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Partea 2. 

 

 

RAPORT  DE  PROGRES   

 

GRANTURI  CNC 

 
 

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

Nr. Grantului: MDA-CFUND-2207 

Acordul de Grant 
semnat: 

16 februarie 2022  

Total finanțare 
solicitată: 

164 812.00 EURO 

Finanțare aprobată 
pentru debursare: 

164 812.00 EURO 

Data demarării: 01 ianuarie 2022 

Data încheierii: 31 decembrie 2024  
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Sumarul Grantului CNC TB/SIDA în Rep. Moldova, aa. 2022-2024 

IP UCIMP DS gestionează Grantul Fondului Global nr. MDA-CFUND-2207, 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 III.2022, în cadrul grantului menționat, sunt următoarele: 

 Facilitarea procesului de elaborare a Planului de acțiuni privind integrarea și/sau tranziția CNC TB/SIDA 

în structurile naționale de sănătate: au fost organizate și desfășurate două ședințe de lucru (01.08.2022 

și 22.09.2022), cu participarea experților implicați în activitatea de elaborare a planului, stabilire a 

sarcinilor și discutare a primei versiuni a proiectului acestuia. 

 Asigurarea procesului de supervizare semestrială a granturilor FG, oferite în susținerea Programelor 

Naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS. 

 Colectarea și diseminarea informațiilor (instrumentelor de supervizare programatică a rezultatelor) cu 

privire la implementarea grantului FG, oferit în susținerea Programelor Naționale de prevenire și control 

al TB și HIV/SIDA/ITS, cu publicarea rapoartelor trimestriale aferente, elaborate de RP – IP UCIMP 

DS, pe site-ul www.ccm.md. 

 Implicarea constituenților în procesele naționale de supervizare programatică, în domeniul HIV, prin 

organizarea și desfășurarea a 2 ședințe, în format on-line, ale GTL Control HIV/SIDA/ITS (în data de 

27.07.2022 și 25.08.2022), în cadrul cărora au fost abordate următoarele subiecte: i) perspectivele de 

utilizare a economiilor grantului Consolidat al FG (MDA-C-PCIMU nr. 1923), componenta HIV/SIDA, 

aa. 2021-2023; ii) revizuirea și aprobarea tarifelor pentru serviciile de prevenire HIV; iii) planul de acțiuni 

pentru sincronizarea mecanismelor de finanțare CNAM/ FG; iv) nominalizarea consultanților pentru 

desfășurarea activităților, în cadrul implementării grantului Consolidat al FG (MDA-C-PCIMU nr. 1923), 

componenta HIV - planificate pentru a. 2022; v) propunerile în vederea trecerii activităților planificate în 

PAAR pentru acoperire din economiile grantului Consolidat al FG (MDA-C-PCIMU nr. 1923), aa. 2021-

2023. 

 Implicarea constituenților în procesele naționale de supervizare programatică, în domeniul TB, prin 

organizarea și desfășurarea a unei ședințe, în format on-line, a GTL Control TB (în data de 

24.08.2022), în cadrul căreia au fost abordate următoarele subiecte: i) distribuirea dispozitivelor Rx 

portative și a softurilor de inteligență artificială CAD; ii) redistribuirea economiilor grantului Consolidat al 

FG (MDA-C-PCIMU nr. 1923), componenta TB, aa. 2021-2023; iii) progresele în actualizarea Legii pe 

TB; iv) campania de comunicare cu MS și companiile farmaceutice Janssen și Macleods, pe cazul 

medicamentului antituberculos de linia a doua - Bedaquiline (Bdq). 

 Asigurarea proceselor administrative și operaționale ale CNC TB/SIDA. 

 Asigurarea procesului organizatoric, în contextul vizitei de lucru a Managerului de Portofoliu al FG 

pentru Moldova, Mrs. Tsovinar Sakanyan, și a echipei de țară, în perioada 12.09.2022 – 16.09.22 

(informarea membrilor CCM și partenerilor naționali despre vizita planificată, elaborarea proiectului de 
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agendă, stabilirea ședințelor cu reprezentanții grupurilor constituente ale CNC TB/SIDA și alți parteneri 

naționali). 

 Facilitarea proceselor de comunicare și prezentare a informaților solicitate de FG, precum urmează: i) 

colectarea și prezentarea, în adresa FG, a listei consultanților naționali nominalizați pentru realizarea 

Studiului “Analiza Eficienței Alocărilor Resurselor HIV (Optima) în Moldova” - desfășurat la inițiativa FG 

în parteneriat cu UNAIDS; ii) actualizarea progreselor cu privire la implementarea activităților CCM 

Evolution și remiterea informațiilor/ documentelor solicitate către FG.  

 Oferirea suportului tehnic secretarilor GTL Control HIV și GTL Control TB, în vederea îmbunătățirii 

mecanismului de luare a deciziilor, la nivelul GTL, și monitorizării deciziilor implementate de parteneri. 

 Asigurarea informării membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA privind desfășurarea, de către FG, a unei 

serii de seminare online, în contextul aplicațiilor țărilor pentru o nouă finanțare, în perioada de alocare 

2023-2025, la care au fost invitați să participe membrii CNC, partenerii tehnici și alți actori implicați în 

elaborarea cererilor de finanțare. 

 Menținerea comunicării și asigurarea fluxului de informații pe diverse subiecte ce țin de activitatea 

CNC, la solicitarea membrilor și partenerilor CNC TB/SIDA & echipa de țară a FG. 

Debursările Grantului CNC TB/SIDA, aa. 2022-2024 

Către 30 septembrie 2022, din sursele Grantului MDA-CFUND-2207, au fost debursați 723 100.00 MDL, față 

de 1 115 000.00 MDL bugetați pentru anul 2022, ceea ce constituie 65%.  

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

perioada trimestrului raportat, sunt reflectate în Anexa 5. 
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Anexe Partea 1 - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și 
Malariei (nr. 1923 MDA-C-PCIMU), aa. 2021-2023 
 
 
 

Anexa 2: Lista organizațiilor contractate și numărul de beneficiari asumați spre acoperire, pentru 
anul 2022 

Anexa 3: Localitățile de acoperire și pachetele de servicii oferite, de către organizațiile 
implementatoare, pentru anul 2022 

Anexa 4: Utilizarea surselor de finanțare, pe activitățile proiectului nr. 1923 MDA-C-PCIMU, aa. 
2021-2023 - componentele TB și HIV/SIDA  
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Anexa 2   

Lista organizațiilor contractate pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru 
PTH,  de asistență psihosocială în FTM și de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI, pentru perioada a. 2022 

Denumirea instituției Prevenire, MDL Aderență PTH, 
MDL 

Aderență TFM, 
MDL 

PrEP, 
MDL TOTAL, MDL 

AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău 
  

1 275 910,60 1 263 699,56 203 250,00 12 000,00 2 754 860,16 

AO GenderDoc-M, mun. Chișinău 
  

2 907 978,60 40 019,40  160 000,00 3 107 998,00 

AO  Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți  2 681 348,00 167 111,50 81 300,00 16 000,00 2 945 759,50 
AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul 
  

2 263 184,40    2 263 184,40 

AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni 
  

968 042,40    968 042,40 

AO AFI, mun. Chișinău 
  

1 814 091,40    1 814 091,40 

AO Credința, mun. Chișinău 
  

27 268,80 902 620,50   929 889,30 

AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți 
  

13 634,40 768 494,50   782 128,90 

AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău 
  

2 122 337,60    2 122 337,60 

AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei 
  

818 064,00  5 420,00  823 484,00 

AO Miloserdie, or. Bender 
  

711 177,20 240 553,20  20 000,00 971 730,40 

AO Programe Medico Sociale, or. Bender 
  

1 026 338,08 300 691,50   1 327 029,58 

AO Trinity, or. Rîbnița 
  

636 188,00 250 667,25  16 000,00 902 855,25 

AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol 
  

959 942,00 696 035,60  8 000,00 1 663 977,60 

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) 
 

1 322 536,80    1 322 536,80 

TOTAL, MDL 19 548 042,28 4 629 893,01 289 970,00 232 000,00 24 699 905,29 
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Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru 
PTH, de asistență psihosocială în FTM pentru GRSI (pachet de bază),  
pentru perioada a. 2022 - per instituție și per categorie de beneficiar 

         

  Denumirea instituției PCDI LS BSB PTH Beneficiari 
ai FTM TG TOTAL, 

beneficiari 
1 Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) 

  
1940       

  
1940 

2 AO Credința, mun. Chișinău 
  

  20 20 250 
  

290 

3 AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău 
  

1680 100 75 470 375 
 

2700 

4 AO Programe Medico Sociale, or. Bender 
  

984 330 150 100 
  

1564 

5 AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău 
  

2700 380     
  

3080 

6 AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților, or. Orhei 
  

730 470     10 
 

1210 

7 AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți 
  

  20   250 
  

270 

8 AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol 
  

900 400 50 130 
  

1480 

9 AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul 
  

2200 950 120   
  

3270 

10 AO GenderDoc-M, mun. Chișinău 
  

    3655 20 
 

60 3735 

11 AO AFI, mun. Chișinău 
  

  2495     
  

2495 

12 AO Tinerele Femei Cernoleuca, or. Dondușeni 
  

1280 140     
  

1420 

13 AO Trinity, or. Rîbnița 
  

450 430 20 75 
  

975 

14 AO  Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți 
  

3000 900   50 150 
 

4100 

15 AO Miloserdie, or. Bender 
  

160 550 300 80 
  

1090 

  TOTAL, beneficiari 16 024 7 185 4 390 1 425 535 60 29 619 
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Numărul de beneficiari asumați spre acoperire, în cadrul proiectelor de prevenire HIV, de oferire a serviciilor de îngrijire și suport pentru 
PTH, de profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru GRSI (pachet atractiv),  

pentru perioada a. 2022 - per instituție și per categorie de beneficiar 
 Denumirea instituției LS BSB PTH Beneficiari ai 

PrEP 
TOTAL, 

beneficiari 
1 AO Credința, mun. Chișinău 

  
    600   600 

2 AO Inițiativa Pozitivă, mun. Chișinău 
  

10   482  15 507 

3 AO Programe Medico Sociale, or. Bender 
  

25   150   175 

4 AO Pentru Prezent și Viitor, mun. Chișinău 
  

20       20 

5 AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, mun. Bălți 
 

    400   400 

6 AO Alians Obshestvennogo Zdorovia, or. Tiraspol 
 

20 15 650 10 695 

7 AO Pas cu Pas regiunea Sud, or. Cahul 
 

15 15     30 

8 AO GenderDoc-M, mun. Chișinău 
 

  300   200 500 

9 AO AFI, mun. Chișinău 
 

100       100 

10 AO Trinity, or. Rîbnița 
 

20   150 20 190 

11 AO  Uniunea pentru Echitate și Sănătate, mun. Bălți 
 

20   100 20 140 

12 AO Miloserdie, or. Bender 
 

10 10 120 25 165 

  TOTAL, beneficiari 240 340 2 652  290 3 522 
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Anexa 3   

 
Localitățile de acoperire și pachetele de servicii pentru GRSI - acordate de către organizațiile implementatoare,  

în cadrul grantului FG, pe parcursul a. 2022 
 

 
Proiecte de prevenire HIV și 
aderență la TARV și/sau tratamentul 
farmacologic al dependenței de 
opiacee cu Metadonă și alte 
tratamente de drog dependență 
  

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 34 localități (27 - malul drept și 7 - malul stâng), după 
cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni, Râșcani, Soroca, 
Florești, Drochia, Briceni, Ocnița, 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.  
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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 
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, 
mun. Bălți și Orhei. 
 

  
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 
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pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizare a grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea 
reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru 
reducerea homofobiei în cadrul comunității; consiliere psihologică; consiliere juridică. 
 
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 suplimentar 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; 



4 
 

consiliere 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 36 de teritorii administrative (29 - malul drept și 7 - 
malul stâng), după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, 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), 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 r. Nistru. 
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Anexa 4   
 

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 30.09.2022 
Denumirea 

Planificat 2022, mii 
lei 

Executat 9 luni 
2022, mii lei 

Nivelul 
de 

executare 
Rezultate obținute 

Venituri  162 752,00 61 247,02 38% Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul 
Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-C-PCIMU. 

Cheltuieli pe modulele  
grantului (total)  

162 752,00 109 698,44 67%  - 

1. Servicii diferențiate de 
testare la HIV 

2 288,61 2 312,27 101% (i) Revizuirea periodică a Protocolului clinic național ”Profilaxia 
transmiterii infecției HIV de la mamă la făt”. (ii) Procurarea de teste HIV 
pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV, de pe ambele 
maluri ale r. Nistru, pentru a. 2 
â022. (iii) Procurarea de teste rapide HIV, destinate GRSI și deținuților, 
de pe ambele maluri ale r. Nistru, pentru a. 2022. (iv) Implementarea unui 
mecanism de stimulare a identificării persoanelor HIV+ și înrolării 
acestora în TARV, prin intermediul asociațiilor obștești active în domeniu. 

2. MDR-TB 50 103,77            27 415,62 89% (i) Contractarea a 9 asociații obștești active în domeniu (6-malul drept, 3-
malul stîng) pentru realizarea activităților de depistare țintită, în a. 2022. 
(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 continuității realizării Studiului 
Operațional “Implementarea mSTR”. (iv) Susținerea unei echipe 
multidisciplinare (coordonator activități de aderență la tratament, 
psiholog, asistent social), la nivelul Spitalului TB Bender, pentru 
acordarea serviciilor de suport psihosocial, în cadrul tratamentului 
ambulator al persoanelor cu TB, din teritoriile de pe malul stâng al r. 
Nistru, în a.2022. (v) Asigurarea suportului motivațional lunar pentru 
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pacienții cu TB, din teritoriile din stânga Nistrului. (vi) Suportul extinderii 
utilizării VST, la nivel național. (vii) Contractarea a 5 asociații obștești 
active în domeniu (malul drept) pentru realizarea activităților de educare, 
informare și intervenții în scop de creștere a aderenței la tratament, în 
a.2022. (viii) Asigurarea continuă cu medicamente pentru tratamentul TB 
drog-rezistente. (ix) Asigurarea suportului financiar pentru realizarea 
transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de 
combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Susținerea funcționării 
Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”. (x) Asigurarea 
screening-ului TB, în rândul persoanelor din grupurile cu risc și vigilență 
sporită pentru TB, prin intermediul instalațiilor radiologice mobile, cu 
utilizarea aplicațiilor AI. (xi) Asigurarea necesităților de reactive, 
consumabile și echipament de laborator, destinate laboratoarelor de 
referință în bacteriologia tuberculozei, pentru a. 2022. (xii) Asigurarea 
mentenanței echipamentelor din cadrul staționarelor și subdiviziunilor de 
profil. (xiii) Asigurarea actualizării Regulamentului privind 
managementul medicamentelor TB și sistemul de farmacovigilență pentru 
tratamentul pacienților cu TB.   

3. Prevenire HIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 320,12 24 978,81 80% (i)Contractarea a 15 instituții (ANP și 14 ONG-uri, inclusiv 4 ONG-uri din 
regiunea de est a R. Moldova) pentru implementarea, în a. 2022, a: - 
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. (ii) Procurarea de consumabile, dispozitive medicale și 
echipamente IT, destinate activităților de prevenire HIV în rândul 
populațiilor țintă. (iii) Îmbunătățirea bazei normative - PCN Profilaxia pre-
expunere HIV și PCN Profilaxia post-expunere HIV. (iv) Oferirea 
serviciilor mobile de prevenire și testare, pentru toate GRSI. (v) Oferirea 
serviciilor de prevenire, pentru toate GRSI, prin metode alternative 
(automate de distribuire a consumabilelor). (vi) Susținerea activităților de 
advocacy în promovarea lansării unui proiect pilot privind implementarea 
TFM și a altor tratamente ale dependenței de droguri, în regiunea 
Transnistreană. (vii) Susținerea echipării locațiilor noi de implementare a 
activităților de TFM, malul drept. (viii) Organizarea sesiunilor de 
informare cu privire la prestarea serviciilor de prevenire în rândul 
consumatorilor de droguri non-injectabile.   
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4. Management de Program 10 381,25 4 963,06 48% (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 (costuri de 
combustibil). 

5. Reducerea barierelor în 
domeniul drepturilor omului, 
în accesarea serviciilor 
HIV/TB 

2 692,76 1 227,21 46% Implementarea activităților de susținere a mobilizării sociale a 
comunităților persoanelor afectate sau cu risc crescut de infectare și a 
organizațiilor societății civile active în controlul TB și HIV/SIDA, în 
perioada aa. 2021-2023 (în baza acordului de finanțare cu AO Inițiativa 
Pozitivă), prin: (i) activități de mobilizare comunitară și de advocacy, în 
domeniul HIV/TB. (ii) activități de reducere a stigmei și discriminării, în 
domeniul HIV/TB. 

6. Înlăturarea barierelor în 
domeniul drepturilor omului 
și de gen, în accesarea 
serviciilor TB 

2 354,56 0,00 0%* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(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) Instruirea în 
prevenirea și îngrijiri TB a personalului, care prestează servicii nemedicale 
- OSC, outreach și de la egal la egal, psihologii și managerii de caz, 
suporterii prin training-uri, schimb de experiență, participări la conferințe, 
vizite de lucru. (v) Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a 
barierelor și asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, 
prin intermediul grant-urilor de cofinanțare. (vi) Suportul exercițiului de 
evaluare a comunităților TB, în aspecte legate de drepturile omului și 
egalitatea de gen. (vii) Susținerea implicării OSC-urilor în activități de 
reducere a barierelor și de asigurare a accesului la servicii TB, pentru 
populațiile cheie, prin oferirea unui grant pentru servicii de asistență 
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juridică și consultanță. (viii) Susținerea realizării studiilor operaționale, cu 
participarea OSC-urilor. 
*Notă: Procentul de realizare (0%) se explică prin faptul că 
activitățile au fost realizate de către sub-recipientul proiectului, 
Centrul PAS, de pe alte linii de buget. În perioada următoare, va fi 
efectuat un transfer, către sub-recipientul menționat, pe linia de buget 
a activităților în cauză. 

7. Sisteme de sănătate 
rezistente și durabile: Sisteme 
informaționale de 
management în sănătate și 
M&E 

5 443,09 2 828,84 52% (i) Susținerea participării OSC-urilor în realizarea studiilor operaționale, 
în domeniul TB, inclusiv la nivel de comunitate. (ii) Asigurarea suportului 
pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile 
specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul TB din 
republică (procurare de combustibil, co-finanțare a salariilor echipei de 
supervizare și mentenanța autovehiculelor). (iii) Consolidarea cadrului de 
M&E a PNRT de către Unitatea de Coordonare a PNRT, inclusiv cu 
implicarea OSC-urilor. (iv) Instruirea periodică a personalului din cadrul 
Unității de Coordonare a PNRT. (v) Elaborarea unui sistem informațional 
în domeniul HIV (SIME HIV). (iv) Desfășurarea studiului privind 
evaluarea numărului de persoane care utilizează droguri neinjectabile, din 
numărul total de utilizatori de droguri. (v) Desfășurarea cercetării 
operative pentru determinarea cazurilor de incidență recentă. (vi) 
Evaluarea, revizuirea funcționalității și actualizarea structurilor 
organizaționale în aspecte de M&E, la toate nivelele.  

8. Sisteme de sănătate 
rezistente și durabile: Resurse 
umane în domeniul sănătății, 
inclusiv personal medical 
comunitar 

2 781,88 66,67 2% (i) Organizarea unei platforme de telemedicină și instruire online a 
personalului din cadrul serviciului TB. (ii) Organizarea întrunirilor și 
instruirilor la nivel central și teritorial, cu participarea părților implicate în 
răspunsul la TB. (iii) Dezvoltarea și susținerea formelor moderne de 
instruire la distanță, cu utilizarea platformelor și capacităților instituțiilor 
superioare de învățământ în medicină. (iv) Instruire în prevenire și îngrijiri 
TB a personalului, care prestează servicii nemedicale. (v) Dezvoltarea și 
instituționalizarea platformelor educaționale electronice pentru persoanele 
care prestează servicii de prevenire, diagnostic și tratament. 

9. Sisteme de sănătate 
rezistente și durabile: 
Furnizarea serviciilor 
integrate și ameliorarea 
calității acestora 

1 547,88 281,35 18% (i) Implicarea OSC-urilor în activitățile de reducere a barierelor și 
asigurare a accesului la servicii TB, pentru populațiile cheie, prin suportul 
Platformei TB. (ii) Asigurare de suport metodic și tehnic, organizațiilor 
prestatoare de servicii, în domeniul HIV, și grupurilor de inițiativă 
formale, pentru actualizarea de planuri strategice și implementarea 
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acestora. (iii) Instruire în prevenire și îngrijiri TB a personalului, care 
prestează servicii nemedicale. 

10. Sisteme de sănătate 
rezistente și durabile: Sisteme 
de laboratoare 

1 013,05 309,31 31% (i) Susținerea participării la Programe de Control Extern al Calității 
(internaționale și naționale), pentru LNR HIV. (ii) Asigurarea mentenanței 
echipamentelor din cadrul LNR și LRR HIV. (iii) Procurarea 
echipamentelor adiționale pentru LNR și LRR HIV. (iv) Auditarea 
periodică a Centrelor de Testare HIV/ITS, pentru asigurarea menținerii 
calității investigațiilor efectuate. (v) Elaborarea și implementarea 
Programelor Naționale de Control al Calității pentru LNR HIV/ITS și alte 
Centre de Testare HIV/ITS. (vi) Implementarea și menținerea sistemului 
de management al calității, în cadrul LNR HIV. 

11. Servicii de îngrijire și 
prevenire a TB 

2 510,00 0,00 0% Nu au fost activități implementate, în perioada raportată. 

12. Tratament, îngrijire și 
suport  

11 340,41 17 628,56 155% (i) Îmbunătățirea bazei normative - PCN Tratamentul farmacologic al 
dependenței de opiacee. (ii) Dezvoltarea standardului de oferire a 
serviciilor psiho-sociale pentru echipele multidisciplinare, pe lângă 
cabinetele TARV. (iii) Asigurarea contractării Coordonatorului 
Descentralizare TARV. (iv) Rambursarea cheltuielilor de transport al 
pacienților ce se află în TARV. (v)  Suportul în oferirea serviciilor de 
îngrijire și suport pentru PTH (pachet de bază și pachet atractiv), prin 
intermediul asociațiilor obștești active în domeniu. (vi) Achiziționare de 
reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și 
la celulele CD4. (vii) Asigurarea mentenanței complexe a echipamentelor 
de laborator, din cadrul LNR și LRR. (viii) Dezvoltarea modelului de 
creare a echipelor multidisciplinare, cu atragerea asistentelor medicale 
sociale din zonele rurale (Testare Index la infecțiile HIV, HBV, HCV, 
Sifilis și screening la TB). (ix) Elaborarea de acte normative privind 
integrarea serviciilor de tratament orientate către pacient. (x) Evaluarea 
bazei normative cu privire la reprofilarea centrelor regionale de suport 
psiho-social, în scopul măririi spectrului de servicii medicale și 
nemedicale oferite GRSI și PTH. 

13. COVID-19 58 322,12 27 686,80 47%  (i) Procurare de echipament de laborator pentru diagnosticul molecular 
(PCR) al COVID-19 și teste de diagnosticare rapidă bazate pe antigen. (ii) 
Procurare de echipament medical și consumabile pentru managementul de 
caz COVID-19, intervenții clinice și tratament. (iii) Procurarea de 
echipamente individuale de protecție pentru personal medical. (iv) 
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Semnarea amendamentelor la contractele a 8 asociații obștești active în 
domeniu (5 – malul drept, 3 – malul stâng), de pe ambele maluri ale al r. 
Nistru, pentru accelerarea screening-ului bidirecțional pentru TB și 
COVID-19, prin intermediul campaniilor de recuperare și depistării active 
a TB, în anul 2022. (v) Promovarea utilizării VST, cu implicarea societății 
civile, în anul 2022, prin oferirea serviciilor de asistență și suport 
lucrătorilor medicali implicați în activități de VST, ambele maluri. (vi) 
Procurarea echipamentului IT pentru serviciul TB, malul stâng. (vii) 
Procurarea autovehiculelor pentru transportarea mostrelor de spută, malul 
drept. (viii) Extinderea accesului la serviciile de profilaxie HIV, prin 
intermediul automatelor de distribuire a consumabilelor, pentru toate 
GRSI. (ix) Implementarea activităților de proiectare tehnică, reconstrucție 
și modernizare a laboratorului HIV/SIDA, din cadrul IMSP SDMC, 
conform standardelor și directivelor internaționale. (x) Procurarea 
produselor de sănătate și sistemelor de gestionare a deșeurilor. (xi) 
Implicarea comunității în activități de promovare a vaccinării anti COVID-
19, la nivel național. (xii) Asigurarea capacităților IT și de conectivitate 
ale ONG-urilor active în domeniul TB (achiziție a echipamentelor IT).  

Diferența de curs  -639,58 n/a  
Sold de mijloace bănești la 
începutul perioadei 52 072,7 50 750,19   

Sold de mijloace bănești la 
sfârșitul perioadei 52 072,7 1 659,19   
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Anexa 5 

 
Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile  

Proiectului de susținere a Consiliului național de coordonare TB/SIDA  
- situația la data de 30.09.2022  

Denumirea 
Planificat 

2022, mii lei 

Executat 
9 luni 
2022, 
mii lei 

Nivelul de 
executare Rezultate obținute 

Venituri  762,0  761,6 100% Cifra de venituri include debursările efectuate de către donatorul Fondul 
Global, pentru realizarea activităților grantului nr. MDA-CFUND-2207. 

Cheltuieli pe componentele 
grantului (total) 1 115,0 723,1 65%  - 

Activități ale secretariatului KAP 
(populații cheie afectate – ONG-urile 
active în domeniul TB/SIDA) 

180,0 99,0 55% A fost remunerat secretarul comitetului KAP și asistentul media KAP.  

Activități ale secretariatului 
Consiliului Național de Coordonare 
(CNC) 

935,0 624,1 67% A fost remunerat personalul secretariatului CNC. A fost efectuat avansul în 
favoarea consultanților, în cadrul activităților de poziționare CNC. 

Diferența de curs  -20,5   
Sold de mijloace bănești la începutul 
perioadei 534,3 534,3   

Sold de mijloace bănești la sfârșitul 
perioadei 181,3 552,3   
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