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Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020 

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

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

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

2020). 

 

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

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

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

Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei). 

 

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

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

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

guvernamentali și organizații neguvernamentale (ONG-uri) relevante. 

 

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

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

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

de Control al TB. 

 

Obiectivele cheie ale Programului TB sunt următoarele:  

 

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de 
TB, inclusiv M/EDR-TB 
 

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

laboratoarelor de referință. 

 

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

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

tratamentul pacienților cu TB-M/EDR. 

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

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

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

Național de Control al TB. 

 



RAPORT DE PROGRES – TR.IV 2018                              Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC 
    

 6 

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului TB: 

- Pacienții cu tuberculoză 

- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă 

- Deținuții 

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH) 

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

tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară. 

Progresul activităților 

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a 
tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB 

Modulul: MDR-TB 
Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul: MDR-TB  

Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de 
referință utilizând metodele recomandate de către OMS  

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

sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică 

În cadrul activității menționate mai sus, IP “UCIMP DS”: 

  a semnat, pe data de 14.11.2018, contractul MDA/C/T/GD/09 cu „Stimed-Plus” SRL, în valoare 

totală de 585 215.60 MDL, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” 

(scrisoare oficială #01-2/56 din 29.01.2018), și a asigurat livrarea completă, în luna Decembrie 

2018, a substanței pure, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru 

semestrul II.2018; 

 a semnat, pe data de 29.11.2018, contractul MDA/C/T/GD/11 cu „Stimed-Plus” SRL, în valoare 

totală de 60 710.00 MDL, în baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” 

(scrisoare oficială #01-2/56 din 29.01.2018), privind procurarea de reactive, destinate 

laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei; livrarea reactivelor urmează a fi efectuată 

în perioada trimestrului I.2019; 

 a organizat livrarea, în lunile Noiembrie și Decembrie 2018, a ultimelor două tranșe de medii 

nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, pentru semestrul 

II.2018, în valoare de 446 187.30 MDL (contract MDA/C/T/GD/04 cu „Imunotehnomed” SRL din 

06.08.2018, în valoare totală de 692 810.50 MDL). 
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1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin 

tehnica automată MGIT 

În cadrul activității menționate mai sus, în baza listei necesităților (cantități și termeni de livrare) de 

procurare a consumabilelor pentru semestrul II.2018, din partea IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoare 

oficială #01-2/485 din 25.05.2018), IP “UCIMP DS” a finalizat livrarea, în luna Octombrie 2018, de 

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

semestrul II.2018, în valoare de 4 591.80 USD (contract MDA/C/T/GD/06 cu „Becton Dickinson” BV din 

21.08.2018, în valoare totală de 141 652.96 USD).  

1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H 

prin tehnica automată LPA Hain  

În cadrul activității nominalizate, nu au fost derulate activități.  

1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA 

Activitățile sus-menționate au fost realizate în lunile Octombrie și Decembrie 2018, în baza graficului 

prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului 

Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender - în baza contractelor de mentenanță a echipamentelor LPA 

Hain și MGIT 960, semnate pentru următoarele 12 luni (contractul MDA/T/AG/15 din 12.12.2017 cu „Hain 

Lifescience” GmbH, în valoare totală de 7 640.25 EUR și contractul MDA/T/AG/16 din 29.12.2017 cu 

„Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 10 233.00 USD).  

1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente 

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/C/T/SR/01 din 

09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului 

specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente 

(procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au 

continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Naţional și Laboratoarele Regionale 

de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută 

pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase 

(mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de 

microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, 

au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, 

Bender și Vorniceni) 7,684 specimene de spută, dintre care: 3,819 specimene de spută - de către echipa 

din Chișinău, 2,044 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,821 specimene de spută - 
de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Naţional de Referință au fost colectate și 

transportate în total 5,536 specimene de cultură, dintre care: 3,715 specimene de cultură - de către 

echipa din Chișinău și 1,821 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est. 
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1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție 

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

În cadrul activității nominalizate, IP “UCIMP DS” a semnat, pe data de 29.11.2018, contractul 

MDA/C/T/GD/10 cu „MedGlobalFarm” SRL, în valoare totală de 129 000.00 MDL, în baza solicitării 

beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/56 din 29.01.2018), și a 

asigurat livrarea completă, în luna Decembrie 2018, a respiratoarelor FFP2, destinate Laboratorului 

Național de Referință în Microbiologia TB. 

1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel 

În cadrul activității menționate mai sus, IP “UCIMP DS” a asigurat, în luna Noiembrie 2018, remiterea 

mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de 

cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către 

laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel. 

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

Modulul: MDR-TB 
Intervenția: Tratamentul: MDR-TB  

Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul 
pacienților cu TB-M/EDR 

2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR               

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisoare oficială #01-2/75 din 

01.02.2018), întru asigurarea continuității tratamentului a 179 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-

EDR, care au fost incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2018, IP “UCIMP DS” a organizat 

livrarea celei de-a doua tranșe, în luna Noiembrie 2018, a medicamentului de linia a doua (Linezolid 600 

mg), în valoare de 62 860.00 USD, conform contractului MDA/C/T/GD/02_A cu IDA Foundation din 

17.04.2018, în valoare totală de 232 097.33 USD. 

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (scrisori oficiale #01-2/584 din 

02.07.2018 și #01-2/660 din 25.07.2018), întru asigurarea continuității tratamentului a 250 de pacienți cu 

TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului I.2019,  

IP “UCIMP DS” a organizat livrarea primei tranșe, în luna Decembrie 2018, a medicamentelor de linia a 

doua, în valoare de 409 131.15 USD, conform contractului MDA/C/T/GD/05 cu IDA Foundation din 

23.07.2018, în valoare totală de 1 116 660.92 USD. 

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/C/T/SR/01 din 

09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului 

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

Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 566 pachete de medicamente 

antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv 
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regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 488 pachete de 

medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 78 pachete de medicamente.  

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

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

cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/C/T/AG/01 din 02/01/2018). 

Pe parcursul trimestrului IV.2018, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 244 pacienți. De la demararea 

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

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

Ministerului Sănătății, tratamentul a fost instituit unui număr de 9, 680 pacienți. 

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

 
Modulul: Managementul Programului 
Intervenția: Consolidarea capacităților  

Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT 

5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate                 

În cadrul activității nominalizate, pe parcursul trimestrului raportat, IP ”UCIMP DS” a susținut participarea 

directorului IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, dnei Alexandru Sofia, și vice-directorului IMSP IFP ”Chiril 

Draganiuc” (Coordonator PNCT), dnei Vilc Valentina, la conferința „The 49th Union World Conference on 

Lung Health”, care s-a desfășurat în or. Haga, Olanda, în perioada 24-27 Octombrie 2018. 

5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului 

TB și TB-DR, în afara țării 

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului IV.2018.    

5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de 

management și administrare pentru SR) 

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/C/T/SR/01 din 

09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură 

implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul 

perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și 

raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul III.2018. De asemenea, au fost 

evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.  
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Modulul: Managementul Programului 
Intervenția: Monitorizare și evaluare  

Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al 
Tuberculozei, monitorizării și evaluării 

5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT 

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” (contract MDA/C/T/SR/01 din 

09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în 

instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe 

parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 29 vizite de M&E în teritorii – 25 pe malul drept și 4 pe 

malul stâng. 

5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB    

5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB  

În baza ordinului MSMPS nr. 975 din 24.08.2018 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”, a fost dat startul 

transferului bazei de date SIME TB de la sediul CNMS la sediul IMSP IFP „Chiril Draganiuc”. În acest 

context, instituțiile de profil au fost informate (prin e-mail) despre sistarea activității bazei de date SIME 

TB și, respectiv, stocarea informației pe suport de hârtie până la data finisării transferului bazei de date. 

La data de 25.08.2018, transferul bazei de date SIME TB pe serverul instituției IMSP IFP „Chiril 

Draganiuc” a fost finisat, fiind instalată versiunea nouă a bazei de date SIME TB în calculatoarele 

Departamentului de Coordonare PNCT și Laboratorul Național de Referință. Astfel, până la data de 

02.10.2018, programul SIME TB a fost instalat în staționarul și Secția Consultativă a IFP „Chiril 

Draganiuc”, regiunea Transnistria, Sistemul Penitenciar MD, MDR-2 Vorniceni, Spitalul Clinic Municipal 

de TB, AMT Botanica, AMT Centru și AMT Buiucani, Spitalul Clinic de Psihiatrie Codru și în 20 raioane 

din republică. Până la data de 05.10.2018, instalarea programului SIME TB a fost finisată în toată 

republica.  

Pe parcursul trimestrului IV.2018, au fost desfășurate următoarele activități de întreținere a bazei de date 

SIME TB: mentenanța sistemului de operare de pe servere (Windows Server 2016) și a sistemului de 

gestiune a bazelor de date (MS SQL Server); gestionarea nomenclatoarelor generice; verificarea 

funcționalității modului standard de generare a rapoartelor (amplasat pe mașină virtuală separată); 

consultarea operatorilor în utilizarea sistemului (modulele relevante monitorizării cazului TB din 

componentul ClickOnce; și verificarea funcționalității job-urilor de mentenanță automată a bazelor de 

date. 

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

celei rezistente 

În cadrul elaborării și realizării Studiului „Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii”, în perioada 

raportată, IP „UCIMP DS”: 
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 a primit, din partea IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, propunerea de proiect și bugetul privind realizarea 

studiului de evaluare a calității managementului clinic al cazurilor de TB MDR la copii, depistate și 

înregistrate în perioada anilor 2007-2016 (Dispoziția MSMPS # 615-d din 23.11.2018); 

 a semnat, pe data de 11.12.2018, contractul MDA/C/T/AG/02 cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”, în 

valoare totală de 386 701.20 MDL, în scopul elaborării și realizării Studiului „Tuberculoza 

MultiDrogRezistentă la Copii”, cu prezentarea Raportului Final (versiunea în limba română și 

engleză), aprobat de către Consiliul Științific al IMSP IFP ”Chiril Draganiuc” - până pe data de 

31.05.2019, și publicarea acestuia - până pe data de 31.07.2019. 

 
Modulul: Managementul Programului 
Intervenția: Managementul Grantului  

Fortificarea managementului Grantului, componenta TB și HIV/SIDA 

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”: 

 

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

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

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

MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018) – pentru perioada trimestrului III.2018;  

 

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

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

echipa de coordonare a PN HIV din cadrul IMSP SDMC – pentru perioada trimestrului III.2018;  

 

 a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.III.2018, pe data de 15.11.2018, 

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

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

“UCIMP DS” – http://www.ucimp.md;  

 

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

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

cerințele Fondului Global; 

 

 a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Lista bunurilor 

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

este prezentată în Anexa 4 (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB și componenta 

HIV/SIDA); 

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

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

http://www.ucimp.md/
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DS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, Fundația IDA, etc.) și producătorii internaționali 

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

Indicatorii de performanță ai grantului, componenta TB 

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

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

componenta TB, pentru trimestrul patru al anului 2018, se raportează doar 7 indicatori, precum urmează: 

 

- Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane: 7,33%000   

  Nivelul de atingere a țintei – 111,8% (ținta: 8,2%000) 

 

- Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele 

de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura 

pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului: 24% (336/1,400)  

                                      Nivelul de atingere a țintei – 100% (ținta: 24%) 
 

- Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate 

cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub 

DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp: 53,81% (558/1,037) 

                                       Nivelul de atingere a țintei – 82,7% (ținta: 65,05%) 

 
- Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și 

recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 

populație: 74,96%000    

   Nivelul de atingere a țintei – 128,1% (ținta: 96%000) 
 

 

- Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate: 811  

                                       Nivelul de atingere a țintei – 75,9% (ținta: 1,069) 

 

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

bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată: 938 

     Nivelul de atingere a țintei – 88,4% (ținta: 1,061)      

 

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

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

de la demararea tratamentului DOTS Plus: 9,55% (94/984) 

           Nivelul de atingere a țintei – 91,1% (ținta: 8,7%)           

 

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

raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB). 
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Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020 

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

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

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

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

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

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

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

al HIV/SIDA/ITS 2016-2020. 

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

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

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

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

prevenirii transmiterii de la mamă la făt (PTMF). 

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

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

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

Obiectivele cheie ale Programului HIV/SIDA sunt următoarele:  

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi 
Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea procurării consumabilelor de reducere a efectelor nocive 

de bază (seringi și șervețele îmbibate cu alcool); prezervativelor/ lubrefiantelor; preparatului Naloxon pentru 

prevenirea cazurilor de supradozaj; testelor rapide la HIV, hepatite virale și sifilis; elaborarea, tipărirea și 

distribuția materialelor HIV/SIDA cu caracter informațional și educațional către populațiile cheie afectate (KAP) 

și partenerii acestora. 

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și 
suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV 
Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor 

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

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

încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV; asigurarea organizării și 

funcționării sistemului informațional integrat SIME HIV; asigurarea suportului în realizarea studiului IBBS pentru 

anul 2019. 

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților si asigurarea durabilității Programului 
HIV/SIDA 
Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea suportului în vederea realizării 

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

reducerii stigmei și discriminării, a sustenabilității programelor desfășurate și serviciilor acordate; susținerea 
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activităților unității de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS; asigurarea 

asistenței AO Inițiativa Pozitivă, necesare exercitării funcțiilor de Sub-Recipient. 

 
Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului HIV/SIDA: 

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH) 

- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA + TB 

- Deținuții 

- Populații cheie afectate (KAP) – CDI, LSC, BSB. 

 

Progresul activităților 

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

În conformitate cu deciziile adoptate de CNC TB/SIDA în anul 2017 și, ulterior, aprobarea Fondului Global, 

serviciile de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO pentru GRSI, susținute din sursele grantului consolidat 

al FG MDA-C-PCIMU nr.1611, componenta HIV, și prestate în 2018 de către ONG-urile active în controlul HIV, 

sunt calculate reieșind din bugetul de 25 Euro per beneficiar și urmează logica și aranjamentele mecanismului 

de implementate a proiectelor de prevenire aplicat în cadrul grantului FG NFM MDA-H-PCIMU nr. 597 (2015-

2017). 

 

Pentru atingerea acestui obiectiv, IP UCIMP DS susține activități de prevenire HIV în rândul populațiilor cheie 

afectate (CDI, LSC, BSB), precum: susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către CDI, LSC și BSB; 

suport în aderența la tratamentul ARV pentru KAP și tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) pentru CDI; 

susținerea serviciilor de testare la HIV și consiliere a persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH), parte a 

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

programelor de prevenire pentru CDI, LSC și BSB. 

 

În acest context, IP UCIMP DS a încheiat acorduri de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire 

HIV și aderență la TARV și/sau TSO, pentru perioada anului 2018, cu 11 instituții: Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare al Ministerului Justiției/ Agenția Națională a Penitenciarelor (contract MDA-C-PCIMU-DIP-11) și 10 

ONG-uri active în domeniu (AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților „Adolescentul”, contract 

MDA-C-PCIMU-ADO_10; AO AFI, contract MDA-C-PCIMU-AFI_06; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, contract 

MDA-C-PCIMU-TDV_03; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, contract MDA-C-PCIMU-

RSPII_08; AO GENDERDOC-M, contract MDA-C-PCIMU-GD_02; AO Credința, contract MDA-C-PCIMU-

Credinta-07; AO Tinerele Femei Cernoleuca, contract MDA-C-PCIMU-TFC_05; AO Pentru Prezent și Viitor, 

contract MDA-C-PCIMU-PPV_09; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, contract MDA-C-PCIMU-PcP_04; AO 

Inițiativa Pozitivă, contract MDA-C-PCIMU-IP_01). Astfel, acordurile de finanțare sus-menționate au fost 

încheiate în sumă totală de 885.075,00 EUR, pentru acoperirea unui număr total de 35.403 beneficiari. 

 

De menționat că, contractul de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă include acoperire financiară pentru 

implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV de patru ONG-uri din regiunea de Est a Rep. 

http://context.reverso.net/traducere/romana-engleza/popula%C8%9Bii+cheie
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Moldova (AO Trinity, AO Miloserdie, AO Programe Medico-Sociale, AO Zdorovoie Budushchee). 

Angajamentele părților și principiile de conlucrare dintre cele cinci ONG-uri sunt consimțite/ formalizate și printr-

un Memorandum de conlucrare cu structura de coordonare a programului regional de control al infecției 

HIV/SIDA (Centrul HIV/SIDA de la Tiraspol).  

 

În conformitate cu prevederile celor 11 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează financiar și 

statutar, în regim trimestrial, către Recipientul Principal - IP UCIMP DS și PN HIV. Unitatea de coordonare a 

Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS din cadrul IMSP SDMC este ulterior responsabilă 

de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. Pentru monitorizarea și evaluarea activităților 

susținute de proiectele de prevenire HIV sus-menționate, părțile contractante aplică mecanismul și 

instrumentele elaborate în comun cu Unitatea de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS.  

 

În trimestrul IV.2018, în baza rezultatelor înregistrate de fiecare organizație la finele trimestrului III.2018, și 

asociate cu țintele acoperite, IP UCIMP DS a debursat 211.926,28 EUR către cele 11 instituții contractate, cu 

excepția Administrației Naționale a Penitenciarilor (ANP) – suma integrală pentru anul 2018 fiind debursată în 

semestrul.I.2018.   

Servicii de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin 
intermediul rețelelor de farmacii, de pe ambele maluri ale r. Nistru, și procurării de 
consumabile pentru regiunea de Est 

În scopul diversificării mecanismelor de oferire și sporirii accesului GRSI la consumabile, pe data de 

15.05.2018, IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă au semnat un contract de finanțare în valoare totală de 

2.606.237,25 MDL (contract nr. MDA-C-PCIMU-IP_13), privind pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de 

reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelelor de farmacii*, de pe 

ambele maluri ale r. Nistru, și procurării de consumabile pentru regiunea de Est, în baza cardurilor magnetice 

codificate, eliberate beneficiarilor*. Astfel, fiecare beneficiar al proiectului este titularul unui card magnetic, care îi 

permite să primească gratuit consumabile la oricare dintre farmaciile indicate, precum și la farmaciile 

partenerilor acestora (farmaciile contractate în cadrul proiectului CNAM), indiferent dacă aparțin sau nu 

proiectului. Fiecare farmacie este echipată cu un dispozitiv electronic (tabletă sau telefon) prin intermediul căreia 

se duce evidența mărfurilor livrate. Activitatea farmaciilor permite beneficiarilor, în orice perioadă a zilei și nopții 

(majoritatea farmaciilor contractate lucrează 24 de ore din 24), în dependență de necesitățile proprii și în funcție 

de apartenența la grupul de risc, să primească bunurile necesare cu un prag de limită stabilit, precum urmează: 

PTH – prezervative 30 buc/ lună; CDI - prezervative 3 buc/ zi, seringi 10 buc/ zi (cantitate ml selectată de 

beneficiar), șervețele cu alcool 10 buc/ zi; LSC - prezervative 15 buc/ zi; BSB - prezervative 3 buc/ zi, 

prezervative cu duritate sporită 30 buc/ lună, lubrifianți 30 buc/ lună. 
*Notă 1: Mecanismul de procurare și distribuire a consumabilelor prin rețele de farmacii descris mai sus reprezintă o 

continuitate a proiectului „Pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de reducere a riscurilor pentru CDI din 

Chișinău în rețeaua de farmacii”, finanțat în 2017, din resursele grantului FG, și gestionat de către Fundația Soros-

Moldova. Ca bază de implementare a proiectului pilot a fost elaborarea unui soft care permite monitorizarea 

întregului proces, în regim online, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor.  

*Notă 2: În cadrul ședinței de lucru (PV din 20.04.2018), la care au participat organizațiile implementatoare din 

regiunea Transnistreană, AO Inițiativa Pozitivă și IP UCIMP DS, a fost stabilit mecanismul de procurare și distribuire 

a consumabilelor pentru organizațiile din regiunea Transnistreană, în cadrul grantului consolidat MDA-C-PCIMU, și 
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anume: AO Inițiativa Pozitivă se angajează (a) să procure consumabilele în regiunea Transnistria - exclusiv de la 

furnizorii din stânga Nistrului și în baza necesităților de consumabile și costului estimat al pachetului pentru toți 

beneficiarii de pe malul stâng, prezentate de către IMSP SDMC; și (b) să asigure distribuirea acestora, prin 

intermediul farmaciilor din or. Tiraspol, Bender și Rîbnița, la prezentarea cardurilor magnetice de către beneficiari.  

De menționat că, în baza economiilor acumulate de către AO Inițiativa Pozitivă, suma contractului nr. MDA-C-

PCIMU-IP_13 din 15.05.2018 sus-menționat, a fost micșorată până la 2.505.261,96 MDL (amendament la 

contractul nr. MDA-C-PCIMU-IP_13 din data de 05.10.2018). La data de 19.10.2018, a fost debursată a doua 

tranșă din suportul financiar prevăzut în contract, în valoare totală de 2.346.460,05 MDL (110.820,08 EUR).  

 

În același timp, conform obligațiunilor contractuale, la finele trimestrului IV.2018, AO Inițiativa Pozitivă a 

prezentat un raport de evaluare a pilotului implementat. Exercițiul de evaluare a analizat: a) prețurile serviciului 

prestat prin intermediul farmaciilor versus costurile suportate de UCIMP la procurarea centralizată a 

consumabilelor; monitorizarea clienților; aspectele cantitative și calitative ale serviciului oferit de  farmacii ; și 

avantajele și dezavantajele pilotului. În baza rezultatelor evaluării, implementatorul (AO IP) a propus un set de 

concluzii și recomandări pentru anul 2019. În baza raportului prezentat, IP UCIMP DS urmează, în trimestrul 

I.2019, să prezinte FG concluziile sale privind sustenabilitatea mecanismului de distribuire a consumabilelor prin 

intermediul farmaciilor, în vederea continuării finanțării acestei activități în anul 2019. 

 

Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul activității nominalizate, AO Inițiativa Pozitivă a asigurat procurarea 

de consumabile, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2018, prezentate de către IMSP SDMC 

(scrisoare oficială nr. 155 din 08.05.2018), pentru 12 farmacii de pe malul drept și 4 farmacii de pe malul 

stâng al râului Nistru, iar acestea din urmă au asigurat distribuirea consumabilelor la prezentarea cardurilor 

magnetice de către beneficiari.  

 

În perioada trimestrului IV.2018, AO Inițiativa Pozitivă a desfășurat următoarele activități: 

 Desfășurarea repetată a procedurii de selecție a 4 farmacii planificate de a fi contractate în conformitate  

cu angajamentele asumate de către AO Inițiativa Pozitivă, pe malul drept al r. Nistru (în raioanele 

Strășeni, Nisporeni, Ștefan Vodă și Dubăsari). Concursul repetat a fost organizat ca urmare a lipsei 

ofertelor la prima licitație, organizată în trimestrul III.2018. Contractarea farmaciilor este preconizată 

pentru trimestrul I.2019.   

 Procurarea și distribuția echipamentului tehnic (cardurile magnetice pentru beneficiari, licențe, 

dispozitive mobile, receptoare NFC) necesar pentru activitatea rețelei locale de farmacii din regiunea 

Transnistreană - ООО «Провизор» (2 farmacii în or. Tiraspol, 1 – or. Bender, 1 – or. Rîbnița), în baza 

contractului MDA-C-PCIMU_IP/15_2018 cu AO Inițiativa Pozitivă din 30.07.2018. Ca urmare a 

furnizării echipamentului tehnic sus menționat, toate cele 4 farmacii au inițiat activitatea de eliberare a 

consumabilelor, în baza necesităților și costului estimat al pachetului pentru toți beneficiarii de pe malul 

stâng. 

 Asigurarea procedurii de distribuție a următoarelor tipuri de consumabile, către farmaciile din regiunea 

Transnistreană:  

- seringi de volume diferite, șervețele îmbibate cu alcool, prezervative clasice, prezervative cu duritate 

sporită, lubrifianți de 5 ml (contract nr.22-08/18 dintre AO Inițiativa Pozitivă și ООО «Провизор», din 

data de 21.08.2018);  
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- unguente, antiseptice, absorbante, teste de sarcină, șervețele umede pentru igiena intimă, mănuși 

nesterile (contract nr.1 dintre AO Inițiativa Pozitivă și OOO «Viva Farm», din data de 10.09.2018). 

 

De menționat că, în contextul susținerii, în anul 2019, a serviciilor de prevenire HIV în regiunea 

transnistreană, una din problemele majore cu care se confruntă atât IP UCIMP DS, cât și PN HIV, ține de 

asigurarea ONG-urilor locale cu consumabile și teste (HIV și combinate) pentru GRSI. Situația dată este 

cauzată de mai multe probleme de ordin: politic (existența unei frontiere și a procedurilor vamale 

complicate); procedural (lipsa autorizării Centrului SIDA din Tiraspol de a distribui consumabile și teste 

organizațiilor active pe componenta prevenire de pe malul stâng al Nistrului); și uman (conlucrare 

anevoioasă între autoritățile locale și ONG-uri).  

 

IP UCIMP DS a inițiat și facilitat numeroase forumuri de discuție a problemei date – în cadrul ședințelor 

comune cu părțile vizate din regiunea de est (AO Miloserdie, AO Zdorovoie Budushchee, AO Trinity, AO 

Programe Medico-Sociale și Centrul SIDA, Tiraspol), PN HIV, Comisia Națională de Experți a CNC 

TB/SIDA, MSMPS, FG și partenerii de dezvoltare. Problema, însă, nu a fost soluționată și rămâne una 

actuală pentru anul 2019.   

 

Pe parcursul perioadei de raportare, în total, au activat 12 farmacii de pe malul drept al r. Nistru (6 farmacii - în 

mun. Chișinău și 6 farmacii - în raioanele Anenii-Noi, Criuleni, Telenești, Șoldănești, Rezina și Hîncești) și 4 

farmacii din regiunea Transnistreană (2 farmacii în or. Tiraspol, 1 – or. Bender, 1 – or. Rîbnița). 

Pe parcursul perioadei de raportare, în mod gratuit, în 16 farmacii, la prezentarea cartelei beneficiarului, au  

beneficiat de servicii - 784 de persoane din GRSI (548 bărbați și 236 femei), din care 413 persoane noi (284 

bărbați și 129 femei). Beneficiarii au primit consumabile și materiale informative. Au fost distribuite 13.230 

seringi, 12.655 șervețele îmbibate cu alcool, 10.435 prezervative clasice și de duritate sporită și 330 lubrifianți 

de 5 ml. 

Program electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic 
de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sporit 

În scopul optimizării/ eficientizării procesului de colectare a datelor și monitorizării beneficiarilor proiectelor de 

prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, 10 din cele 11 instituții contractate de IP UCIMP DS, pentru 

perioada anului 2018, au inițiat procesul de aderare la un program electronic unic de Monitorizare și Evaluare 

(M&E), cu excepția ANP. Acest program a fost elaborat și pilotat de către AO Inițiativa Pozitivă, în colaborare cu 

IMSP SDMC și cu suportul IP UCIMP DS, în decursul anului 2018. În trimestrul III.2018, AO Inițiativa Pozitivă și 

IMSP SDMC au semnat un acord, prin care IMSP SDMC s-a angajat să preia gestiunea centralizată, de la AO 

Inițiativa Pozitivă, a programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) - Registrul Electronic de 

Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sporit. De menționat că, implementarea Registrului Electronic de 

Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sporit presupune o serie de avantaje, inclusiv optimizarea 

resurselor utilizate (materiale și umane) precum și simplificarea și automatizarea procesului de monitorizare a 

beneficiarilor acoperiți cu servicii de prevenire HIV și aderență la TARV/TSO.  

 

În acest context, pe data de 30.07.2018, IP UCIMP DS a acordat AO Inițiativa Pozitivă un grant, cu titlu de 

donație condiționată, în sumă totală de 29.418,00 EUR* (contract nr. MDA-C-PCIMU_IP/15-2018), privind 
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creșterea capacităților de dezvoltare a programului electronic unic de M&E în cadrul tuturor ONG-urilor 

contractate de către IP UCIMP DS pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau 

TSO, pe ambele maluri ale r. Nistru, prin procurarea de accesorii/ bunuri necesare pentru asigurarea 

funcționalității și eficienței soft-ului sus-menționat (lista necesităților de echipament tehnic a fost aprobată de 

către Fondul Global).  
*Notă 1: Sursele financiare necesare operaționalizării Registrului Electronic de Evidență sunt alocate din economiile 

anticipate în contul grantului consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA. 

Notă 2: IP UCIMP DS a asigurat, în trimestrul III.2018, debursarea către AO Inițiativa Pozitivă, într-o singură tranșă, 

a sumei totale de 622.884,97 MDL (29.418,00 EUR). Iar, în trimestrul IV.2018, în baza economiilor acumulate de 

către AO Inițiativa Pozitivă, suma de 77.845,92 MDL (3.676,56 EUR) a fost restituită către IP UCIMP DS. 

 
Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, au fost procurate și distribuite următoarele accesorii/ bunuri 

necesare pentru asigurarea funcționalității și eficienței programului electronic unic de M&E sus-menționat: 

carduri magnetice pentru beneficiari, carduri cu CIP, dispozitive mobile, licențe, router-e, emițătoare wi-fi. 

Ulterior, acestea au fost transmise către organizațiile și farmaciile care implementează activitățile de prevenire 

în cauză.  

 

În același timp, în perioada trimestrului IV.2018, în vederea fortificării capacităților de dezvoltare a programului 

electronic unic de M&E, în cadrul tuturor organizațiilor contractate de către IP UCIMP DS, pentru prestarea 

serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO, fiecare din organizațiile implementatoare a primit acces 

la Registrul Electronic de Evidență, prin recepționarea numelui și parolei de utilizator oferite de către PN HIV / 

IMSP SDMC, precum și a accesoriilor sus-menționate (carduri magnetice pentru beneficiari, licențe, dispozitive 

mobile, receptoare NFC), necesare pentru asigurarea funcționalității soft-ului sus-menționat. 

 
Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii 

lor 
Intervenția: Programe de Schimb de Seringi (PSS) pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și 

partenerii lor 

Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul 
programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI  

Programele de Schimb de Seringi sunt implementate pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv în instituțiile 

penitenciare. Serviciile oferite pe parcursul trimestrului raportat, au fost următoarele: schimbul de seringi; 

distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal 

(toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren sau farmacii); distribuirea 

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

și hepatite; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de 

profil pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament; consilierea, referirea și însoțirea la tratament de 

substituție cu opiacee (TSO); consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, 

ITS, ARV; activități de instruire pentru CDI și partenerii lor pentru adoptarea comportamentelor fără risc; 

profilaxia supradozărilor; eliberarea preparatului Naloxon; consultații medicale, investigații și tratament; 

consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială; oferirea de servicii prin rețeaua de 

farmacii și prin intermediul unităților mobile.  
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Acoperirea geografică și organizațiile implicate: programele de prevenire pentru CDI sunt implementate în 

sectorul civil și sectorul penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 39 localități, după cum 

urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni 

(Târnova), Râșcani, Edineţ (Cupcini), Ocnița (Otaci), Briceni (Lipcani), Soroca, Florești, Drochia, Cahul, 

Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan 

Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Criuleni, Telenești, Nisporeni, regiunea transnistreană - 

Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Râbnița, Camenca. 

În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții CDI sunt desfășurate în 15 

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

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

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

prevenire pentru CDI sunt oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (7 pe malul drept, 3 pe 

malul stâng) și Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției al Republicii Moldova/ 

Administrația Națională a Penitenciarelor – contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018.  

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt următoarele: AO Pentru Prezent 

și Viitor, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile Chișinăului, raioanele Căușeni, Strășeni, Ialoveni); AO Tinerii 

pentru Dreptul la Viață, Bălți (mun. Bălți, raioanele Ungheni, Fălești, Glodeni, Florești și Râșcani); AO CERA 

Adolescentul, Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești); AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni 

(raioanele Dondușeni (Tîrnova), Râșcani, Edineţ, Otaci, Ocnița, Briceni, Soroca, Drochia, Florești, Lipcani și 

Cupcini); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Anenii 

Noi, Cantemir, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, 

raioanele Strășeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Anenii Noi, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, 

Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni, Călărași, Căușeni, Ialoveni); AO Zdorovoie Budushchee, Tiraspol 

(orașele Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO 

Programe Medico-Sociale, Bender (or. Bender, Slobozia, UIN 1,2,3).  

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2018, 

prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 155 din 08.05.2018), a asigurat procedura de 

achiziție și livrare, în luna Noiembrie, 2018, a primei tranșe de consumabile pentru LSC și BSB (lubrifianți 

pentru uz intim pe bază de apă de 50 și 5 ml și prezervative de duritate sporită - pentru BSB și LSC, 

prezervative cu aromă și ultrasubțiri, absorbante și șervețele intime fără alcool - pentru LSC), destinate 

ambelor maluri, în valoare de 936 742.38 MDL (contract MDA-C-H/GD/12_2018 cu Delta-Medica SRL din 

data de 11.10.2018, în valoare totală de 1 627 262.70 MDL). Consumabilele achiziționate au fost 

repartizate către organizațiile implementatoare în domeniul prevenire HIV în GSRI și către ANP, atât de 

pe malul drept al Nistrului, cât și din regiunea Transnistreană. Următoarea tranșă de consumabile va fi livrată 

în trimestrul I.2019. 

În aceeași perioadă, IP UCIMP DS, în baza necesităților de consumabile pentru a. 2018, prezentate de 

către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 155 din 08.05.2018), a asigurat livrarea și distribuția ulterioară, 

către organizațiile implementatoare, a următoarelor consumabile, destinate malului drept: 

 prima tranșă de șervețele îmbibate cu alcool (pentru injecții) și Eco boxe (cutii pentru incinerarea 

seringilor utilizate) pentru CDI și partenerii lor, în valoare de 109 652.38 MDL - în luna Octombrie, 
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2018 (contract MDA-C-H/GD/11_2018 cu Lismedfarm SRL din data de 27.07.2018, în valoare 

totală de 185 130.22 MDL); 

 prima tranșă de seringi standard de unică folosință pentru CDI și partenerii lor, în valoare de 484 

304,70 MDL - în luna Octombrie, 2018 (contract MDA-C-H/GD/10_2018 cu Sanfarm-Prim SA din 

data de 09.08.2018, în valoare totală de 692 377.82 MDL); 

 prima tranșă de preparate pentru îngrijirea venelor pentru CDI și partenerii lor și clorhexidină 

bigluconat pentru LSC, în valoare de 154 359.65 MDL - în luna Octombrie, 2018 (contract MDA-C-

H/GD/15_2018 cu Lismedfarm SRL din data de 15.08.2018, în valoare totală de 774 231.00 

MDL); 

 prima tranșă de mănuși din nitril pentru acoperirea necesităților de testare a pacienților cu HIV în 

rândul CDI, LSC și BSB în valoare de 15 343.64 MDL - în luna Noiembrie, 2018 (contract MDA-C-

H/GD/17_2018 cu Lismedfarm SRL din data de 20.09.2018, în valoare totală de 34 566.48 MDL); 

 prima tranșă de fașe de tifon medical nesteril pentru CDI și partenerii lor, în valoare de 10 253.60 

MDL - în luna Octombrie, 2018 (contract MDA-C-H/GD/18_2018 cu IM Becor SRL din data de 

17.09.2018, în valoare totală de 56 624.40 MDL); 

 prima tranșă de teste de sarcină pentru LSC, în valoare de 2 649.20 MDL - în luna Octombrie, 2018  

(contract MDA-C-H/GD/16(2)_2018 cu IM Becor SRL din data de 20.09.2018, în valoare totală de 

17 330.80 MDL);  

 tranșă integrală de seringi standard de unică folosință (1 ml) cu ac detașabil pentru CDI și partenerii 

lor - în luna Octombrie, 2018  (contract MDA-C-H/GD/16(1)_2018 cu IM RihPanGalFarma SRL din 

data de 24.09.2018, în valoare totală de 80 000.00 MDL). 

 

Următoarea tranșă de consumabile va fi livrată și ulterior distribuită către organizațiile implementatoare - 

în trimestrul I.2019 (pentru organizațiile active în controlul HIV, care vor fi contractate de către IP UCIMP 

DS pentru proiecte de prevenire HIV și aderentă la TARV și TSO în rândul populațiilor țintă în anul 2019). 

De asemenea, în perioada de raportare, au fost acoperite necesitățile de consumabile pentru regiunea 

Transnistreană, precum urmează: 

 procurarea, livrarea și distribuția de unguente și teste de sarcină, către toate organizațiile 

implementatoare din regiunea Transnistreană, prin intermediul rețelei locale de farmacii din or. Tiraspol, 

Bender și Rîbnița (contract MDA-C-PCIMU-IP_13 cu AO Inițiativa Pozitivă din 15.05.2018); 

 distribuția către cele 4 organizații implementatoare din regiunea Transnistreană, a prezervativelor 

clasice (factura EUJ000562993 din 30.07.2018) pentru LSC și UDI, preluate de la depozitul IMSP 

SDMC (din rezerva grantului anterior).  

 

La fel, în trimestrul IV.2018, IP UCIMP DS a asigurat organizarea: 

 procedurii de livrare către IMSP SDMC, în luna Octombrie 2018, a testelor rapide pentru detectarea 

HCV, pentru acoperirea necesităților de testare a pacienților cu HIV, în valoare de 8 535.28 USD, 

destinate ambelor maluri (contract MDA-C-H/GD/07_2018 cu Fundația IDA din 22.06.2018, în valoare 

totală de 95 041.68 USD); testele urmează a fi distribuite ONG-urilor care prestează servicii de 

prevenire HIV în rândul CDI, LSC și BSB în trimestrul I.2019; 
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 procedurii de livrare integrală către IMSP SDMC, în luna Octombrie 2018, a testelor rapide combinate 

HIV&Syphilis, pentru acoperirea necesităților de testare a pacienților cu HIV, destinate ambelor 

maluri (contract MDA-C-H/GD/14_2018 cu Fundația IDA din 28.06.2018, în valoare totală de 58 440.00 

USD); testele urmează a fi distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul 

GRSI în trimestrul I.2019; 

 procedurii de livrare către IMSP SDMC, în luna Decembrie 2018, a ultimei tranșe de Naloxon (5 580 

fiole), pentru prevenirea complicațiilor supradozării cu opiacee, în valoare totală de 2 471.94 USD, 

ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, destinate malului 

drept (contract MDA-C-H/GD/08_2018 cu Fundația IDA din data de 25.06.2018, în valoare totală de 3 

020.26 USD);  

 procedurii de livrare integrală către IMSP SDMC, în luna Decembrie 2018, a prezervativelor masculine 

clasice, ulterior distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul GRSI, 

destinate ambelor maluri (contract MDA-C-H/GD/13_2018 cu Fundația IDA, din data de 20.06.2018, în 

valoare totală de 23 201.15 USD). 

Procedura de estimare a necesităților de consumabile pentru anul 2019, destinate activităților de prevenire HIV 

în rândul populațiilor țintă, va fi inițiată în trimestrul I.2019.  

Îndeplinirea țintelor anuale: La finele perioadei de raportare, din 17.646 CDI estimați pentru acoperire de 

programele de prevenire în anul 2018, 19.251 de persoane (109%) au primit cel puțin două servicii, unul din 

care a fost schimbul de seringi. 

La fel, către finele trimestrului IV.2018, din 10.588 CDI estimați pentru testare, au fost testați pentru HIV și își 

cunosc rezultatele 10.175 de persoane (96%). Din acestea, au fost identificate 59 cazuri HIV-pozitive (din care 

38 au fost confirmate prin testare repetată la IMSP SDMC). În total, în cadrul acestui grup țintă, au fost realizate 

11.899 de testări pentru HIV. 

 
Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii 

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

consumatorii de droguri injectabile (CDI) 

Activitatea 2: Susținerea aderenței la tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) 
prin activitățile de asistență a CDI 

Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) este implementat în baza activităților de colaborare dintre sectorul 

guvernamental cu cel neguvernamental. TSO este implementată în 8 localități din sectorul civil: Chișinău, 

Comrat, Bălți, Ungheni,  Edineţ, Cahul, Fălești, Rezina și în 15 instituții din sistemul penitenciar (P1 Taraclia, P2  

Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 

Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești). Dispensarul Republican de Narcologie 

împreună cu alte instituții medicale asigură implementarea componentei medicale, iar organizațiile 

neguvernamentale implicate, complementează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii 

aderenței la tratament. Pe parcursul perioadei de raportare, acoperirea financiară a acestor servicii a fost 

asigurată atât din sursele Fondului Global, cât și din fondurile Companiei de Asigurări în Medicină (CNAM). 

Serviciul de TSO este oferit prin intermediul Dispensarului Republican de Narcologie, care deține mandat de 
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instituție coordonatoare a serviciului de TSO, oferă suport metodologic și supervizează serviciul și instituțiile 

medicale raionale din teritoriile unde serviciul este disponibil. Actualmente, serviciul de TSO este complementat 

cu suport psihosocial acordat, doar pe malul drept al Nistrului, de către două organizații neguvernamentale 

contractate de IP UCIMP DS (AO IP și AO TDV).  

Serviciile oferite pe parcursul perioadei de raportare, au fost: diagnosticarea, examinările medicale, oferirea 

tratamentului și monitorizarea stării de sănătate pe parcursul tratamentului, suport psiho-social (consiliere de la 

egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor 

reciproc și sprijin social), consilierea pentru testare la HIV, hepatite, TB, ITS, referirea și însoțirea la servicii 

specializate, eliberarea metadonei sub supravegheată de medicul specialist și de lucrătorul social din asociația 

obștească.  

În perioada trimestrului IV.2018, în TSO se aflau – 496 CDI (56 femei și 440 bărbați), dintre care: 217 la 

Chișinău; 36 la Comrat; 105 la Bălți; 25 la Ungheni; 15 la Edineţ; 12 la Cahul; 17 la Fălești; 3 la Rezina, 66 la 

ANP. În același timp, aderența la tratament realizată de asociațiile obștești (AO ”Tinerii pentru Dreptul la Viață” 

și AO ”Inițiativa Pozitivă”), inclusiv ANP, în perioada de raportare, a atins un număr de 614 de persoane (din 

590 CDI planificați pentru acoperire în anul 2018), ceea ce reprezintă 104%.  

 
Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru LSC și clienții lor 

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului LSC 

Activitatea 3: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate 
către LSC 

Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexului comercial au drept scop schimbarea de 

comportament riscant în rândul lucrătoarelor sexului comercial și clienții acestora. Activitățile din cadrul 

acestui program sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 33 localități. Serviciile oferite pe 

parcursul perioadei de raportare au fost următoarele: distribuirea de prezervative (la sediul organizației, prin 

intermediul lucrătorilor în teren); schimbul de seringi (la punctul de schimb de seringi, prin intermediul 

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

grupurilor de suport reciproc; distribuirea de diverse consumabile (pachete igienice, teste de sarcină, 

seturi ginecologice, produse de igienă personală, etc); distribuirea materialelor informaționale; testarea 

comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și 

încadrarea în tratament; consiliere și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; consilierea pentru 

prevenirea și testarea la ITS; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru 

hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială. 

 

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

ambele maluri ale râului Nistru în 31 de localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, 

Orhei, Căușeni, Strășeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, 

Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, 

Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni; regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, 

Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul 
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LSC au fost oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (6 pe malul drept și 4 pe malul 

stâng), contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018.  

 

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt după cum urmează: AO 

AFI, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile sale); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (raioanele Bălți, 

Ungheni); AO CERA Adolescentul, Orhei (raionul Orhei); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele 

Cahul, Comrat, Slobozia, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Leova, Basarabeasca, 

Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile sale); AO Miloserdie, Bender 

(orașele Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdorovoie Budushchee, Tiraspol (orașele 

Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (orașele Rîbnița, Camenca); 

AO Programe Medico-Sociale, Bender (orașele Tiraspol, Rîbnița, Slobozia) și AO Pentru Prezent și Viitor, 

Chișinău.  

Îndeplinirea țintelor anuale: La finele trimestrului de raportare, din 8.190 LSC estimate pentru acoperire de 

programele comprehensive de prevenire pentru LSC și clienții lor în anul 2018, 8.180 de LSC au primit 

cel puțin două servicii (99,9%), unul din care a fost distribuirea de prezervative.  

La fel, către finele trimestrului IV.2018, din 4.554 LSC estimate pentru testare, au fost testate pentru HIV și își 

cunosc rezultatele 5.431 LSC (119%). Din acestea, au fost identificate 83 cazuri HIV-pozitive (din care 19 au 

fost confirmate prin testare repetată la IMSP SDMC). În total, în cadrul acestui grup țintă, au fost realizate 5.697 

de testări pentru HIV.  
  

Modulul: Programe comprehensive de prevenire pentru BSB 

Intervenția: Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului BSB 

Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate 
către BSB 

Programele de prevenire pentru BSB sunt îndreptate spre schimbarea comportamentului riscant în rândul 

bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați. Pachetul de servicii comprehensive oferite pe 

parcursul trimestrului de raportare, în cadrul componentului pentru BSB, au fost: distribuirea de 

prezervative și lubrifianți (la sediul organizației, prin intermediul lucrătorului în teren); activități de 

informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuirea materialelor 

informaționale; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile 

medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consilierea, 

referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizarea grupurilor 

de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii 

comunității; activități de informare și sensibilizare pentru părinții persoanelor LGBT; activități de informare 

și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; activități de informare și sensibilizare 

pentru lucrătorii din sistemul penitenciar; consiliere psihologică; consiliere juridică.  
 
Acoperirea geografică și organizațiile implicate: serviciile de prevenire pentru BSB și TG sunt implementate 

pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 26 

localități: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Anenii Noi, 

Strășeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, 
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Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni; regiunea Transnistria – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), 

Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Râbnița, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul BSB au fost oferite 

prin intermediul celor 6 organizații contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018, precum urmează: AO 

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

Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO Programe Medico-Sociale, Bender. 

 

Îndeplinirea țintelor anuale: Către finele trimestrului raportat, din 4.206 BSB estimați pentru acoperire de 

programele comprehensive de prevenire pentru BSB în anul 2018, 4.472 au primit cel puțin două servicii 

(106%), unul din care este, obligatoriu, distribuirea de prezervative sau lubrifianți.  

La fel, către finele trimestrului IV.2018, din 2.398 BSB estimați pentru testare, au fost testați pentru HIV și își 

cunosc rezultatele 2.848 BSB (119%). Din aceștia, au fost identificate 43 cazuri HIV-pozitive (din care 19 au fost 

confirmate prin testare repetată la IMSP SDMC). În total, în cadrul acestui grup țintă, au fost realizate 2.968 de 

testări pentru HIV. 

 

Mai jos este prezentată histograma pentru nivelul de acoperire atins, per grup-țintă. Trebuie să 

menționăm că țintele sunt anuale. 

 

 
 
Modulul: Programe de prevenire pentru populația generală 

Intervenția: Servicii de testare la HIV și consiliere, parte a programelor de prevenire pentru populația generală 

Activitatea 5: Suportul serviciilor de testare la HIV și consiliere 

Testarea comunitară în rândul grupurilor cheie (CDI, LSC, BSB). Testarea grupurilor de risc reprezintă un 

indicator important pentru PN HIV, reprezentând totodată un angajament contractual pentru toate 

organizațiile implementatoare de activități de prevenire, susținute de IP UCIMP DS în anul 2018. În acest 

context, pe parcursul perioadei de raportare, au fost prestate servicii de consiliere și testare la HIV de 

către toate organizațiile obștești implicate în activitățile de prevenire HIV pentru grupurile cu risc sporit de 

infectare HIV (CDI, LSC, BSB). În acest scop, organizațiile care lucrează cu grupurile cheie au oferit 
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servicii de testare comunitară în bază de teste rapide pe salivă și sânge.  

 

Îndeplinirea țintelor anuale: Conform contractelor de finanțare cu asociațiile obștești, în anul 2018, rata de 

acoperire cu testări trebuia să atingă cel puțin 60% din numărul beneficiarilor acoperiți cu servicii de 

prevenire HIV. Către finele trimestrului raportat, rata de testare a persoanelor din rândul grupurilor cheie în 

anul 2018, a atins valoarea de 96% pentru CDI, 119% pentru LSC și 119% pentru BSB. 
 

La fel, către finele trimestrului IV.2018, au fost efectuate 20.564 testări, fiind testate 18.457 persoane 

(diferența se datorează numărului repetat de testări efectuat de aceleași persoane). Din acestea, au fost 

identificate 185 cazuri HIV-pozitive (din care 76 au fost confirmate prin testare repetată la IMSP SDMC).  
 

În paralel, organizațiile implementatoare asigură constant activități de convingere a persoanelor pentru a 

le direcționa în instituțiile medicale abilitate pentru confirmarea diagnosticului. 

 

Mai jos este prezentată histograma pentru nivelul de acoperire atins (numărul beneficiarilor validați), per 

grup-țintă, cumulativ pentru anul 2018. Per total, în anul 2018, din Grupul de Risc Sporit de Infectare, au 

fost acoperiți 37.285 beneficiari din 35.403 estimați (ținta asumată în anul 2018), ceea ce a reprezintă 

105%. 

 

 

Alte activități: Concursul proiectelor de prevenire HIV și aderentă la TARV și TSO 
în rândul populațiilor țintă pentru anul 2019 

În conformitate cu activitățile realizate de către IP UCIMP DS, în trimestrul III.2018, privind contractarea 

serviciilor de prevenire HIV în anul 2019, la începutul lunii Octombrie 2018, IP UCIMP DS a anunțat 

public oportunitate de finanțare pentru anul 2019, condițiile și termenele de depunere a dosarelor 

http://ucimp.md/index.php?option=com_content&view=article&id=394:oportunitate-de-

finanare&catid=40:nouti. În rezultat, până la data de 01 Noiembrie 2018, au fost depuse dosare (care 

includ cererea de aplicare și bugetul) din partea a 17 organizații apolitice, nonprofit, legal constituite în 

http://ucimp.md/index.php?option=com_content&view=article&id=394:oportunitate-de-finanare&catid=40:nouti
http://ucimp.md/index.php?option=com_content&view=article&id=394:oportunitate-de-finanare&catid=40:nouti
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Republica Moldova, care sunt active și dețin experiență în domeniul controlului HIV/SIDA, inclusiv 

reducerii riscurilor. 

 

Evaluarea propunerilor de proiecte a fost realizată de către Comisia multidisciplinară de jurizare, instituită 

prin dispoziția Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) (Nr. 427 din 4.09.2018) și 

alcătuită din reprezentanții MSMPS, PN HIV, CNAM, UNAIDS, Fundația Soros-Moldova și RP – IP 

UCIMP DS. Comisia de jurizare s-a întrunit fizic și a comunicat online pe marginea etapelor, criteriilor, 

instrumentelor de jurizare și a ședințelor separate cu organizațiile care au depus dosarele.  

 

Pentru ședințele Comisiei de jurizare cu fiecare organizație, IP UCIMP DS a pregătit: 

• proiectul contractului de finanțare pentru anul 2019 și cele 5 anexe ale acestuia, inclusiv bugetul 

calculat în MDL; 

• pașaportul organizației care a depus dosarul; și 

• calculul estimativ al beneficiarilor a fi contractați în anul 2019. 

 

Numărul estimativ al beneficiarilor în anul 2019, posibil de acoperit cu servicii din resursele FG, a fost 

calculat reieșind din rezultatele procesului de M&E a anului 2018 și resursele disponibile din grantul 

MDA-C-PCIMU pentru anul 2019. Rezultatele de M&E 2018 au fost prezentate la finele lunii Noiembrie 

2018, de către UC PN HIV, în cadrul unei ședințe comune cu toate ONG-urile contractate de către IP 

UCIMP DS în anul 2018. Mecanismul și formula de calcul al beneficiarilor pentru anul 2019 au fost 

prezentate de către IP UCIMP DS și discutat la ședința de lucru din 07.12.2018, la care au participat: 

reprezentanții organizațiilor prestatoare de servicii de prevenire HIV și aderență la TARV/TSO, echipei 

PN HIV, CNAM, Fundației Soros Moldova și Oficiului UNAIDS Moldova. În urma discuțiilor din 

07.12.2018, formula de calcul a fost ajustată, ținându-se cont de: numărul contractat de beneficiari în anul 

2018; minus beneficiarii UDI care în nouă luni ale anului 2018 au avut doar 1 și 2 vizite pentru accesarea 

serviciilor de prevenire, sau LSC și BSB înregistrați doar cu 1 vizită; plus 50% din beneficiarii noi.  

 

Totodată, pentru a ține cont de recomandarea ONG-urilor de a susține componenta psihosocială a 

serviciilor de prevenire, RP - IP UCIMP DS a enunțat că bugetul anului 2019 va include o linie bugetară 

”psihosocială”, valoarea căreia va fi calculată separat pentru fiecare ONG, reieșind din bugetul total al 

activităților de prevenire și numărul beneficiarilor asumați de fiecare organizație. 

 

Din cele 17 organizații care au depus dosare, s-au precalificat 16, inclusiv patru din regiunea de est a 

Moldovei, care au propus servicii menite să sporească accesul populațiilor-cheie la servicii de prevenire 

și tratament HIV/SIDA și care au întrunit următoarele criterii de selectare: relevanța obiectivelor și 

activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi; conținutul cererii de finanțare; ținte/obiective 

realiste și măsurabile; experiența organizației în gestionarea de proiecte, inclusiv experiența în domeniul 

HIV/SIDA; resursele umane disponibile; bugetul proiectului și corelarea acestuia cu activitățile planificate, 

precum și co-optarea unor resurse adiționale de finanțare oferite de APL sau alți donatori. Drept avantaj 

constituie abordările inovative în implementarea proiectului pentru sporirea numărului de beneficiari.  

 

Până la finele anului 2018, au fost negociate și agreate contractele de finanțare cu trei organizații. 
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Celelalte 14 contracte urmează a fi negociate și semnate la începutul lui 2019.  

 
De asemenea, în cadrul activității nominalizate, în luna Decembrie 2018, IP UCIMP DS a organizat și 

documentat o ședință de lucru, cu participarea reprezentanților CNAM și echipei PN HIV, în cadrul căreia 

au fost discutate aranjamentele de unificare a standardelor de contractare, evaluare și raportare, în 

vederea eficientizării activităților pe prevenire HIV/SIDA în GRSI din toate resursele de finanțare. 

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, 
îngrijire și suport al infecției HIV 

Modulul: Tratament, îngrijire și suport 
Intervenția: Terapie antiretrovirală 

Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la 
tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere 
materno-fetală a infecției HIV (malul stâng) 

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

transnistreană, la tratament antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.  
Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii 

transnistrene și parțial – necesitățile malului drept (cca. 50% din linia II de tratament și 100% din linia III de 

tratament). 

 

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

 livrarea integrală, în luna Octombrie 2018, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii 

Comunicabile (IMSP SDMC), a următorului lot de preparate ARV, în valoare totală de 4 739.70 

USD, în cadrul contractului MDA-C-H/GD/03_2018 cu Fundația IDA din data de 06.04.2018; 

 acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale 

(Amendament nr. 4 din 31.01.2018, la contractul H10/CS/022 cu IMSP SDMC din 28.12.2012);  

 acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV; 

 estimarea necesităților de preparate ARV pentru a. 2019 și lansarea procesului de negociere a 

contractelor cu Fundația IDA și compania ABBVIE Logistics B.V., în baza necesităților prezentate de 

către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 280 din 10.08.2018). 

 

În aceeași perioadă, IP UCIMP DS a asigurat: 

 organizarea procedurii de achiziție a preparatelor ARV pentru a. 2019, în valoare totală de 332 454.40 

USD (contract MDA-C-H/GD/19_2019 cu ABBVIE Logistics B.V. din data de 12.11.2018), cu livrare în 

semestrul I.2019; 

 organizarea procedurii de achiziție a preparatelor ARV pentru a. 2019, în valoare totală de 252 886.72 

USD (contract MDA-C-H/GD/20_2019 cu Fundația IDA din data de 04.12.2018), cu livrare în semestrul 

I.2019. 



RAPORT DE PROGRES – TR.IV 2018                              Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC 
    

 30 

Pe parcursul trimestrului IV 2018, numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, 

a fost de 269 (208 - pe malul drept și 61 - pe malul stâng, inclusiv 264 adulți și 5 copii). Din acestea, 75 au inițiat 

primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm3 (67 - pe malul drept, 8 – pe malul stâng). Numărul 

persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 72 (65 - pe malul drept, 7 – pe malul stâng).  

Pe parcursul trimestrului de raportare, 51 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 34 – pe malul drept și 17 

– pe malul stâng. Din acestea, toate 51 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea 

riscului de transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 45 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament 

antiretroviral (TARV) profilactic complet (29 - pe malul drept, 16 – pe malul stâng), 5 au beneficiat de tratament 

profilactic incomplet (4 –pe malul drept, 1 - pe malul stâng), și una (1) a beneficiat de tratament profilactic de 

urgență în naștere (malul drept).  

Numărul pacienților în terapie ARV la 31.12.2018 a fost de 5.865 persoane, dintre care: 4.108 - pe malul 

drept (4.012 adulți și 96 copii (<15 ani), 2.145 bărbați și 1.963 femei) și 1.757 persoane - pe malul stâng 

al Nistrului, inclusiv 1.727 adulți și 30 copii (<15 ani), 865 bărbați și 892 femei.   

 
Modulul: Tratament, îngrijire și suport 
Intervenția: Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală 

Activitatea 2:  Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de 
monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile 
destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8  

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

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

determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8. * 
*Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului 

Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii transnistrene și parțial – cele ale malului drept (pacienții care 

sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral). 

 

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a organizat procedura de livrare către IMSP SDMC, în 

luna Noiembrie 2018, a următorului lot de teste PCR (GXHIV-VL-CE-10 și GXHIV-QA-CE-10), pentru 

investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, în valoare de 16 846.00 USD (contract 

MDA-C-H/GD/02_2018 cu Cepheid HBDC SAS din 08.02.2018, în valoare totală de 90 003.00 USD). 
 

 

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

celulelor CD4/CD8 pe parcursul perioadei de raportare, este de 5.967, inclusiv 4.016 – pe malul drept și 1.951 

– pe malul stâng.  

 

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

perioade, este de 6.060, inclusiv 4.152 – pe malul drept și 1.908– pe malul stâng.*  
*Notă: Din sursele grantului sunt acoperite cu servicii de testare 100% din pacienții de pe malul stâng, 100% din 

pacienții infectați cu HIV care sunt în supraveghere, dar nu și în TARV de pe malul drept și parțial pacienții în TARV 

de pe malul drept.  
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Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator  

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea 

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

monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.  

 

Modulul: Tratament, îngrijire și suport 
Intervenția: Aderența la tratament 

Activitatea 4:  Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu 
HIV, prin intermediul ONG-urilor  

Acest obiectiv este realizat prin îmbinarea activităților implementate de către sectorul guvernamental și 

complementarea cu servicii psiho-sociale și suport, realizate de către organizațiile neguvernamentale 

contractate de IP UCIMP DS în acest scop. De menționat că, din Bugetul de Stat sunt alocate resurse 

financiare pentru achiziționarea medicamentelor ARV și suportul financiar al Centrelor Sociale Regionale, 

create și susținute anterior din resursele Fondului Global.  

 

Activitățile din cadrul acestui obiectiv, planificate pentru anul 2018, includ: asigurarea intervențiilor menite 

să acorde suport psiho-social în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și 

tratament antiretroviral a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA/ITS. Pachetul comprehensiv de servicii, 

oferit de către organizațiile neguvernamentale contractate, sunt: consiliere socială; consiliere psihologică; 

consiliere privind aderența la TARV; consiliere de la egal la egal; consiliere medicală, activități în grup de 

ajutor reciproc; distribuirea materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare 

fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare 

rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV. 

 

Acoperirea geografică și organizațiile implicate. Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate 

în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru și acoperă 45 de teritorii administrative 

(mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, 

Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni, Criuleni (inclusiv Dubăsari-malul 

drept), Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Fălești, Soroca, Edineţ, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, 

Drochia, Ocnița,  Anenii Noi, Strășeni, Hîncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei,  Ialoveni. 

Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița,  

Camenca, UIN 1, 2,3).  

 

Pe parcursul perioadei de raportare, serviciile de îngrijire și suport pentru PTH au fost oferite de 10 

organizații neguvernamentale, contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018, după cum urmează: AO Pas 

cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Vulcănești, Cahul, Leova, Cantemir, Comrat, Ceadâr-Lunga, 

Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca); AO Credința, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Criuleni, Călărași, 

Căușeni, Rezina, Ștefan Vodă); AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți (raioanele 

Dondușeni, Fălești, Șoldănești, Edineţ, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnița, Florești, 

Râșcani); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Hâncești, Orhei, Telenești, 

Ungheni, Nisporeni, Ialoveni, Anenii Noi, Soroca); AO Miloserdie, Bender (or. Bender, Tiraspol, Slobozia, 
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Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdorovoie Budushchee, Tiraspol (or. Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, 

Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender 

(or. Tiraspol, Rîbnița, Slobozia); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți; AO GENDERDOC-M 

(mun. Chișinău și Bălți, or. Tiraspol). 

 
Către finele trimestrului IV.2018, din 4.771 PTH estimate pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport, 

au fost acoperite 4.768 PTH (99,9%). 

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

Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional 
integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la 
cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal 

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a continuat cofinanțarea a 3 operatori din cadrul IMSP 

SDMC, IMSP SCM Bălți și IMSP SR Cahul respectiv, responsabili de introducerea retrospectivă a datelor din 

fișele pacienților în sistemul informațional SIME HIV, cu privire la supravegherea medicală și tratamentul 

antiretroviral al persoanelor infectate cu HIV din Centrele de Tratament ARV, și, totodată, să actualizeze, pe 

parcursul întregului an, datele curente cu referire la vizitele, investigațiile și tratamentul pacienților în cauză 

(contractele MDA-C-H/CS/IC/06_2018, MDA-C-H/CS/IC/07_2018 și MDA-C-H/CS/IC/08_2018 din 02.04.2018). 

În perioada menționată, a fost verificată corectitudinea datelor existente în SIME HIV și introdusă informația 

absentă privind supravegherea medicală și tratamentul ARV al persoanelor infectate cu HIV din Centrele de 

Tratament ARV, în baza a 16 763 cartele de ambulator, precum urmează: 16 028 – la centrul de tratament ARV 

IMSP SDMC, 660 - IMSP SCM Bălți și 75 - IMSP SR Cahul. În total, pe parcursul anului 2018, au fost verificate 

și actualizate 30.524 cartele de ambulator, dintre care 28.356 – la centrul de tratament ARV IMSP SDMC, 

1.971 - IMSP SCM Bălți și 197 - IMSP SR Cahul.  

Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare 

Pe parcursul trimestrului IV.2018, departamentul de M&E al IP UCIMP DS a realizat 18 vizite de 

monitorizare în teren, în scopul de verificare a progresului de implementare a activităților, inclusiv cum se 

realizează acestea: revizuirea documentelor de evidență a beneficiarilor (anchetele beneficiarilor, 

registrele de evidentă și eliberare a consumabilelor, contractele cu colaboratorii), verificarea condițiilor de 

păstrare a stocurilor de consumabile (prezervative, șervețele umede, seringi) și examinarea disponibilității 

materialelor informaționale. La fel, în cadrul vizitelor de monitorizare, au fost purtate discuții cu lucrătorii 

în teren (de la egal la egal), asistenții, coordonatorii, directorii asociațiilor obștești.  

 

De asemenea, în baza codurilor validate de către IMSP SDMC, specialistul în M&E a verificat eliberarea 

de consumabile pentru fiecare beneficiar în parte. Au fost organizate întâlniri cu beneficiarii și identificate 

punctele forte și cele care merită a fi ameliorate. O atenție deosebită a fost acordată progresului ce ține 

de testare la infecția HIV a beneficiarilor acoperiți de organizațiile contractate de IP UCIMP DS. Vizitele 

de monitorizare au fost documentate, iar rapoartele vizitelor sunt plasate pe Google Drive, fiind accesibile 
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atât pentru vizualizarea internă a echipei IP UCIMP DS, cât și pentru actorii principali implicați în 

contractarea 2018 și procesul de monitorizare și evaluare (UNAIDS Moldova, FSM, IMSP SDMC). 

 

De menționat că, în contextul inițierii procedurii de contractare a serviciilor de prevenire HIV și aderență la 

TARV/TSO, pentru anul 2019, echipele de M&E ale IP UCIMP DS și IMSP SDMC au realizat mai multe 

vizite de monitorizare în comun la organizațiile implementatoare ale proiectelor de prevenire HIV și aderență la 

TARV și/sau TSO, contractate de IP UCIMP DS, pentru perioada anului 2018. Astfel, în luna Noiembrie 2018, 

au fost vizitate următoarele 12 organizații: AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților 

„Adolescentul”, AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, AO GENDERDOC-M, AO Tinerele Femei Cernoleuca, AO 

Pentru Prezent și Viitor, AO Pas cu Pas Regiunea Sud, AO Inițiativa Pozitivă, AO AFI, AO Trinity, AO 

Miloserdie, AO Programe Medico-Sociale și AO Zdorovoie Budushchee. Scopul principal al vizitelor a fost 

verificarea calității serviciilor oferite, precum și identificarea datelor de contact ale beneficiarilor - ca dovadă a 

nivelului atins de acoperire cu servicii de prevenire. În baza algoritmului de lucru stabilit, au fost purtate discuții 

cu administrația ONG-urilor, lucrătorii outreach (de la egal la egal) și beneficiarii; a fost apreciat nivelul de 

satisfacție a beneficiarilor, în raport cu serviciile prestate de organizație; au fost verificate documentele de 

evidență statistică primară; a fost revizuit și analizat managementul stocurilor de consumabile. De asemenea, 

au fost identificate lacunele și elaborate fișele cu recomandări spre îmbunătățire, pentru fiecare organizație în 

parte. Toate aceste recomandări vor fi luate în considerație în procesul de semnare a contractelor dintre IP 

UCIMP DS și organizațiile implementatoare ale proiectelor de prevenire HIV și aderentă la TARV și TSO în 

rândul populațiilor țintă, pentru anul 2019.   

 

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității 

Programului HIV/SIDA 

În scopul realizării acestui obiectiv, în data de 13 Februarie 2018, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare 

cu Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” (contract nr. 01 din 13.02.2018), în calitate de Sub-Recipient al 

grantului consolidat al FG MDA-C-PCIMU nr.1611, componenta HIV/SIDA, cu perioada de implementare 1 

Ianuarie 2018 – 31 Decembrie 2020. AO Inițiativa Pozitivă, pentru blocul dat de activități, este responsabilă de 

implementarea componentului ce ține de fortificarea comunităților afectate și consolidarea sistemelor 

comunitare.  

În cadrul acestui component, Sub-Recipientul întreprinde anumite măsuri cu scopul de a dezvolta formarea 

capacităților, leadership-ului și promovarea responsabilității sociale. Grupurile țintă ale proiectului sunt: 

comunitățile afectate de HIV/SIDA și Tuberculoză, inclusiv pacienții programelor de reducere a riscurilor: PTH, 

CDI, LSC, BSB și pacienții din TSO.  

Activitățile planificate, în cadrul acestui obiectiv, sunt la etape diferite de implementare și progres. Pe lângă 

activitățile deja în derulare încă din anii precedenți (ședințele advocacy, elaborarea și tipărirea buletinului 

informativ, campaniile de comunicare și pledoarie etc.), începând cu anul 2018, au fost acordate și mini-granturi 

focusate pe responsabilitate socială pentru îmbunătățirea accesului la testare, sustenabilitate a programelor și 

serviciilor etc. Acestea sunt destinate ONG-urilor care prestează servicii în domeniul HIV/SIDA din Republica 

Moldova (inclusiv regiunea Transnistria). 



RAPORT DE PROGRES – TR.IV 2018                              Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC 
    

 34 

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a continuat asigurarea 

suportului financiar către AO Inițiativa Pozitivă. Astfel, la data de 19.11.2018, a fost debursată ultima tranșă de 

buget, în baza acordului sus-menționat, în valoare totală de 418.803,22 MDL (19.779,50 EUR). 

 
Modulul: Sisteme comunitare și răspunsul acestora la provocările infecției HIV 
Intervenția: Pledoarie comunitară 

Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor 
de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni, etc.) 

În perioada raportată, au fost desfășurate următoarele activități: 

 

 Ședință de lucru privind planificarea campaniei naționale prilejuite Zilei Mondiale de Combatere a SIDA 

– 1 decembrie, din 18.10.2018, desfășurată în mun. Chișinău, cu participarea a 26 persoane. 

 Ședință de lucru cu tematica: „Instrumentele unei monitorizări efective și eficiente”, din 01.11.2018, 

desfășurată în mun. Chișinău, cu participarea a 22 persoane. 

 Ședință de lucru privind prezentarea și aprobarea metodologiei și instrumentelor pentru efectuarea unui 

studiu sociologic în rândul femeilor care trăiesc cu HIV din Republica Moldova, din 08.11.2018, 

desfășurată în mun. Chișinău, cu participarea a 9 persoane. 

 Ședință de lucru cu tematica: „Acțiuni ulterioare privind promovarea prototipului de Devianță Pozitivă” 

ca un instrument împotriva stigmei și discriminării, din 28.11.2018, desfășurată în mun. Chișinău, cu 

participarea a 12 persoane. 

 Evenimentul de lansare a campaniei sociale privind extinderea accesului la testare, cu genericul: „Te 

privește! Privește pe fiecare!”, sub sloganul: „Cunoaște-ți statutul HIV!” și de prezentare a rezultatelor 

studiului „Indexul Stigma”, din 29.11.2018, care a început cu o conferință de presă și a continuat cu o 

ședință de lucru. Evenimentul s-a desfășurat în mun. Chișinău, cu participarea a 54 de persoane.  

 Ședință de lucru privind planificarea și identificarea priorităților în organizarea evenimentelor de 

informare și testare în cadrul campaniei „Te privește! Privește pe fiecare!”, din 29.11.2018, desfășurată 

în mun. Chișinău, cu participarea a 16 persoane.  

 Eveniment privind extinderea accesului la educație de calitate în sistemul penitenciar, din 18.12.2018, 

care a început cu o conferință de presă și a continuat cu o ședință de lucru. Evenimentul s-a desfășurat 

în mun. Chișinău, cu participarea a 38 de persoane. 

 Ședință de lucru privind elaborarea mecanismelor unei activități eficiente de program pentru atingerea 

obiectivelor de advocacy pentru anul 2019, din 27.12.2018, desfășurată în mun. Chișinău, cu 

participarea a 27 de persoane. 

Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății 
civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative 

Pe parcursul perioadei de raportare, buletinul informativ „Lumea Mea/Мой Мир”, varianta română/rusă, cu 

ediție trimestrială, a fost elaborat și imprimat din resursele grantului HIV în număr de 1.525 exemplare. Acesta 

urmează a fi distribuit în trimestrul următor tuturor membrilor și partenerilor în 8 localități ale Republicii Moldova 

(Chișinău, Bălți, Tiraspol, Rîbnița, Bender, Anenii Noi, Comrat și Cahul), conform cerințelor parvenite din partea 

membrilor și partenerilor. Buletinele informative sunt repartizate celor 4 Centre Sociale Regionale pentru 
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persoanele care trăiesc cu HIV din Chișinău, Bălți, Comrat și Tiraspol, precum și mai multor organizații 

partenere, printre care: „Respirația a doua pentru persoanele în etate și inactivi”, „Trinity”, „Miloserdie”, „Pas cu 

Pas Regiunea Sud”, „Zdorovoe Budushee”, Tinerii pentru Dreptul la Viață”, A.O. „Programe Medico-Sociale” și, 

ulterior, beneficiarilor din mun. Chișinău și Bălți, Cahul, Tiraspol, Rîbnița, Bender și Anenii Noi, precum și 

beneficiarilor din cadrul Instituțiilor Penitenciare, prin intermediul lucrătorilor de la egal la egal, lucrătorilor sociali 

și alți specialiști.   

 

Ediția în cauză cuprinde următoarele compartimente importante: „advocacy comunitar”; ”oaspetele numărului”, 

„sănătatea reproductivă”; „copiii noștri”; „sfaturile psihologului”;  „viața cu semnul „+”; ,,în conflict cu legea”; „viața 

fără droguri”; „rubrica juristului” etc. Edițiile electronice recente ale buletinului informativ „Lumea Mea/Мой Мир” 

pot fi accesate la link-urile indicate mai jos: 

http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea_mea_ROM-p1-50-2.pdf (varianta română) și 

http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea_mea_RUS-p1-50-2.pdf (varianta rusă). 

 

La fel, în perioada trimestrului de raportare, echipa AO Inițiativa Pozitivă a continuat să asigure o comunicare 

efectivă cu beneficiarii prin intermediul rețelelor de socializare. Numărul total al utilizatorilor/ vizitatorilor unici 

care au accesat site-ul www.positivepeople.md, a constituit 18.012 persoane. Numărul total de participanți 

conectați în cadrul platformei de comunicare „My World/Мой Мир/Lumea Mea” către 30.12.2018, a fost de 594 

persoane. Numărul mediu de persoane care navighează știrile postate, iau parte la discuții și sondaje, publică 

știri în cadrul platformei, constituie aproximativ 46% din numărul total de participanți.  

 

În aceeași perioadă, au fost elaborate următoarele materiale video: 

https://www.youtube.com/watch?v=S9uV6l2G_kY&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=SG9D-96DCVM&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=aJibea3A15g&t=498s 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgIQU1Sdihg&t=4s 

Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la 
servicii de testare, reducere a stigmei și discriminării, sustenabilitate a 
programelor desfășurate și serviciilor acordate 

Pe parcursul perioadei de raportare (25 noiembrie – 10 decembrie 2018), AO Inițiativa Pozitivă a desfășurat 

campania națională „Te privește! Privește pe fiecare!”, cu sloganul: „Cunoaște-ți statutul HIV!”, prilejuită Zilei 

Mondiale de Combatere a SIDA, marcată de comunitatea internațională la data de 01 decembrie. Campania a 

fost desfășurată cu suportul financiar al IP UCIMP DS, UNAIDS și UNICEF Moldova, sub egida Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și în parteneriat cu Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu structuri statale, organizații internaționale, organizații 

obștești care activează în domeniu și parteneri din regiuni. 

 

Obiectivele principale ale campaniei au fost: (I) atragerea atenției publicului larg asupra importanței testării la 

HIV; (II) sporirea nivelului de conștientizare a populației privind importanța testării, precum și unde pot face 

testarea; (III) testarea rapidă la HIV a populației generale. Campania a avut ca prioritate: atragerea și implicarea 

persoanelor cunoscute publicului larg din Republica Moldova, care contribuie la formarea opiniei publice în 

http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea_mea_ROM-p1-50-2.pdf
http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea_mea_RUS-p1-50-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S9uV6l2G_kY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=SG9D-96DCVM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aJibea3A15g&t=498s
https://www.youtube.com/watch?v=ZgIQU1Sdihg&t=4s
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cadrul campaniei; asigurarea unei acoperiri geografice maxime cu evenimentele campaniei; planificarea și 

realizarea unor evenimente creative și inovative. 

Campania a fost desfășurată cu implicarea directă a partenerilor regionali. Astfel, în procesul realizării 

evenimentelor campaniei, au fost implicate 18 organizații (14 organizații active în domeniul HIV/SIDA și 4 

Centre Sociale Regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV). În total, au fost realizate 119 activități, inclusiv 

în regiunea Transnistria, fiind cuprinse peste 35 de localități și anume: Anenii Noi, s. Avdarma, Bălți, Bender, 

Cahul, Camenca, Cantemir, Ceadâr-Lunga, Chișinău, Cimișlia, s. Cioc-Maidan, Comrat, s. Congaz, s. Corbu, 

Dondușeni, Drochia, Florești, Fălești, Grigoriopol, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rîbnița, s. Russcaia 

Chiselia, Sângerei, Slobozia, Șoldănești, Soroca, Strășeni, Taraclia, Telenești, Tiraspol, Ungheni și Vulcănești. 

În total, au fost informate în mod direct, prin distribuirea materialelor informative, circa 25.000 de persoane, 

dintre care circa 6.900 în regiunea Transnistria.   

În cadrul campaniei, au fost desfășurate următoarele activități: 

 Lansarea campaniei „Te privește! Privește pe fiecare!”, cu sloganul „Cunoaște-ți statutul HIV” și conferinței 

de presă aferente, în mun. Chișinău, la data de 29.11.2018. La conferința de presă au fost prezentate 

rezultatele cercetării „Indexul Stigma” a persoanelor care trăiesc cu HIV (PTHIV); planurile privind 

îmbunătățirea eficacității programelor de prevenire HIV și extinderea accesului la testare; aplicația online 

„HIV-Test”, care permite fiecărui doritor, „să treacă testul” la HIV on-line - lansată pentru prima dată în 

Republica Moldova.  
 Ședințe/ ateliere de lucru/ întâlniri la nivel local cu comunitățile persoanelor care trăiesc cu HIV. Acestea au 

avut loc în următoarele localități: Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul, Orhei, Tiraspol, Bender, Rîbnița etc. În 

cadrul ședințelor, au fost abordate subiecte ce țin de acțiunile planificate de către comunitate atât în cadrul 

campaniei date, cât și pentru anul 2019, stabilindu-se prioritățile și planul de acțiuni.  

 Sesiuni informative pentru tineri, organizate, în preajma zilelor marcante în domeniul HIV/SIDA, în incinta 

colegiilor și  universităților, în cadrul cărora elevii și studenții au fost informați, care sunt căile de transmitere 

a infecției HIV și care sunt măsurile de prevenire și protejare. Toți participanții au primit materiale 

informaționale, brelocuri și panglici roșii (cu imprimare simbolică a campaniei). În total, au fost informați 

circa 4.500 de tineri. 

 Quest-uri intelectuale pentru tineri. Acțiunile jocului au fost bazate pe runde de întrebări și răspunsuri, 

axate pe domeniul HIV/SIDA. În fiecare joc, au participat câte 40 de echipe, a câte 5 – 7 membri, care au 

răspuns provocării organizatorilor și au participat activ în soluționarea unui șir de probleme și întrebări. 

Câștigătorii jocului au primit premii simbolice.    

 Acțiunea „Traseul Securității” - o acțiune anuală, care are drept scop informarea populației despre 

problema HIV/SIDA și promovarea toleranței față de persoanele HIV-pozitive, prin intermediul distribuirii 

materialelor informative și comunicării cu oameni în locuri publice, în stradă, în transport public etc. 

Voluntarii și colaboratorii organizațiilor membre și partenere din diferite orașe ale Moldovei, inclusiv din 

Transnistria, au distribuit pliante informative, panglici de culoare roșie, brelocuri, baloane etc. și au 

comunicat oamenilor despre problema HIV/SIDA, la fel, încurajându-i să manifeste toleranță față de 

persoanele HIV-pozitive. În cadrul campaniei, au fost elaborate pliante/materiale informative, în limba rusă 

și română, care conțin informații cu privire la unele date statistice, pentru anul 2018, privind numărul 
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estimativ de persoane care trăiesc cu HIV, numărul persoanelor care se află la evidență și primesc 

tratament antiretroviral. 

 Acțiunea „Poartă panglica roșie – manifestă solidaritate!” a fost organizată pentru conducătorii auto, cărora 

li s-a propus, de către colaboratorii și voluntarii organizațiilor membre și partenere, să aplice pe parbrizul 

din spate al automobilului un autocolant în formă de panglică roșie în semn de solidaritate. Conducătorii 

auto care au răspuns provocării, au primit în dar odorizante auto (cu imprimare simbolică a campaniei) și 

pliante tematice. Acțiunea poartă un caracter durabil, astfel încât majoritatea conducătorilor auto nu vor 

dezlipi sticker-ul - panglica roșie pe parcursul întregului an, manifestându-și, astfel, solidaritatea. Așa, pe 

parcursul întregului an, pe străzile mun. Chișinău, precum și pe drumurile naționale, pot fi observate 

autovehicule care au pe parbrizul din spate lipit autocolantul sub formă de panglică roșie.   

 Acțiuni de informare și testare prin intermediul Clinicii Mobile. În perioada campaniei, echipa „Inițiativa 

Pozitivă”, din cadrul centrului de zi, au desfășurat deplasări în teritorii (de pe malul drept al Nistrului), pentru 

informarea și testarea populației prin intermediul Clinicii Mobile. În cadrul acțiunii date, fiecare doritor a avut 

posibilitatea de a beneficia de consiliere pre și post testare, testare la HIV și sifilis (în baza testelor rapide la 

sânge capilar), precum și de materiale informative. Acțiunea de informare și testare prin intermediul Clinicii 

Mobile a fost desfășurată în următoarele localități: Ialoveni, Telenești, Nisporeni, Strășeni, Anenii Noi, 

Șoldănești, Hîncești, Ungheni și Orhei. Persoanele ale căror teste au arătat rezultate pozitive sau incerte 

au fost redirecționate de către specialiștii asociației la instituțiile medicale în domeniu pentru efectuarea 

unor teste repetate pentru confirmarea statutului. În total, prin intermediul Clinicii Mobile, au fost informate 

circa 1.000 persoane și testate peste 200 persoane.           

 Flashmob în rețelele  de socializare. În perioada derulării campaniei, toți partenerii la nivel național au 

participat în cadrul unui flashmob simbolic, având posibilitatea să pozeze individual și colectiv cu afișe pe 

care erau imprimate diferite mesaje ale campaniei, precum: ZERO cazuri noi; ZERO discriminare; ZERO 

cazuri de deces; Profilaxia infecției HIV; Îngrijire și suport; Tratament; Testare; altele.  

 Acțiune de informare și testare a populației generale a mun. Chișinău cu denumirea: „Nu fi copil! Testează-

te la HIV!”, a fost desfășurată, la data de 01 decembrie 2018, în unul dintre cele mai mari centre 

comerciale din mun. Chișinău – „Atrium Moldova”. În total, au fost informate circa 500 de persoane, dintre 

care doar 37 au avut curajul să facă un test la HIV și sifilis.   

 Acoperirea mass-media. Partenerii media au asigurat o acoperire maximă a activităților derulate în cadrul 

acestei campanii. Astfel, zilnic au fost publicate știri despre desfășurarea acțiunilor pe site-ul oficial al 

asociației: www.positivepeople.md și pe alte rețelele de socializare, precum facebook.com și 

odnoklassniki.ru. În total, au fost înregistrate peste 15 apariții în presa națională, cu privire la derularea 

evenimentelor campaniei. Link-urile la sursele media care au reflectat desfășurarea evenimentelor 

campaniei, sunt următoarele: 

https://www.canal3.md/ru/test-na-vich-pri-pomoshi-mobilnogo-

prilozheniya_79914.html?fbclid=IwAR3EaxsHMIfhFWklF4L563xobml7Rf7dnvhv-pQqV-

KrCsCEfyxqMXCMDq8  

https://www.prime.md/ru/test-na-vich-onlajn-mobilnoe-prilozhenie-pomozhet-uznat-vich-status-za-

minutu_83144.html?fbclid=IwAR2Vd23Whj6tGZEr6Uzym8a1vwXSWbtnvo3lAis1gRa9RqdcpW6yJYaBvFE 

https://ru.publika.md/s-pomoshhyu-onlayn-prilozheniya-mozhno-opredelit-vkhodit-li-chelovek-v-gruppu-riska-

vich_2170979.html?fbclid=IwAR2EchgOQHxzo-cwf0H5v9yH8-HydfjZNiZIqJ5yeNdtfAngBWSml08ht_Y 

https://www.canal3.md/ru/test-na-vich-pri-pomoshi-mobilnogo-prilozheniya_79914.html?fbclid=IwAR3EaxsHMIfhFWklF4L563xobml7Rf7dnvhv-pQqV-KrCsCEfyxqMXCMDq8
https://www.canal3.md/ru/test-na-vich-pri-pomoshi-mobilnogo-prilozheniya_79914.html?fbclid=IwAR3EaxsHMIfhFWklF4L563xobml7Rf7dnvhv-pQqV-KrCsCEfyxqMXCMDq8
https://www.canal3.md/ru/test-na-vich-pri-pomoshi-mobilnogo-prilozheniya_79914.html?fbclid=IwAR3EaxsHMIfhFWklF4L563xobml7Rf7dnvhv-pQqV-KrCsCEfyxqMXCMDq8
https://www.prime.md/ru/test-na-vich-onlajn-mobilnoe-prilozhenie-pomozhet-uznat-vich-status-za-minutu_83144.html?fbclid=IwAR2Vd23Whj6tGZEr6Uzym8a1vwXSWbtnvo3lAis1gRa9RqdcpW6yJYaBvFE
https://www.prime.md/ru/test-na-vich-onlajn-mobilnoe-prilozhenie-pomozhet-uznat-vich-status-za-minutu_83144.html?fbclid=IwAR2Vd23Whj6tGZEr6Uzym8a1vwXSWbtnvo3lAis1gRa9RqdcpW6yJYaBvFE
https://ru.publika.md/s-pomoshhyu-onlayn-prilozheniya-mozhno-opredelit-vkhodit-li-chelovek-v-gruppu-riska-vich_2170979.html?fbclid=IwAR2EchgOQHxzo-cwf0H5v9yH8-HydfjZNiZIqJ5yeNdtfAngBWSml08ht_Y
https://ru.publika.md/s-pomoshhyu-onlayn-prilozheniya-mozhno-opredelit-vkhodit-li-chelovek-v-gruppu-riska-vich_2170979.html?fbclid=IwAR2EchgOQHxzo-cwf0H5v9yH8-HydfjZNiZIqJ5yeNdtfAngBWSml08ht_Y
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https://www.youtube.com/watch?v=evVZuKTMeks&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3f2dHzJFqMOBX9OUzsn

dMf0yKeGiY2CHujOZU0fQXFxpTxjJ1IjteNJpw 

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/moldova-po-tempu-rasprostraneniia-vich-v-evrope-nakhoditsia-na-4-

om-meste 

https://www.canal3.md/ru/impact-ziua-mondiala-anti-sida-30-noiembrie-2018_79949.html 

https://www.facebook.com/events/570569026702830/ 

Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și 
gradului de răspundere socială la nivel local  

Pe parcursul perioadei de raportare, Membrii Comitetului Tehnic pentru aprobarea finanțării mini-granturilor 
pentru ONG-uri, privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local, au  

recepționat, în luna Decembrie 2018, rapoartele narative din partea a 5 organizații selectate pentru 

implementarea mini granturilor (AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, Bălți; AO Inițiativa 

Pozitivă, Chișinău; AO Centrul Trinity, Râbnița; AO Centrul ADEPT, Comrat; AO Alians Obshestvenogo 

Zdorovia, Tiraspol)*. 
*Notă: În trimestrul III.2018, în baza Termenilor de Referință elaborați, privind mini grant-urile pentru ONG-uri, AO Inițiativa 

Pozitivă a lansat Cererea de Oferte pentru Servicii de Consultanță privind recepționarea mini-granturi-lor pentru organizarea și 

desfășurarea evenimentelor, în scopul formării sustenabilității în domeniul HIV/SIDA. În cadrul concursului, membrii Comitetului 

Tehnic au aprobat finanțarea a 5 aplicații: AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, Bălți; AO Inițiativa Pozitivă, 

Chișinău; AO Centrul Trinity, Râbnița; AO Centrul ADEPT, Comrat; AO Alians Obshestvenogo Zdorovia, Tiraspol - cu condiția 

respectării comentariilor și completărilor care au fost menționate de către membrii comitetului în procesul evaluării dosarelor.  

 

De menționat că, în cadrul granturilor sus-menționate, au fost desfășurate activități de formare a durabilității 

serviciilor de prevenire, sprijin psihosocial, reabilitare și reintegrare a deținuților vulnerabili pentru infecția HIV în 

sistemul penitenciar, organizarea și desfășurarea campaniilor de colectare de fonduri pentru acoperirea 

costurilor privind furnizarea de servicii în domeniul HIV, elaborarea și aprobarea standardelor de furnizare a 

serviciilor de suport psihosocial pentru PTH în regiunea Transnistria.  

 

La data limită de realizare a proiectelor și de prezentare a raportului de activitate (14.12.2018), doar două (AO 

Centrul Trinity, Râbnița; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău) din cele 5 organizații contractate, au raportat că au 

finalizat complet și cu succes cel puțin unul dintre „case”- urile pentru care și-au asumat angajamentul de a le 

realiza. Celelalte 3 organizații (AO Respirația a Doua pentru Oamenii în Etate și Inactivi, Bălți; AO Centrul 

ADEPT, Comrat; AO Alians Obshestvenogo Zdorovia, Tiraspol) nu au reușit să finalizeze proiectele inițiate 

până la data limită stabilită, din motive obiective (termen restrâns, proceduri de birocrație, etc), fiind la diferite 

etape de realizare a acestora. În acest context, Membrii Comitetului Tehnic au aprobat rapoartele de activitate a 

celor două organizații care și-au îndeplinit obligațiunile contractuale. De menționat că, AO Inițiativa Pozitivă a 

returnat banii pentru cele 3 mini-granturi neutilizate, iar organizațiile care nu și-au îndeplinit obligațiunile 

contractuale vor avea posibilitatea să participe din nou la concursul de mini-granturi, care va fi reanunțat în 

trimestrul I.2019. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=evVZuKTMeks&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3f2dHzJFqMOBX9OUzsndMf0yKeGiY2CHujOZU0fQXFxpTxjJ1IjteNJpw
https://www.youtube.com/watch?v=evVZuKTMeks&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3f2dHzJFqMOBX9OUzsndMf0yKeGiY2CHujOZU0fQXFxpTxjJ1IjteNJpw
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/moldova-po-tempu-rasprostraneniia-vich-v-evrope-nakhoditsia-na-4-om-meste
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/moldova-po-tempu-rasprostraneniia-vich-v-evrope-nakhoditsia-na-4-om-meste
https://www.canal3.md/ru/impact-ziua-mondiala-anti-sida-30-noiembrie-2018_79949.html
https://www.facebook.com/events/570569026702830/
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Modulul: Managementul programului 
Intervenția: Politici, planificare, coordonare și management  

Activitatea 5: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național 
HIV/SIDA și ITS 

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al 

infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN HIV), care actualmente activează în cadrul IMSP 

SDMC, prin: 

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

achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea 

beneficiarului; 

 remunerarea Specialistului în Monitorizare și Evaluare (M&E) TARV (contract MDA-C-

H/CS/IC/04_2018 din 02.01.2018) și Specialistului M&E Prevenire HIV printre KAP (contract MDA-

C-H/CS/IC/05_2018 din 03.04.2018), care activează în cadrul unității de coordonare a PN HIV; 

 cofinanțarea a 4 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/01_2018 din 

02.01.2018), Coordonator al serviciului de laborator HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/02_2018 din 

02.01.2018), Coordonator Prevenire HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/03_2018 din 02.01.2018) și 

Coordonator VCT (contract MDA-C-H/CS/IC/09_2018 din 01.08.2018) din cadrul echipei de 

coordonare a PN HIV;  

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

echipei de coordonare a PN HIV. 

 
Modulul: Managementul programului 

Intervenția: Managementul Grantului 

Activitatea 6: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă 

În baza Acordului de Sub-recipient cu AO Inițiativa Pozitivă (contract nr. 01 din 13.02.2018), IP „UCIMP DS” a 

acordat suport financiar pentru echipa de coordonare care asigură implementarea activităților de Sub-recipient, 

prin: 

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

comunicare și achiziționare a rechizitelor de birou); 

 remunerarea personalului, asigurarea managementului financiar și fortificarea capacităților echipei de 

coordonare; 

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

în trimestrul III.2018. 

Indicatorii de performanță ai grantului, componenta HIV/SIDA 

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

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

programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului): indicatorii de la componenta de 
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prevenire și indicatorii de la componenta TARV - țintele sunt anuale. Către finele trimestrului patru 2018, 

sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori:  

 

Indicator de impact:  

- Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație: 3,6% (144 / 4.035.277) 

Indicatorul este pentru a. 2017, pentru ambele maluri, raportabil către 15 august 2018 

Nivelul de atingere a țintei – 85% (ținta: <3.06%) 

 

Indicatori de acoperire/ produs:  

6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire*:  

- Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de 

servicii: 56,4% (20.801 / 36.900) 

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 31 decembrie 2018 

Nivelul de atingere a țintei – 106,2% (ținta: 53.1%) 
 

- Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își 

cunosc rezultatele: 27,6% (10.175 / 36.900) 

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 31 decembrie 2018 

Nivelul de atingere a țintei – 108,7% (ținta: 25.4%) 

 

- Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 39,3% (8.373 / 21.300) 

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 31 decembrie 2018 

Nivelul de atingere a țintei – 81,9% (ținta: 48%) 

 

- Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 25,5% 

(5.431 / 21.300) 

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 31 decembrie 2018 

Nivelul de atingere a țintei – 110,4% (ținta: 23.1%) 

 

- Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 27,1% (4.630 / 17.100) 

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 31 decembrie 2018 

Nivelul de atingere a țintei – 84,6% (ținta: 32%) 

 

- Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 16,7% 

(2.848 / 17.100) 

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 31 decembrie 2018 

Nivelul de atingere a țintei – 97,7% (ținta: 17.1%) 
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*Notă: Numărătorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care includ atât 

beneficiarii acoperiți din sursele FG, cât și cei acoperiți din sursele CNAM. 

1 indicator de acoperire de la componenta TARV: 

 

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

cu HIV, la finele perioadei de raportare: 37,0% (5,865 / 15,835) 

Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 31 decembrie 2018 

Nivelul de atingere a țintei – 107,2% (ținta: 34.5%) 
Dezagregare: 

Bărbați:  29,4% (3,010 / 10,222)          
Femei:   50,9% (2,855 / 5,613)            
Adulți (15+): 36,5% (5,739 / 15,743)           
Copii (<15): 137,0% (126 / 92)                          

 

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

raportat este prezentată în Anexa 1B (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA). 

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

În perioada trimestrului IV. 2018, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 

1611), componenta TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 596.502,51 EUR față de 1.184.141,72 EUR bugetați 

pentru perioada raportată, ceea ce constituie 50,4%. Variația se datorează faptului că procurările de 

medicamente antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR din cohorta anului 2019, planificate 

pentru trimestrul IV.2018, au fost efectuate în perioada trimestrului III.2018. 
 

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

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

 

RAPORT  DE  PROGRES   

 

GRANTURI  CNC 

 
 

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

Nr. Grantului: MOL-CFUND-1606 

Acordului de Grant 
semnat: 

1 Noiembrie 2016  

Total finanțare 
solicitată: 

150,000.00 EUR 

Finanțare aprobată 
pentru debursare: 

130,958.23 EUR 

Data demarării: 1 Ianuarie 2016 

Data încheierii: 31 Decembrie 2018  
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IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global nr. MOL-CFUND-1606, destinat acoperirii cheltuielilor 

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

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

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

capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control al TB și HIV/SIDA, de către 

membrii CNC. 

 

Activitățile realizate în trimestrul IV.2018, în cadrul grantului menționat: 

 a fost elaborat, coordonat și prezentat Fondului Global - Raportul de țară privind investițiile statului în 

programele naționale TB și HIV/SIDA pentru anul 2017; 

 pe data de 04 octombrie 2018, a fost organizată vizita în teren a echipei de experți din cadrul CNC/CNE 

(membrii CNC TB/SIDA, membrii Comisiei Naționale de Experți, reprezentanții echipelor RP și ai 

Programelor Naționale), desfășurată în următoarele 2 locații din mun. Bălți: (i) Asociația Obștească Tinerii 

pentru dreptul la Viață (TDV) și (ii) Centrul de suport al tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de 

ambulator, în cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți, departamentul TB, Centrul de suport al pacienților 

TB - în scopul desfășurării exercițiului de supervizare național a instituțiilor/ organizațiilor care desfășoară 

activități susținute din resursele granturilor oferite de Fondul Global; 

 în luna Octombrie 2018, a fost organizată și documentată ședința Comisiei Naționale de Experți, în 

cadrul căreia au fost prezentate rezultatele implementării granturilor FG, în baza rapoartelor și 

tabelelor programatice semestriale, perfectate de către Recipienții Principali; 

 au fost consultate la nivelul CNE și traduse în engleză proiectele de documente CNC – Manualul 

operațional al CNC, Procedura de supervizare a CNC TB/SIDA, Politica Conflictelor de Interese a 

CNC și Codul de Conduită Etică a membrilor CNC; 

 a fost perfectată și remisă în adresa președintelui CNC - Nota informativă cu privire la activitățile 

Secretariatului CNC în trimestrul VI, 2018; 

 a fost actualizată baza de date a FG privind CNC TB/SIDA, precum și semnat și remis, către 

Secretariatul FG, setul de documente privind specimenul semnăturii președintelui CNC;  

 a fost asigurată participarea la ședința de judecată, organizată în cadrul procesului civil inițiat de Centrul 

PAS împotriva CNC TB/SIDA;  

 a fost elaborat și consultat cu membrii CNC - Raportul anual de activitate al CNC pentru anul 2018; 

totodată, la solicitarea FG, a fost realizată evaluarea performanței Secretariatului CNC, în baza completării 

chestionarelor elaborate în conformitate cu indicatorii de performanță stabiliți de FG;    

 a fost coordonat și asigurat procesul de raportare financiară privind implementarea grantului CNC (MOL-

CFUND-1606), în perioada 2016-2018, și inițiat procesul de elaborare a strategiilor de activitate pentru noul 

grant al CNC; 
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 a fost perfectată și remisă informația privind îndeplinirea recomandărilor expuse în scrisoarea FG # 

EECA/TS/164-20/08/2018, ca urmare a vizitei Dnei Tsovinar Sakanyan, Eastern Europe and Central Asia 

Fund Portfolio Manager, din perioada Iulie – August 2018; 

 a fost elaborat, de comun cu partenerii, comunicatul MSMPS privind Ziua mondială de combatere a SIDA și 

Planul de acțiuni, dedicate Zilei mondiale de combatere a SIDA; 

 au fost finalizate lucrările de actualizare a site-ului CNC TB/SIDA și anunțată lansarea acestuia pe noua 

platformă – www.ccm.md; 

 a fost asigurată comunicarea, verificarea corespondenței și pregătirea informațiilor necesare, la solicitarea 

membrilor și altor parteneri în activitatea CNC TB/SIDA; 

 au fost publicate pe site-ul www.ccm.md și pagina FB a CNC materiale elaborate de Secretariatul 

CNC și preluate materiale perfectate de parteneri (rapoarte, știri curente, anunțuri publice, etc.) în 

domeniul controlului TB&HIV la nivel local și internațional;   

 a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC - a coordonatorului secretariatului CNC, a 

consultantului în comunicare și a secretarului comitetului KAP. 

Debursările grantului CNC 

Către 31 Decembrie 2018, din sursele Grantului MOL-CFUND-1606, în perioada trimestrului raportat, au fost 

valorificați 13.156,64 EUR. Cumulativ, de la demararea Grantului, au fost valorificați 114.251,86 EUR. 

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

reflectate în Anexele 5 și 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccm.md/


RAPORT DE PROGRES – TR.IV 2018                              Granturile Fondului Global: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC 
    

 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     ANEXE 

 

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

 

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

Anexa 1B: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele 
actuale pentru trimestrul raportat, componenta HIV/SIDA 

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii, TB și HIV/SIDA 

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului, TB și HIV/SIDA 

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și 
instituția beneficiară primară, TB și HIV/SIDA  
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Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-CFUND-1606) 
 

 

 

Anexa 5: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii 

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului 

 

 

 



Valoarea Anul Sursa
Rezultate/ Ţinte 

preconizate (2018)
Rezultate actuale 

(2018)

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

9.2 2016

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

 8,2               
cohorta 2018

7,33               
cohorta 2018

TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile
noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB
și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de
linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi
de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate
pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului

25.3% 2015

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

  24%                    
cohorta 2018

  24%     (336/1,400)   
cohorta 2018

A. Scopul programului, Indicatorii de Impact şi Rezultat

Definiţia indicatorului

Impact

Valori de bază

Indicator de impact/ rezultat Comentarii

Date preliminare pentru anul 2018. 295 persoane au decedat de
tuberculoză în anul 2018 (7,33 decese la 100 000 persoane). 
Notă - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 7,8% a ratei de
mortalitate față de datele anului 2017 (320 cazuri de deces cauzate de
tuberculoză), cu 14% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016
(372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 21,6% a ratei de
mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de
tuberculoză), cu 37% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014
(508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 29,8% față de datele 
anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză). 

Descrierea programului

Date preliminare pentru anul 2018. 336 cazuri noi de tuberculoză cu
testul pozitiv la cultură, examinate la sensibilitate pentru preparatele de
linia I, din 1 400 cazuri investigate în 2018, au fost diagnosticate cu
MDR.
Notă - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre
cazurile noi - situație caracteristică ultimilor ani. 

Impact

Ţara Republica Moldova

Tuberculoza

Numărul grantului

Data de finisare
01 Octombrie - 31 Decembrie 2018

Componenta

31 Decembrie 2020
Perioada raportată

MDA-C-PCIMU

Scopul: Diminuarea poverei tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul şi tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea 
capacității de management a Programului Național de control al TB

Perioada de implementare a Grantului 
Consolidat MDA-C-PCIMU

Anexa 1A: Lista Indicatorilor, componenta TB

Recipientul Principal

Data de debut 01 Ianuarie 2018

IP "UCIMP DS"



TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR
TB și/sau MDR-TB - Numărul şi procentul cazurilor de TB
DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate
cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din
numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o
anumită perioadă de timp (dezagregate în funcție de sex și
vîrstă <15, 15+)

57.1% 
2016                  

(2013 MDR-
TB cohort)

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

65,05%         
cohorta 2016                   

53,81%
(558/1,037)

cohorta 2016

TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate
formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de
tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic,
cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională
într-o perioadă anumită de timp 

88.58
2016      

(2015 cohort)

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

96,00            
cohorta 2018

74,96             
cohorta 2018

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

85% 2016

R&R TB system, 
yearly 

management 
report

87%                      
cohorta 2018

N/A

Rezultat

Date preliminare pentru cohorta MDR-TB 2016. 558 cazuri
confirmate de TB MDR, din 1 037 incluse în tratmentul DOTS Plus în
anul 2016, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente
încheiate).

Date preliminare pentru anul 2018. 3 016 cazuri de tuberculoză (toate
formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și
recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2018.
Notă - Se constată o descreștere continuă a ratei de notificare
înregistrate, precum urmează: cu 9,9% comparativ cu datele din 2017
(83,17 per 100 000), cu 6,2% comparativ cu datele din 2016 (88,63 per
100 000), cu 7,1% comparativ cu datele din 2015 (89,5 per 100 000), cu
10,1% comparativ cu datele din 2014 (92,5 per 100 000), cu 14,8%
comparativ cu datele din 2013 (97,6 per 100 000) și cu 19% comparativ
cu datele din 2012 (102,7 per 100 000).                                                                                                                                          

Rezultat

Rezultat

Date preliminare pentru anul 2018. 2 998 cazuri noi și recidive au fost
notificate și acoperite cu tratament în anul 2018 (toate formele TB -
bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic).
Notă - Indicatorul se raportează anual. La data de 31.12.2018, se
raportează doar numărătorul (în cifre absolute). Datele privind numărul
estimat de cazuri TB pentru anul 2018 (numitorul) vor fi disponibile
începînd cu trimestrul III.2019, după publicarea raportului anual al OMS. 



1

2

3

Valoarea Anul

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

1031 2016 cumulativ anual
1,069                           

cohorta 2018
811               

cohorta 2018

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

1037 2016 cumulativ anual
1,061           cohorta 

2018
938                   

cohorta 2018

2 TB: MDR-TB 4

Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor
MDR-TB: numărul și procentul pacienţilor cu tuberculoză
drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt
tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea
acestuia 

  10%    
(102/1020)

2015 cumulativ anual

8,7%                  
(64/730)            

cohorta 2017

9,55%                  
(94/984)             

cohorta 2017

Rezultate actuale 
Tr. 4 al Grantului 

MDA-C-PCIMU (Oct-
Dec 18)

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

Date preliminare pentru anul 2018. 938 (și anume: 247 în Q1.2018,
241 în Q2.2018, 203 în Q3.2018 și 247 în Q4.2018) pacienți cu
tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate
bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în anul 2018, față de
1 061 pacienți estimați pentru perioada raportată.                                                                                                            

Valori de bază (dacă este 
aplicabil)

Aria de oferire a 
serviciilor N

r.
 

in
d

ic
a

to
ru

lu
i 

Comentarii                                                                                             

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

Numărul 
Obiectivului

Date preliminare pentru anul 2018. 811 cazuri cu tuberculoză drog-
rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost
notificate, față de 1 069 cazuri estimate pentru perioada raportată.                                                    
Notă - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în
directă corespundere cu scăderea incidenței TB.                                                                   

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

Rezultate/ Ţinte 
preconizate Tr. 4 
al Grantului MDA-
C-PCIMU (Oct-Dec 

18)

Obiective:

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

Date preliminare pentru anul 2017. 94 pacienți din 984 incluși în
tratamentul DOTS Plus în 2017, au abandonat tratamentul către luna a
6-a de la demararea acestuia.

Definiţia indicatorului
Tipul ţintei/ 
rezultatului



Anul Sursa

Ținte <3,8 <3,7 <3,6

TOTAL 3.90 Rezultate, TOTAL

 <15 0.35 Rezultate, <15

15+ 3.95 Rezultate, 15+

  Bărbați 15-19 n/a
Rezultate, bărbați    15-

19
n/a n/a n/a

 Bărbați 20-24 n/a
Rezultate, bărbați    20-

24

n/a n/a n/a

Femei 15-19 4.93
Rezultate, femei      15-

19 

 Femei 20-24 1.45
Rezultate, femei      20-

24  

Bărbați 3.80 Rezultate, bărbați

Femei 2.98 Rezultate, femei

Comentarii:

Ținte 9.0%

1
2
3

Țara:

Componenta:

Moldova

Scopul Programului și Indicatorii de Impact 

Data inițierii:

Indicatori 

31.12.2020

01.01.2018-31.12.2018

HIV/ AIDS

01.01.2018

Grant no:

Recipientul principal:

MDA-C-PCIMU nr. 1611

IP UCIMP DS

Indicatori 
de Impact

Data finalizării:
Perioada de raportare:

Scopul: Reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilor-cheie afectate şi mortalității asociate cu SIDA, în Republica Moldova

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

2016

Registru 
pacienți/ 
Registru 
Național 
Decese

Dzg 
solicitată

2019 2020Ținte/rezultate

S
e

x
S

ex
 I 

V
îr

st
ă

Descrierea Programului

Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV, pe bază de dovezi

2018

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

V
îr

st
ă

Baseline

Valoarea Comentarii

Numărător: Numărul de decese cauzate de HIV/ SIDA într-o 
anumită perioadă de timp.                                                  Numitor: 
Adulți (15+): Numărul total al populației (per 100 000 persoane). 
Copii (<15): Numărul total al populației (per 1 000 nou-născuți).                                                                                                         
Data de raportare - 31 Aprilie a fiecărui an.                         
Instituție responsabilă: IMSP SDMC.    

Obiective: 
Obiectivele Programului și Indicatorii de Rezultat

Anexa 1B: Lista Indicatorilor, componenta HIV/SIDA



Programe de prevenire comprehensive pentru consumatorii de droguri injectabile și partenerii lorModul 1.1:

Comentarii

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

Ținte 53.1%   (19,577/36,900) 57.0% (21,033/36,900) 60.0% (22,140/36,900)

TOTAL
40.1% 

(14,806/36,900)
Rezultate, TOTAL

41.3%
(15,234 / 36,900)

56.4%
 (20,801 / 36,900)

Comentarii:

Numărul de CDI care au beneficiat 
de un pachet definit de servicii de 
prevenire HIV: 19,251 persoane 
acoperite din sursele FG și 1,550 - 
din sursele CNAM. 

Ținte 25.4%      (9,387/36,900)
31.9%      

(11,778/36,900)
38.4%      

(14,170/36,900)

TOTAL 5.4%   (2,001/36,900) Rezultate, TOTAL
16.1%

(5,957 / 36,900)
27,6%

(10,175 / 36,900)

Comentarii:

Modul 1.2:

Comentarii

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

Ținte 48.0%   (10,224/21,300)
54.0%   

(11,502/21,300)
60.0%   

(12,780/21,300)

TOTAL 22.1% (4,717/21,300) Rezultate, TOTAL
23.5%

(5,003 / 21,300)
39,3% 

(8,373 / 21,300)

Comentarii:

Numărul de LSC care au beneficiat 
de un pachet definit de servicii de 
prevenire HIV: 8,180 persoane 
acoperite din sursele FG și 193 - din 
sursele CNAM.  

Ținte 23.1%      (4,928/21,300) 30.3%   (6,453/21,300) 38.4%   (8,179/21,300)

TOTAL 3.9%      (822/21,300) Rezultate, TOTAL
12.9%

( 2,750 / 21,300)
25,5%

(5,431 / 21,300)

Comentarii:

Programe de prevenire comprehensive pentru consumatorii de droguri injectabile și partenerii lor

Indicator de Acoperire/
Produs

Baseline Dzg 
solicitată

Ținte/rezultate
2018 2019 2020

Valoarea

KP-1d(M): Procentul consumatorilor 
de droguri injectabile acoperiți de 
programele de prevenire HIV - 
pachet definit de servicii 

2016

Forme de 
raportare 

ONG, 
bazate pe 
IDU Ident  

Valoarea

Numărător: Numărul de consumatori de droguri injectabile (CDI) care 
au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*.                                                                                              
Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova.                                                             
Notă*: CDI care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-
menționat, dintre care unul a fost distribuția de seringi.   
Pachetul de servicii include: distribuția de seringi, distribuția de 
prezervative, consiliere profesională (psiholog, asistent social/ medical), 
distribuția de  materiale informaționale, consultare de la egal la egal, 
servicii VCT (consiliere și testare voluntară).        Notă**: Indicatorul este 
calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care include atît 
numărul de CDI care au beneficiat de un pachet definit de servicii de 
prevenire HIV, acoperit din sursele FG, cât și cel acoperit din sursele 
CNAM.                                                                Tip cumulare: 
Cumulativ anual.  
Instituție responsabilă: IMSP SDMC.                                                                                                  

KP-3d(M): Procentul consumatorilor 
de droguri injectabile care au fost 
testați pentru HIV în perioada de 
raportare și își cunosc rezultatele

2016

Forme de 
raportare 

ONG, 
bazate pe 
IDU Ident  

Numărător: Numărul de CDI respondenți, care au fost testați pentru HIV 
în perioada de raportare și își cunosc rezultatele.
Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova.      
Tip cumulare: Cumulativ anual.  
Instituție responsabilă: IMSP SDMC.  

Programe de prevenire comprehensive pentru LSC și clienții lor

Indicator de Acoperire/
Produs

Baseline Dzg 
solicitată

Ținte/rezultate
2018 2019 2020

KP-1c(M): Procentul LSC acoperiți 
de programele de prevenire HIV - 
pachet definit de servicii 

2016

Forme de 
raportare 

ONG, 
bazate pe 
IDU Ident  

Numărător: Numărul de LSC care au beneficiat de un pachet definit de 
servicii de prevenire HIV*.                                                   Numitor: 
Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova.                                                    
Notă*: LSC care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-
menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative.   
Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative, consiliere 
profesională (psiholog, asistent social/ medical), distribuția de  materiale 
informaționale, managementul ITS (infecții cu transmitere sexuală), 
consultare de la egal la egal, servicii VCT (consiliere și testare 
voluntară), distribuția de seringi și distribuția de dezinfectanți.                                                                                    
Notă**: Indicatorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel 
național, care include atît numărul de LSC care au beneficiat de un 
pachet definit de servicii de prevenire HIV, acoperit din sursele FG, cât 
și cel acoperit din sursele CNAM.                                                               
Tip cumulare: Cumulativ anual.  
Instituție responsabilă: IMSP SDMC.  

KP-3c(M): Procentul LSC care au 
fost testați pentru HIV în perioada de 
raportare și își cunosc rezultatele

2016

Forme de 
raportare 

ONG, 
bazate pe 
IDU Ident  

Numărător: Numărul de LSC care au fost testați pentru HIV în perioada 
de raportare și își cunosc rezultatele.
Numitor: Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova. 
Tip cumulare: Cumulativ anual.  
Instituție responsabilă: IMSP SDMC.  



Programe de prevenire comprehensive pentru consumatorii de droguri injectabile și partenerii lorModul 1.3:

Comentarii

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

Ținte 32.0%     (5,472/17,100)
36.0%     

(6,156/17,100)
40.0%     

(6,840/17,100)

TOTAL 17.6% (3,013/17,100) Rezultate, TOTAL
16.9%

(2,888 / 17,100)
27.1%

( 4,630 / 17,100)

Comentarii:

Numărul de BSB care au beneficiat 
de un pachet definit de servicii de 
prevenire HIV: 4,472 persoane 
acoperite din sursele FG și 158 - din 
sursele CNAM. 

Ținte 17.1%     (2,927/17,100)
22.6%     

(3,868/17,100)
28.8%     

(4,925/17,100)

TOTAL 2.0%      (345/17,100) Rezultate, TOTAL
7.6%

(1,298 / 17,100)
16,7 %

(2,848 / 17,100)

Comentarii:

Modul 2.1:

Comentarii

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

Ținte 34.5% (6,389/18,531) 41.4% (7,744/18,693) 49.2% (9,275/18,865)

TOTAL 24.6% (4,491/18,226) Rezultate, TOTAL
34,7% (5,487 / 15,835) 37,0%

 (5,865 / 15,835)

<15 89% (122/137) Rezultate, <15
139% (128 / 92 ) 137,0% 

(126 / 92)

15+ 24% (4,369/18,089) Rezultate,15+
34,0% (5,359 / 15743) 36,5% 

(5,739 / 15,743)

  Bărbați 15-24 n/a
Rezultate, bărbați    15-

24
n/a n/a n/a n/a n/a n/a

  Bărbați 15-19 n/a
Rezultate, bărbați    15-

19
n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 Bărbați 20-24 n/a
Rezultate, bărbați    20-

24
n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Femei 15-24 n/a
Rezultate, femei      15-

24  
n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Femei 15-19 n/a
Rezultate, femei      15-

19 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 Femei 20-24 n/a
Rezultate, femei      20-

24 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Bărbați 18% (2,239/12,326) Rezultate, bărbați
27,3% (2,788 / 10,222) 29,4% 

(3,010 / 10,222)

Femei 38% (2,252/5,900) Rezultate, femei
48.1% (2,699 / 5,613) 50,9% 

(2,855 / 5,613)

Comentarii:

2016

Cartele 
pacienți, 
estimări 

SPECTR
UM 2016 

Indicator de Acoperire/
Produs

Tratament, Îngrijire și Suport

Dzg 
solicitată

V
îr

st
ă

Ținte/rezultate
2018Baseline

Valoarea

20202019

S
ex

TCS-1 (M): Procentul adulţilor şi 
copiilor care trăiesc cu HIV și 
urmează tratament antiretroviral 

S
e

x 
I V

îr
st

ă

Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată, care 
urmează, la etapa actuală, terapie antiretrovirală, în conformitate cu 
protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la sfârșitul 
perioadei de raportare.
Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date - 
generate de SPECTRUM).                                                         Tip 
cumulare: Non - cumulativ.                                                   Instituție 
responsabilă: IMSP SDMC.

Valoarea

Programe de prevenire comprehensive pentru BSB 

Indicator de Acoperire/
Produs

Baseline Dzg 
solicitată

Ținte/rezultate
2018 2019 2020

KP-1a(M): Procentul BSB acoperiți 
de programele de prevenire HIV - 
pachet definit de servicii 

2016

Forme de 
raportare 

ONG, 
bazate pe 
IDU Ident  

Numărător: Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de 
servicii de prevenire HIV*.                                                   Numitor: 
Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova.                                                    
Notă*: BSB care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-
menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative și/ sau 
lubrifiante.   
Pachetul de servicii include: distribuția de prezervative, distribuția de 
lubrifiante, consiliere psihologică profesională, consiliere IEC (informare, 
educare, comunicare), consultare de la egal la egal, servicii VCT 
(consiliere și testare voluntară), distribuția de seringi și distribuția de 
dezinfectanți.                                                     Notă**: Indicatorul este 
calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care include atît 
numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de 
prevenire HIV, acoperit din sursele FG, cât și cel acoperit din sursele 
CNAM.                                                                           Tip cumulare: 
Cumulativ anual.  
Instituție responsabilă: IMSP SDMC. 

KP-3a(M): Procentul BSB care au 
fost testați pentru HIV în perioada de 
raportare și își cunosc rezultatele

2016

Forme de 
raportare 

ONG, 
bazate pe 
IDU Ident  

Numărător: Numărul de BSB care au fost testați pentru HIV în 
perioada de raportare și își cunosc rezultatele.
Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova.   
Tip cumulare: Cumulativ anual.                                                    
Instituție responsabilă: IMSP SDMC.



Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A
Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada  01.10.2018 - 31.12.2018 Valuta: Eur

Trimestrul curent
Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Soldul initial

    MDL, MDA-C-PCIMU 86.73         

    EUR, MDA-C-PCIMU 77,684.40         

Plus: Sursele de finantare

    423, MDA-C-PCIMU 1,183,986.73 4,013,398.53 4,013,398.53    -1,183,986.73 -4,013,398.53 -4,013,398.53

    Dobinda acumulata, MDA-C-PCIMU 1,293.88 7,015.65 7,015.65    -1,293.88 -7,015.65 -7,015.65

Total sursele 1,185,280.61 4,020,414.18 4,020,414.18    -1,185,280.61 -4,020,414.18 -4,020,414.18

Minus: Utilizare a fondurilor

 MDA-C-PCIMU 596,502.51 3,846,570.29 3,846,570.29 1,184,141.72 4,014,018.55 4,014,018.55 587,639.21 167,448.26 167,448.26

    1.0 Human Resources (HR) 293,352.10 1,183,340.35 1,183,340.35 276,170.15 1,084,280.63 1,084,280.63 -17,181.95 -99,059.72 -99,059.72

    2.0 Travel Related Costs (TRC) 9,590.90 61,453.44 61,453.44 21,683.16 84,036.28 84,036.28 12,092.26 22,582.84 22,582.84

    3.0 External Professional services (EPS)  13,900.00 13,900.00 2,500.00 68,555.34 68,555.34 2,500.00 54,655.34 54,655.34

    4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP) 59,596.42 1,466,928.99 1,466,928.99 590,915.96 1,426,867.48 1,426,867.48 531,319.54 -40,061.51 -40,061.51

    5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP) 164,334.68 667,316.68 667,316.68 132,863.31 861,318.16 861,318.16 -31,471.37 194,001.48 194,001.48

    6.0 Health Products - Equipment  10,265.19 10,265.19 20,222.84 25,222.84 25,222.84 20,222.84 14,957.65 14,957.65

    7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM) 19,287.24 193,906.67 193,906.67 77,338.10 205,256.99 205,256.99 58,050.86 11,350.32 11,350.32

    8.0 Infrastructure (INF)    1,250.00 5,000.00 5,000.00 1,250.00 5,000.00 5,000.00

    9.0 Non-health equipment (NHP) -7,796.68 2,978.42 2,978.42 12,825.00 36,300.00 36,300.00 20,621.68 33,321.58 33,321.58

    10.0 Communication Material and Publications (CMP) 7,883.27 31,160.93 31,160.93 4,398.50 17,594.00 17,594.00 -3,484.77 -13,566.93 -13,566.93

    11.0 Programme Administration costs (PA) 55,655.07 211,119.09 211,119.09 40,974.70 187,586.83 187,586.83 -14,680.37 -23,532.26 -23,532.26

    12.0 Living support to client/target population (LSCTP) -5,400.49 4,200.53 4,200.53 3,000.00 12,000.00 12,000.00 8,400.49 7,799.47 7,799.47

Total utilizarea 596,502.51 3,846,570.29 3,846,570.29 1,184,141.72 4,014,018.55 4,014,018.55 587,639.21 167,448.26 167,448.26

Soldul final

    MDL, MDA-C-PCIMU 0.02 0.02 0.02       

    EUR, MDA-C-PCIMU 666,549.21 666,549.21 666,549.21       

Anexa 2

Efectiv Planificat Variatia

 



Anexa 3

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

Perioada  01.10.2018  -  31.12.2018 Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: MDA-C-PCIMU Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului Efectiv Planificat Variatia

Trimestrul curent
Total de la inceputul 

anului
Total de la inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la inceputul 
anului

Total de la inceputul 
proiectului

Trimestrul curent
Total de la inceputul 

anului
Total de la inceputul 

proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor

    001   MDA-C-PCIMU 596,502.51 3,846,570.29 3,846,570.29 1,184,141.72 4,014,018.55 4,014,018.55 587,639.21 167,448.26 167,448.26
          001   Tuberculoza 75,134.68 1,523,259.65 1,523,259.65 728,700.78 1,707,578.03 1,707,578.03 653,566.10 184,318.38 184,318.38
                001   Obiectivul 1. Sa asigure acces universal la diagnosticul la timp si de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/XDR64,417.64 293,792.29 293,792.29 59,851.26 380,828.75 380,828.75 -4,566.38 87,036.46 87,036.46
                      001   1.2 Sprijin pentru diagnosticul recomandat de catre OMS (DRO) in laboratoarele de referinta64,417.64 293,792.29 293,792.29 59,851.26 380,828.75 380,828.75 -4,566.38 87,036.46 87,036.46
                            001   1.2 Modul: MDR TB/Interventie: Depistarea cazului si diagnosticulr: MDR-TB64,417.64 293,792.29 293,792.29 59,851.26 380,828.75 380,828.75 -4,566.38 87,036.46 87,036.46
                                  001   1.2.2 Consumabile pentru investigatii de cultura si DST (linia I & II) tehnica manuala/clasica52,801.64 103,053.84 103,053.84 33,420.84 166,942.70 166,942.70 -19,380.80 63,888.86 63,888.86

                                  002   1.2.3 Consumabile pentru izolarea rapida a tulpinilor in cultura lichida si DST, tehnica automata MGIT33.01 122,969.29 122,969.29  126,504.79 126,504.79 -33.01 3,535.50 3,535.50

                                  003   1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la rezistenta R/H,tehnica autom.LPA Hain-HPNP 30,994.80 30,994.80  28,245.00 28,245.00  -2,749.80 -2,749.80

                                  004   1.2.4.Consumabile p-u identificarea rapida a tulpinilor si testarea exacta la rezistenta R/H,tehnica autom.LPA Hain-PSM 29.63 29.63  847.35 847.35  817.72 817.72

                                  005   1.2.5 Pastrarea si intretinerea echipamentului automat MGIT si LPA  8,286.78 8,286.78 20,222.84 20,222.84 20,222.84 20,222.84 11,936.06 11,936.06

                                  006   1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistentei la medicamente-HR3,199.70 11,977.75 11,977.75 2,749.48 10,997.92 10,997.92 -450.22 -979.83 -979.83

                                  007   1.2.6 Transportul specimenelor pentru supravegherea de rutina a rezistentei la medicamente-TRC1,292.40 9,389.31 9,389.31 3,458.10 13,832.40 13,832.40 2,165.70 4,443.09 4,443.09

                                  008   1.2.7 Masuri de protectie de control al infectiilor: masti de protectie 6,849.94 6,849.94 6,849.94  7,800.00 7,800.00 -6,849.94 950.06 950.06

                                  009   1.2.8 Asigurarea calitattii: verificare repetata & testul panel 240.95 240.95 240.95  5,435.75 5,435.75 -240.95 5,194.80 5,194.80

                002   Obiectivul 2: Sa asigure acces universal la calitatea tratamentului pentru toate formele de TB inclusiv M/XDR-TB13,983.69 1,200,120.31 1,200,120.31 651,591.28 1,261,912.70 1,261,912.70 637,607.59 61,792.39 61,792.39
                      001   2.1 Achizitionarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacientilor cu M/XDR13,983.69 1,200,120.31 1,200,120.31 651,591.28 1,261,912.70 1,261,912.70 637,607.59 61,792.39 61,792.39
                            001   2.1 Modul: MDR TB/ Interventie: Tratament: MDR-TB 13,983.69 1,200,120.31 1,200,120.31 651,591.28 1,261,912.70 1,261,912.70 637,607.59 61,792.39 61,792.39
                                  001   2.1.1.1 Procurarea medicamentelor antituberculoase de linia 2 si 3 p-u pacientii TB (HPPP)60.20 1,035,945.95 1,035,945.95 583,093.16 1,074,804.96 1,074,804.96 583,032.96 38,859.01 38,859.01

                                  002   2.1.1.2 Taxa de procurare a medciamentelro antiTB de linia a doua (PSM)  48,813.82 48,813.82 27,129.86 50,409.08 50,409.08 27,129.86 1,595.26 1,595.26

                                  003   2.1.1.3 Taxa de transport/asigurare p-u medicamentele antiTB de linia 2 (PSM) 4,742.24 74,594.51 74,594.51 26,483.91 49,208.86 49,208.86 21,741.67 -25,385.65 -25,385.65

                                  004   2.1.1.4 IDA costuri de analiza a calitatii p-u medicamentele antiTB de linia a 2 (PSM) 31.65 8,281.22 8,281.22 7,751.39 14,402.59 14,402.59 7,719.74 6,121.37 6,121.37

                                  005   2.1.1.5 Costuri legate de depozitare (arenda) (PSM) 5,198.15 20,522.73 20,522.73 4,800.00 19,200.00 19,200.00 -398.15 -1,322.73 -1,322.73

                                  006   2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (soferi) (HR)3,410.03 6,493.76 6,493.76 965.88 3,863.55 3,863.55 -2,444.15 -2,630.21 -2,630.21

                                  007   2.1.1.6 Costuri de distributie in tara a medicamentelor antiTB de linia 2 (combustibil) (PSM)541.42 5,468.32 5,468.32 1,367.08 5,468.32 5,468.32 825.66   

                                  008   2.1.3 Costul anual al operatiunii Comitetul Unda Verde (GLC)     44,555.34 44,555.34  44,555.34 44,555.34

                003   Obiectivul 5. Sa consolideze managementul, coordonarea, monitorizarea si evaluarea programului national de control al TB-3,266.65 29,347.05 29,347.05 17,258.24 64,836.58 64,836.58 20,524.89 35,489.53 35,489.53
                      001   5.2 Consolidarea capacitatii pentru servicii mai bune de ingrijire a pacientilor cu TB6,204.22 22,143.49 22,143.49 5,045.10 28,434.06 28,434.06 -1,159.12 6,290.57 6,290.57
                            001   5.2 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (Consolidarea capacitatii)6,204.22 22,143.49 22,143.49 5,045.10 28,434.06 28,434.06 -1,159.12 6,290.57 6,290.57
                                  001   5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR si M&E la intrunirile din strainatate 2,494.83 2,494.83 2,494.83  2,095.00 2,095.00 -2,494.83 -399.83 -399.83

                                  002   5.2.2 Instruirea personalului de serviciu in cazul unor aspecte prioritare in controlul TB si DR-TB (in strainatate)    6,158.66 6,158.66  6,158.66 6,158.66

                                  003   5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR costurile manageriale si de administrare) (HR)2,693.23 16,942.22 16,942.22 4,463.10 17,852.40 17,852.40 1,769.87 910.18 910.18

                                  004   5.2.5 Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR costurile manageriale si de administrare) (PA)799.95 1,987.60 1,987.60 372.00 1,488.00 1,488.00 -427.95 -499.60 -499.60

                                  005   5.2.5-PR Cheltuieli de exploatare, Institutul de Fiziopneumologie (SR costurile manag. si de admin.) (PA)-combustibil216.21 718.84 718.84 210.00 840.00 840.00 -6.21 121.16 121.16

                      002   5.3 Consolidarea supravegherii PNCT, monitorizare si evaluare -9,470.87 7,203.56 7,203.56 12,213.14 36,402.52 36,402.52 21,684.01 29,198.96 29,198.96
                            001   5.3 Modul: Management de program/ Interventie: Altele (M&E) -9,470.87 7,203.56 7,203.56 12,213.14 36,402.52 36,402.52 21,684.01 29,198.96 29,198.96
                                  001   5.3.1 Vizite de control ale PNCT -1,310.95 3,774.52 3,774.52 1,592.89 6,371.54 6,371.54 2,903.84 2,597.02 2,597.02

                                  002   5.3.1 Vizite de control ale PNCT (combustibil) 206.44 1,020.30 1,020.30 1,020.25 4,080.98 4,080.98 813.81 3,060.68 3,060.68

                                  003   5.3.2 Ajustarea Software-ului SYME TB -1,784.27 1,807.43 1,807.43 1,125.00 4,500.00 4,500.00 2,909.27 2,692.57 2,692.57

                                  004   5.3.3 Intretinerea Software-ului SYME TB -6,582.09 601.31 601.31 2,250.00 9,000.00 9,000.00 8,832.09 8,398.69 8,398.69

                                  005   5.3.4 Cercetari operationale pe probleme prioritare in cazul TB si DR-TB    6,225.00 12,450.00 12,450.00 6,225.00 12,450.00 12,450.00

          002   HIV-SIDA 433,479.08 1,944,800.23 1,944,800.23 378,245.45 1,959,970.57 1,959,970.57 -55,233.63 15,170.34 15,170.34
                005   Obiectiv 1. Cresterea accesului la prevenirea HIV pe baza de dovezi359,371.29 1,220,251.73 1,220,251.73 272,440.70 1,256,963.92 1,256,963.92 -86,930.59 36,712.19 36,712.19
                      001   Modulul 1.1 Programe de prevenire pentru persoanele care injecteaza droguri (PWID) si partenerii lor202,999.87 749,124.26 749,124.26 194,004.22 742,855.46 742,855.46 -8,995.65 -6,268.80 -6,268.80
                            001   Interventii 1.1.1 Programe de ace si seringi pentru PWID si partenerii lor196,063.24 691,767.62 691,767.62 190,097.97 668,465.46 668,465.46 -5,965.27 -23,302.16 -23,302.16
                                  001   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-PR-HR/Program Managem29,882.25 106,850.37 106,850.37 17,112.38 68,449.50 68,449.50 -12,769.87 -38,400.87 -38,400.87

                                  002   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-PR-HR/Lucratori Externi29,464.77 172,232.69 172,232.69 41,069.70 164,278.80 164,278.80 11,604.93 -7,953.89 -7,953.89

                                  003   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-PR-PA/Costuri de birou2,540.29 18,184.25 18,184.25 4,791.46 19,165.86 19,165.86 2,251.17 981.61 981.61

                                  004   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-PR-PA/Alte Costuri4,677.94 23,480.04 23,480.04 4,106.97 16,427.88 16,427.88 -570.97 -7,052.16 -7,052.16

                                  005   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-PR-TRC1,280.51 5,257.50 5,257.50 1,368.99 5,475.96 5,475.96 88.48 218.46 218.46

 



                                  006   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-SR-HR/Program Managem9,025.47 37,679.68 37,679.68 7,333.88 29,335.50 29,335.50 -1,691.59 -8,344.18 -8,344.18

                                  007   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-SR-HR/Lucratori Externi10,034.02 88,375.97 88,375.97 17,601.30 70,405.20 70,405.20 7,567.28 -17,970.77 -17,970.77

                                  008   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-SR-PA/Costuri de birou4,182.33 10,506.46 10,506.46 2,053.49 8,213.94 8,213.94 -2,128.84 -2,292.52 -2,292.52

                                  009   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-SR-PA/Alte Costuri5,467.05 11,483.60 11,483.60 1,760.13 7,040.52 7,040.52 -3,706.92 -4,443.08 -4,443.08

                                  010   1.1.1.1 Extind.gamei si  sustin.serviciilor de reducere a riscurilor de calitate oferite de NSP-SR-TRC810.01 1,947.17 1,947.17 586.71 2,346.84 2,346.84 -223.30 399.67 399.67

                                  011   1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele umede cu alcool)-seringi13,521.91 47,601.31 47,601.31 66,963.17 133,926.34 133,926.34 53,441.26 86,325.03 86,325.03

                                  012   1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele umede cu alcool)-tampon cu alcool59,536.22 59,831.68 59,831.68 7,822.80 15,645.60 15,645.60 -51,713.42 -44,186.08 -44,186.08

                                  013   1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele umede cu alcool)-alte consumabile9,242.04 9,242.04 9,242.04 8,761.53 17,523.07 17,523.07 -480.51 8,281.03 8,281.03

                                  014   1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele umede cu alcool)-cutiile si incinerarea acului2,819.17 2,819.17 2,819.17 3,754.95 7,509.89 7,509.89 935.78 4,690.72 4,690.72

                                  015   1.1.1.2 Procurarea consumabilelor de baza HR (seringi si servetele umede cu alcool)-PSM Costuri   3,739.30 7,478.60 7,478.60 3,739.30 7,478.60 7,478.60

                                  016   1.1.1.3 Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intre PWID-prezervative13,519.14 31,531.69 31,531.69  21,356.24 21,356.24 -13,519.14 -10,175.45 -10,175.45

                                  017   1.1.1.3 Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intre PWID-incarcare/asigurare 4,602.55 4,602.55  4,067.86 4,067.86  -534.69 -534.69

                                  018   1.1.1.3 Procurarea prezervativelor care urmeaza a fi distribuite intre PWID-depozitare    1,271.21 5,084.82 5,084.82 1,271.21 5,084.82 5,084.82

                                  019   1.1.1.4 Procurerea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-costuri medicale  2,592.71 2,592.71  2,933.55 2,933.55  340.84 340.84

                                  020   1.1.1.4 Procurerea Naloxone pentru prevenirea supradozajului-PSM 6.69 7.45 7.45  146.68 146.68 -6.69 139.23 139.23

                                  021   1.1.1.5 Procurarea testelor rapide pe baza de singe pentru Hepatita, Sifilis-costul testurilor 57,261.00 57,261.00  58,569.81 58,569.81  1,308.81 1,308.81

                                  022   1.1.1.5 Procurarea testelor rapide pe baza de singe pentru Hepatita, Sifilis-PSM 53.43 280.29 280.29  3,083.00 3,083.00 -53.43 2,802.71 2,802.71

                            002   Interventii 1.1.2 Terapia de substitutie cu opioide si alte tratamente pentru dependenta de droguri pentru PWID6,936.63 57,356.64 57,356.64 3,906.25 74,390.00 74,390.00 -3,030.38 17,033.36 17,033.36
                                  001   1.1.2.2 Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-HPPP  22,937.05 22,937.05  51,100.00 51,100.00  28,162.95 28,162.95

                                  002   1.1.2.2 Achizitionare metadonei pentru unitatea OST-depozitare PSM  16,213.32 16,213.32  7,665.00 7,665.00  -8,548.32 -8,548.32

                                  003   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-PR-HR/Managerul Programei 621.93 621.93 976.56 3,906.25 3,906.25 976.56 3,284.32 3,284.32

                                  004   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-PR-HR/Lucratorii Externi-0.63 1,555.00 1,555.00 2,343.75 9,375.00 9,375.00 2,344.38 7,820.00 7,820.00

                                  005   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-PR-PA/Costuri de birou 143.31 143.31 273.44 1,093.75 1,093.75 273.44 950.44 950.44

                                  006   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-PR-PA/Alte costuri 127.58 127.58 234.37 937.50 937.50 234.37 809.92 809.92

                                  007   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-PR-TRC1,170.08 4,573.94 4,573.94 78.13 312.50 312.50 -1,091.95 -4,261.44 -4,261.44

                                  008   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-SR-HR/Managerul Programei1,126.66 2,325.51 2,325.51    -1,126.66 -2,325.51 -2,325.51

                                  009   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-SR-HR/Lucratorii Externi3,850.13 7,368.68 7,368.68    -3,850.13 -7,368.68 -7,368.68

                                  010   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-SR-PA/Costuri de birou262.52 540.23 540.23    -262.52 -540.23 -540.23

                                  011   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-SR-PA/Alte costuri466.58 831.12 831.12    -466.58 -831.12 -831.12

                                  012   1.1.2.3 Suport Aderarea la tratamentul OST prin intermediul accesului la PWID-SR-TRC61.29 118.97 118.97    -61.29 -118.97 -118.97

                      002   Modulul 1.2 Programe de prevenire pentru lucratorii sexuali si clientii acestora96,176.41 305,499.23 305,499.23 51,332.99 315,699.37 315,699.37 -44,843.42 10,200.14 10,200.14
                            001   Interventie 1.2.1 Interventii comportamentale pentru lucratorii sexuali96,176.41 305,499.23 305,499.23 51,332.99 315,699.37 315,699.37 -44,843.42 10,200.14 10,200.14
                                  002   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Managerul Programei9,020.34 35,503.40 35,503.40 10,908.26 43,633.05 43,633.05 1,887.92 8,129.65 8,129.65

                                  003   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-HR/Lucratorii externi 17,866.88 68,862.95 68,862.95 26,179.83 104,719.32 104,719.32 8,312.95 35,856.37 35,856.37

                                  004   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Costuri de oficiu 1,898.83 10,326.43 10,326.43 3,054.31 12,217.25 12,217.25 1,155.48 1,890.82 1,890.82

                                  005   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-PA/Alte costuri 6,032.62 23,465.10 23,465.10 2,617.98 10,471.93 10,471.93 -3,414.64 -12,993.17 -12,993.17

                                  006   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-PR-TRC 698.19 2,747.22 2,747.22 872.66 3,490.64 3,490.64 174.47 743.42 743.42

                                  007   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Managerul Programei7,248.91 19,701.59 19,701.59 1,924.99 7,699.95 7,699.95 -5,323.92 -12,001.64 -12,001.64

                                  008   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-HR/Lucratorii externi 16,694.90 47,118.77 47,118.77 4,619.97 18,479.88 18,479.88 -12,074.93 -28,638.89 -28,638.89

                                  009   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Costuri de oficiu 1,829.99 4,779.79 4,779.79 539.00 2,155.99 2,155.99 -1,290.99 -2,623.80 -2,623.80

                                  010   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-PA/Alte costuri 1,293.34 3,750.29 3,750.29 461.99 1,847.99 1,847.99 -831.35 -1,902.30 -1,902.30

                                  011   1.2.1.1 Servicii de prevenire a extinderii in rindul LSC-SR-TRC 395.68 968.68 968.68 154.00 616.00 616.00 -241.68 -352.68 -352.68

                                  012   1.2.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LSC-prezervative25,500.57 28,159.57 28,159.57  22,422.25 22,422.25 -25,500.57 -5,737.32 -5,737.32

                                  013   1.2.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LSC-incarcatura/asigurare    4,270.91 4,270.91  4,270.91 4,270.91

                                  014   1.2.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite in rindul LSC-depozitare     5,338.63 5,338.63  5,338.63 5,338.63

                                  015   1.2.1.3 Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LSC-costul consumabilelor7,696.16 7,696.16 7,696.16  17,462.46 17,462.46 -7,696.16 9,766.30 9,766.30

                                  016   1.2.1.3 Procurarea consumabilelor pentru a fi distribuite in rindul LSC-PSM     873.12 873.12  873.12 873.12

                                  018   1.2.1.5 Procurarea testelor rapide p-u HIV p-u LSC  52,419.28 52,419.28  60,000.00 60,000.00  7,580.72 7,580.72

                      003   Modulul 1.3 Programe de prevenire pentru BSB 60,195.01 165,628.24 165,628.24 27,103.49 198,409.09 198,409.09 -33,091.52 32,780.85 32,780.85
                            001   Interventii 1.3.1 Interventii comportamentale pentru BSB 60,195.01 165,628.24 165,628.24 27,103.49 198,409.09 198,409.09 -33,091.52 32,780.85 32,780.85
                                  001   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Managerul programei 7,087.75 27,613.42 27,613.42 5,081.90 20,327.63 20,327.63 -2,005.85 -7,285.79 -7,285.79

                                  002   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-HR/Lucratorii externi 14,448.27 61,210.69 61,210.69 12,196.57 48,786.30 48,786.30 -2,251.70 -12,424.39 -12,424.39

                                  003   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Costuri de oficiu 463.73 2,639.72 2,639.72 1,422.94 5,691.74 5,691.74 959.21 3,052.02 3,052.02

                                  004   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-PA/Alte costuri 124.92 435.10 435.10 1,219.66 4,878.63 4,878.63 1,094.74 4,443.53 4,443.53

                                  005   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-PR-TRC 1,305.33 4,520.92 4,520.92 406.55 1,626.21 1,626.21 -898.78 -2,894.71 -2,894.71

                                  006   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-HR/Managerul programei 1,892.61 4,781.72 4,781.72 1,693.97 6,775.88 6,775.88 -198.64 1,994.16 1,994.16

                                  007   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-HR/Lucratorii externi 1,889.00 7,682.33 7,682.33 4,065.53 16,262.10 16,262.10 2,176.53 8,579.77 8,579.77

                                  008   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-PA/Costuri de oficiu 375.43 1,010.58 1,010.58 474.31 1,897.25 1,897.25 98.88 886.67 886.67

                                  009   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-PA/Alte costuri 223.55 733.25 733.25 406.55 1,626.21 1,626.21 183.00 892.96 892.96

                                  010   1.3.1.1 Extinderea si prevenirea serviciilor BSB-SR-TRC 68.39 185.02 185.02 135.51 542.07 542.07 67.12 357.05 357.05

                                  011   1.3.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite printre BSB-prezervative12,059.58 12,717.68 12,717.68  21,648.11 21,648.11 -12,059.58 8,930.43 8,930.43

                                  012   1.3.1.2 Procurarea prezervativelor pentru a fi distribuite printre BSB-PSM     1,082.41 1,082.41  1,082.41 1,082.41

                                  013   1.3.1.3 Procurarea lubrifiantilor pentru BSB-lubrifianti 20,222.47 20,222.47 20,222.47  40,251.95 40,251.95 -20,222.47 20,029.48 20,029.48

 



                                  014   1.3.1.3 Procurarea lubrifiantilor pentru BSB-PSM     2,012.60 2,012.60  2,012.60 2,012.60

                                  016   1.3.1.5 Procurarea testelor rapide pentru HIV p-u BSB 33.98 21,875.34 21,875.34  25,000.00 25,000.00 -33.98 3,124.66 3,124.66

                006   Obiectiv 2. Asigurarea accesului la tratament, ingrijire si suport HIV cuprinzator63,947.68 662,933.21 662,933.21 88,805.25 633,508.65 633,508.65 24,857.57 -29,424.56 -29,424.56
                      001   Modul 2.1 Tratament, ingrijire si suport 50,783.00 618,835.94 618,835.94 61,325.25 558,988.65 558,988.65 10,542.25 -59,847.29 -59,847.29
                            001   Interventie 2.1.1 Terapie antiretrovirala (ART) 9,014.13 365,941.80 365,941.80 4,162.43 299,033.10 299,033.10 -4,851.70 -66,908.70 -66,908.70
                                  001   2.1.1.1 Asigurarea accesului la tratamentul cu PTHIV, inclusiv femeile insarcinate cu HIV+ din Transnistria 345,621.60 345,621.60  282,383.37 282,383.37  -63,238.23 -63,238.23

                                  002   2.1.1.2 Costul de stocare al medicamentelor ARV 9,014.13 20,320.20 20,320.20 4,162.43 16,649.73 16,649.73 -4,851.70 -3,670.47 -3,670.47

                            002   Interventie 2.1.2 Monitorizarea tratamentului 35.07 113,881.51 113,881.51 25,712.82 134,155.55 134,155.55 25,677.75 20,274.04 20,274.04
                                  001   2.1.2.8 Monitorizarea tratamentului: determina incarcatura virala pentru pacienti si  testul PCR35.07 66,732.33 66,732.33  66,229.91 66,229.91 -35.07 -502.42 -502.42

                                  002   2.1.2.9 Monitorizarea tratamentului: asigurarea testarii CD4 pentru populatia cu HIV+  45,170.77 45,170.77 19,962.82 39,925.64 39,925.64 19,962.82 -5,245.13 -5,245.13

                                  003   2.1.2.10 Intretinerea si calibrarea echipamentului de laborator  1,978.41 1,978.41  5,000.00 5,000.00  3,021.59 3,021.59

                                  004   2.1.2.11 Controlul extern al calitatii pentru HIV    2,000.00 8,000.00 8,000.00 2,000.00 8,000.00 8,000.00

                                  005   2.1.2.12 Acreditarea laboratorului HIV (EPS)    2,500.00 10,000.00 10,000.00 2,500.00 10,000.00 10,000.00

                                  006   2.1.2.12 Acreditarea laboratorului HIV (INF)    1,250.00 5,000.00 5,000.00 1,250.00 5,000.00 5,000.00

                            003   Interventie 2.1.3 Aderenta la tratament 41,733.80 139,012.63 139,012.63 31,450.00 125,800.00 125,800.00 -10,283.80 -13,212.63 -13,212.63
                                  001   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-HR/Manager de program3,099.89 12,076.21 12,076.21 5,503.75 22,015.00 22,015.00 2,403.86 9,938.79 9,938.79

                                  002   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-HR/Lucratori externi9,336.38 32,626.24 32,626.24 13,209.00 52,836.00 52,836.00 3,872.62 20,209.76 20,209.76

                                  003   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-PA/Costuri de birou711.22 4,598.72 4,598.72 1,541.05 6,164.20 6,164.20 829.83 1,565.48 1,565.48

                                  004   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-PA/Alte costuri 997.88 2,247.54 2,247.54 1,320.90 5,283.60 5,283.60 323.02 3,036.06 3,036.06

                                  005   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-PR-TRC 101.98 397.61 397.61 440.30 1,761.20 1,761.20 338.32 1,363.59 1,363.59

                                  006   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-HR/Manager de program7,921.62 21,980.88 21,980.88 2,358.75 9,435.00 9,435.00 -5,562.87 -12,545.88 -12,545.88

                                  007   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-HR/Lucratori externi15,421.31 54,041.60 54,041.60 5,661.00 22,644.00 22,644.00 -9,760.31 -31,397.60 -31,397.60

                                  008   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-PA/Costuri de birou1,975.28 5,290.37 5,290.37 660.45 2,641.80 2,641.80 -1,314.83 -2,648.57 -2,648.57

                                  009   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-PA/Alte costuri 1,815.44 4,795.45 4,795.45 566.10 2,264.40 2,264.40 -1,249.34 -2,531.05 -2,531.05

                                  010   2.1.3.1 Sprijinirea aderarii la ART pentru PTHIV de catre ONG-SR-TRC 352.80 958.01 958.01 188.70 754.80 754.80 -164.10 -203.21 -203.21

                      002   Modul 2.2 Sistemul de informare in domeniul sanatatii si M&E 13,164.68 44,097.27 44,097.27 27,480.00 74,520.00 74,520.00 14,315.32 30,422.73 30,422.73
                            001   Intervention 2.2.1 Raportare de rutina 13,164.68 31,452.13 31,452.13 27,480.00 74,520.00 74,520.00 14,315.32 43,067.87 43,067.87
                                  001   2.2.1.1 Integrarea tuturor sistemelor de raportare de rutina intr-un sistem comun de informare privind sanatatea HIV   7,500.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00 15,000.00 15,000.00

                                  002   2.2.1.2 Intretinerea sistemului informational de sanatate HIV 569.68 569.68 569.68 1,950.00 7,800.00 7,800.00 1,380.32 7,230.32 7,230.32

                                  003   2.2.1.3 M&E Consultant National 4,446.60 13,837.20 13,837.20 3,315.00 13,260.00 13,260.00 -1,131.60 -577.20 -577.20

                                  004   2.2.1.4 M&E Specialist 4,446.60 10,116.40 10,116.40 3,315.00 13,260.00 13,260.00 -1,131.60 3,143.60 3,143.60

                                  005   2.2.1.6 Operatorii contractanti 3,701.80 6,928.85 6,928.85 10,200.00 20,400.00 20,400.00 6,498.20 13,471.15 13,471.15

                                  006   2.2.1.7 M&E: vizite de monitorizare    1,200.00 4,800.00 4,800.00 1,200.00 4,800.00 4,800.00

                            002   Intervention 2.2.2 Studii  12,645.14 12,645.14     -12,645.14 -12,645.14
                                  001   2.2.2.1 IBBS  12,645.14 12,645.14     -12,645.14 -12,645.14

                007   Obiectiv 3. Consolidarea capacitatilor comunitatilor si asigurarea sustenabilitatii programelor10,160.11 61,615.29 61,615.29 16,999.50 69,498.00 69,498.00 6,839.39 7,882.71 7,882.71
                      001   Modul 3.1 RSSH: Raspunsurile si sistemele comunitare 3,415.29 42,294.61 42,294.61 11,773.50 48,594.00 48,594.00 8,358.21 6,299.39 6,299.39
                            001   Interventia 3.1.2 Pledoarie la nivel de comunitate 3,415.29 42,294.61 42,294.61 11,773.50 48,594.00 48,594.00 8,358.21 6,299.39 6,299.39
                                  001   3.1.2.1 Intillniri de lobby si pledoarie la nivel central si local - TA taxa 932.51 6,933.15 6,933.15 195.00 975.00 975.00 -737.51 -5,958.15 -5,958.15

                                  002   3.1.2.1 Intillniri de lobby si pledoarie la nivel central si local - alte TRC    1,305.00 6,525.00 6,525.00 1,305.00 6,525.00 6,525.00

                                  003   3.1.2.2 Suport pentru promovarea angajamentului KAP: tiparirea buletinelor informationale1,603.76 6,479.48 6,479.48 1,523.50 6,094.00 6,094.00 -80.26 -385.48 -385.48

                                  004   3.1.2.3 Campanii de pledoarie - Materiale informationale 6,279.51 24,681.45 24,681.45 2,875.00 11,500.00 11,500.00 -3,404.51 -13,181.45 -13,181.45

                                  005   3.1.2.3 Campanii de pledoarie - TA taxe    2,875.00 11,500.00 11,500.00 2,875.00 11,500.00 11,500.00

                                  006   3.1.2.4 Mini-granturi pentru ONG-uri privind monitorizarea comunitatii si responsabilitatea sociala la nivel local-5,400.49 4,200.53 4,200.53 3,000.00 12,000.00 12,000.00 8,400.49 7,799.47 7,799.47

                      002   Modul 3.3 Gestionarea programelor 6,744.82 19,320.68 19,320.68 5,226.00 20,904.00 20,904.00 -1,518.82 1,583.32 1,583.32
                            001   Interventia 3.3.1 Politica, planificarea, coordonarea si managementul 6,744.82 19,320.68 19,320.68 5,226.00 20,904.00 20,904.00 -1,518.82 1,583.32 1,583.32
                                  001   3.3.1.4 Costuri de gestionare si administrare a unitatilor de coordonare PNA: SDCM1,142.74 4,465.04 4,465.04 1,050.00 4,200.00 4,200.00 -92.74 -265.04 -265.04

                                  002   3.3.1.5 Remunerarea a 4 consultanti a unitatii de coordonare PNA, responsabila de implem.planului national de tranzitie5,602.08 14,855.64 14,855.64 4,176.00 16,704.00 16,704.00 -1,426.08 1,848.36 1,848.36

          003   Gestionarea programei 84,065.03 362,934.84 362,934.84 77,195.49 346,469.95 346,469.95 -6,869.54 -16,464.89 -16,464.89
                001   SR gestionarea programei 10,958.76 47,221.79 47,221.79 11,331.00 45,324.00 45,324.00 372.24 -1,897.79 -1,897.79
                      001   SR gestionarea programei 10,958.76 47,221.79 47,221.79 11,331.00 45,324.00 45,324.00 372.24 -1,897.79 -1,897.79
                            001   SR gestionarea programei 10,958.76 47,221.79 47,221.79 11,331.00 45,324.00 45,324.00 372.24 -1,897.79 -1,897.79
                                  001   Salarii - SR - IP 7,440.26 33,363.00 33,363.00 8,091.00 32,364.00 32,364.00 650.74 -999.00 -999.00

                                  002   Cheltuieli de birou - SR - IP 3,518.50 13,858.79 13,858.79 3,240.00 12,960.00 12,960.00 -278.50 -898.79 -898.79

                002   PR gestionarea programei 73,106.27 315,713.05 315,713.05 65,864.49 301,145.95 301,145.95 -7,241.78 -14,567.10 -14,567.10
                      001   PR gestionarea programei 73,106.27 315,713.05 315,713.05 65,864.49 301,145.95 301,145.95 -7,241.78 -14,567.10 -14,567.10
                            001   1.1 Salarii 63,101.27 258,615.90 258,615.90 59,053.60 236,214.40 236,214.40 -4,047.67 -22,401.50 -22,401.50
                            002   1.2 Cheltuieli de birou 9,858.93 43,707.50 43,707.50 5,493.00 45,660.00 45,660.00 -4,365.93 1,952.50 1,952.50
                            004   1.4 Audit  13,900.00 13,900.00  14,000.00 14,000.00  100.00 100.00
                                  001   Audit  13,900.00 13,900.00  14,000.00 14,000.00  100.00 100.00

                            005   1.5 Intretinerea echipamentului de birou UCIMP  305.00 305.00 605.39 2,421.55 2,421.55 605.39 2,116.55 2,116.55
                                  001   Intretinerea echipamentului de birou UCIMP  305.00 305.00 605.39 2,421.55 2,421.55 605.39 2,116.55 2,116.55

                            006   1.6 Costuri operationale PI CIMU HSRP 146.07 -815.35 -815.35 712.50 2,850.00 2,850.00 566.43 3,665.35 3,665.35

 



                                  001   Costuri operationale PI CIMU HSRP 146.07 -815.35 -815.35 712.50 2,850.00 2,850.00 566.43 3,665.35 3,665.35

          004   Utilizarea dobinzii 3,823.72 15,575.57 15,575.57    -3,823.72 -15,575.57 -15,575.57
                001   Utilizarea dobinzii 3,823.72 15,575.57 15,575.57    -3,823.72 -15,575.57 -15,575.57
                      001   Utilizarea dobinzii 3,823.72 15,575.57 15,575.57    -3,823.72 -15,575.57 -15,575.57
                            001   Utilizarea dobinzii 3,823.72 15,575.57 15,575.57    -3,823.72 -15,575.57 -15,575.57
                                  001   Utilizarea dobinzii Consolidat 3,823.72 15,575.57 15,575.57    -3,823.72 -15,575.57 -15,575.57

Total General 596,502.51 3,846,570.29 3,846,570.29 1,184,141.72 4,014,018.55 4,014,018.55 587,639.21 167,448.26 167,448.26

 



Anexa 4 
 
Distribuții conform "repartizării inițiale" 
Perioada 01.10.2018 - 31.12.2018  
 scos din  pret unitar  pret 
total 

 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 MDA-C-H/GD/02_2018 Data contractului: 08.02.2018 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 19.11.2018 nr: f/n 
 GXHIV-VL-CE-10 (Xpert® HIV-1 Viral Load) N10 Kit 96 168 16128 

 GXHIV-QA-CE-10 (Xpert® HIV-1 Qual)  N10 Kit 4 179,5 718 

 Suma totala per institutie, USD: 16846 
 Suma totala per contract, USD: 16846 
 MDA-C-H/GD/03_2018 Data contractului: 06.04.2018 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 03.10.2018 nr: f/n 
 Atazanavir 300mg 30 cap Unitati 259 18,3 4739,7 

 Suma totala per institutie, USD: 4739,7 
 Suma totala per contract, USD: 4739,7 
 MDA/C/T/GD/02_A Data contractului: 17.04.2018 Valuta: USD Curs de schimb: 16,8055 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 05.11.2018 nr: f/n 
 Linezolid 600 mg, 100 tab bl. Cutii 449 140 62860 

 Suma totala per institutie, USD: 62860 
 Suma totala per contract, USD: 62860 
 MDA-C-H/GD/07_2018 Data contractului: 22.06.2018 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 16.10.2018 nr: f/n 
 TRANSPORT INSURANCE Unitati 1 22,43 22,43 

 FREIGHT Unitati 1 241,84 241,84 

 Hepatitis C rapid test Bioline HCV, 30 tst Kit 187 44,23 8271,01 

 Suma totala per institutie, USD: 8535,28 
 Suma totala per contract, USD: 8535,28 
 MDA-C-H/GD/08_2018 Data contractului: 25.06.2018 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 27.12.2018 nr: f/n 
 Naloxone 0.4mg/ml, 1ml inj 10 amp Cutii 558 4,43 2471,94 

 FREIGHT Unitati 1 148,17 148,17 

 TRANSPORT INSURANCE Unitati 1 11,44 11,44 

 Suma totala per institutie, USD: 2631,55 
 Suma totala per contract, USD: 2631,55 
 MDA-C-H/GD/13_2018 Data contractului: 28.06.2018 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 17.12.2018 nr: f/n 
 FREIGHT Unitati 1 5333,3 5333,3 



 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 Condoms male WHO/ISO4074 52mm squarefoil, 144 pce Cutii 3927 4,55 17867,85 

 Suma totala per institutie, USD: 23201,15 
 Suma totala per contract, USD: 23201,15 
 MDA-C-H/GD/14_2018 Data contractului: 28.06.2018 Valuta: USD Curs de schimb: 0 
 Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile 
 act de predare din: 11.10.2018 nr: f/n 
 HIV/Syphilis Duo rapid test SD Bioline, 25 tst Kit 1200 48,7 58440 

 Suma totala per institutie, USD: 58440 
 Suma totala per contract, USD: 58440 
 MDA/C/T/GD/05 (7979) Data contractului: 23.07.2018 Valuta: USD Curs de schimb: 16,6856 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 10.12.2018 nr: f/n 
 Cycloserine 250 mg 100 cap bl Cutii 5931 28,8 170812,8 

 PAS sodium 5,52 eq. to 4g  PAS powder f oral sol., 25 sac Cutii 5967 33,75 201386,25 

 Pyrazinamide 400 mg 672 tab bl Cutii 1170 13,98 16356,6 

 Levofloxacin 250mg 100 tab bl Cutii 7482 2,75 20575,5 

 Suma totala per institutie, USD: 409131,15 
 Suma totala per contract, USD: 409131,15 
 MDA-C-H/GD/11_2018 Data contractului: 27.07.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 25.10.2018 nr: f/n 
 Cutii pentru incinerare (Eco boxe pentru seringi utilizate) Unitati 2011 11,29 22704,19 

 Şerveţele îmbibate cu alcool (pentru injecţii) Unitati 1100610 0,079 86948,19 

 Suma totala per institutie, MDL: 109652,38 
 Suma totala per contract, MDL: 109652,38 
 MDA/C/T/GD/04 Data contractului: 06.08.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 06.11.2018 nr: f/n 
 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 470 12,44 5846,8 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) -Rifampicin - 40,0 mg/ml. 

 Nutritive media for isolation M.tuberculosis Sticlute 550 12,33 6781,5 
 (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid –1,0 mg/ml 

 Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Sticlute 16670 9,15
 152530,5 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 470 12,44 5846,8 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) -Isoniazid 1,0 mg/ml; 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 470 12,44 5846,8 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) -Ethambutol – 2,0 mg/ml. 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Amikacin– 30,0 mg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Capreomycin– 40,0 mg/ml 



 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 Medii nutritive pentru izolarea M. Sticlute 550 12,33 6781,5 
 tuberculosis (Löwenstein-Jensen), cu conținut 
 de antibiotice Cycloserine – 30,0 μg/ml 
 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Ethionamide – 40,0 mg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Levofloxacin – 2,0 mg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) –Moxifloxacine – 2,5 mg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 470 12,44 5846,8 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - Isoniazid 0,2 mg/ml 

 act de predare din: 19.12.2018 nr: f/n 
 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Capreomycin– 40,0 mg/ml 

 Medii nutritive pentru izolarea M. Sticlute 550 12,33 6781,5 
 tuberculosis (Löwenstein-Jensen), cu conținut 
 de antibiotice Cycloserine – 30,0 μg/ml 
 Nutritive media for isolation M.tuberculosis Sticlute 550 12,33 6781,5 
 (Löwenstein-Jensen)- P-aminosalicilic acid –1,0 mg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) –Moxifloxacine – 2,5 mg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 460 12,44 5722,4 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) -Rifampicin - 40,0 mg/ml. 

 Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) Sticlute 16660 9,15
 152439 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 460 12,44 5722,4 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) - Isoniazid 0,2 mg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Levofloxacin – 2,0 mg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 460 12,44 5722,4 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) -Isoniazid 1,0 mg/ml; 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Ethionamide – 40,0 mg/ml 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 460 12,44 5722,4 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen) -Ethambutol – 2,0 mg/ml. 

 Nutritive media for susceptibility testing for Sticlute 550 12,33 6781,5 
 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-Amikacin– 30,0 mg/ml 

 Suma totala per institutie, MDL: 446187,3 
 Suma totala per contract, MDL: 446187,3 
 MDA-C-H/GD/10_2018 Data contractului: 09.08.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 15.10.2018 nr: f/n 
 Seringi standard de 10 ml, cu  ac detașabil Unitati 20400 0,6307 12866,28 

 Seringi standard de 2 ml, cu  ac detașabil Unitati 43200 0,3972 17159,04 

 Seringi standard de 5 ml, cu  ac detașabil Unitati 40000 0,424 16960 

 act de predare din: 26.10.2018 nr: f/n 
 Seringi standard de 5 ml, cu  ac detașabil Unitati 184170 0,424 78088,08 



 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 Seringi standard de 2 ml, cu  ac detașabil Unitati 395310 0,3972 157017,132 

 Seringi standard de 1 ml, cu ac nedetașabil Unitati 186240 0,6248 116362,752 

 Seringi standard de 20 ml, cu  ac detașabil Unitati 69000 0,9371 64659,9 

 Seringi standard de 10 ml, cu  ac detașabil Unitati 33600 0,6307 21191,52 

 Suma totala per institutie, MDL: 484304,704 
 Suma totala per contract, MDL: 484304,704 
 MDA-C-H/GD/15_2018 Data contractului: 15.08.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 25.10.2018 nr: f/n 
 Peroxid de Hidrogen-ElaDum, sol. 3%, 100ml N1 Unitati 3139 4,95 15538,05 

 Verde de Briliant – ElaDum, sol. cutanata 1% 10ml, N1 Unitati 2164 3,5 7574 

 Clorhexidină bigluconat, sol. 0,05%, 100ml, N1 Unitati 2568 19,95 51231,6 

 Heparin, ung. 100UI +0,04+0,0008, 25g N1 Unitati 3067 12,4 38030,8 

 Levomecol® ung. 7,5mg+40mg/g, 40g N1 Unitati 2441 17,2 41985,2 

 Suma totala per institutie, MDL: 154359,65 
 Suma totala per contract, MDL: 154359,65 
 MDA/C/T/GD/06 Data contractului: 21.08.2018 Valuta: USD Curs de schimb: 16,7434 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 08.10.2018 nr: f/n 
 445999 BD BACTEC™ MGIT™ 960  Calibrator Kit Kit 10 437,58 4375,8 

 445946  AST Carrier Set 2-tube (kit- 3 pcs) Kit 6 36 216 

 Suma totala per institutie, USD: 4591,8 
 Suma totala per contract, USD: 4591,8 
 MDA-C-H/GD/18_2018 Data contractului: 17.09.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 12.10.2018 nr: f/n 
 Fașă de tifon medical ne steril, 10cmX 5m, N1 Unitati 3662 2,8 10253,6 

 Suma totala per institutie, MDL: 10253,6 
 Suma totala per contract, MDL: 10253,6 
 MDA-C-H/GD/16(2)_2018 Data contractului: 20.09.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 12.10.2018 nr: f/n 
 Teste pentru determinarea sarcinii -One Step Urine Pregnancy Test Strip, N1 Unitati 1790 1,48
 2649,2 

 Suma totala per institutie, MDL: 2649,2 
 Suma totala per contract, MDL: 2649,2 
 MDA-C-H/GD/17_2018 Data contractului: 20.09.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 13.11.2018 nr: f/n 



 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 Mănuși din nitril, mărimea nr.9(L) Unitati 5994 0,52 3116,88 

 Mănuși din nitril, mărimea nr.8(M) Unitati 16266 0,52 8458,32 

 Mănuși din nitril, mărimea nr.7(S) Unitati 7247 0,52 3768,44 

 Suma totala per institutie, MDL: 15343,64 
 Suma totala per contract, MDL: 15343,64 
 MDA-C-H/GD/16(1)_2018 Data contractului: 24.09.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 22.10.2018 nr: f/n 
 Seringi standard de unica folosință de 1 ml, cu ac detașabil Unitati 160000 0,5 80000 

 Suma totala per institutie, MDL: 80000 
 Suma totala per contract, MDL: 80000 
 MDA-C-H/GD/12_2018 Data contractului: 11.10.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 0 
 сatre ONG-uri 
 act de predare din: 08.11.2018 nr: f/n 
 Prezervative ultrasubțiri „DOLPHI Ultra Thin”, N1 Unitati 112550 1,04 117052 

 Șervețele intime fara alool, dimensiune18x18 cm, N1 Unitati 20080 0,3 6024 

 Absorbante igienice „Naturela Ultra Maxi” extra soft 5 picături, N1 Unitati 21584 2,33
 50290,72 

 Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă „DOLPHI Ultra Confort” tub 50ml, N1 Unitati 14238 17,05
 242757,9 

 Prezervative cu aroma „DOLPHI flavored”, N1 Unitati 113600 1,04 118144 

 Prezervative cu duritatea sporita „LEX superstrong”, N1 Unitati 124616 1,61 200631,76 

 Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă apă „DOLPHI Ultra Confort” plic 5ml, N1 Unitati 117350 1,72
 201842 

 Suma totala per institutie, MDL: 936742,38 
 Suma totala per contract, MDL: 936742,38 
 MDA/C/T/GD/09 Data contractului: 14.11.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 21.12.2018 nr: f/n 
 Linezolid ≥99.5% (CAS Number 165800-03-3); 4x5g Pachet 4 22167 88668 

 4-aminosalicilic acid ≥99% (CAS Number 65-49-6); 4x100g Pachet 4 897,6 3590,4 

 Bedaquiline (CAS Number 843663-66-1); 1x10g Pachet 1 61180 61180 

 Delamanid (CAS Number 681492-22-8); 1x10g Pachet 1 98750 98750 

 D-Cycloserine (CAS Number 68-41-7); 2x5g Pachet 2 5200 10400 

 Rifabutin – Syn Ansamycin (CAS Number 72559-06-9); 1x10g Pachet 1 40720 40720 



 scos din  pret unitar  pret 
total 
 Numele bunului Descriere Canitate evidenta ajustat 
 Clofazimine ≥98.5% (CAS Number 203063-9); 1x10g Pachet 1 12760 12760 

 Moxifloxacin dyhidrochloride (CAS Number 186826-86-8); 1x20g Pachet 20 3160
 63200 

 Amikacin hydrate aminoglycoside antibiotic (CAS Number 37517-28-5  Pachet 4 9408,8
 37635,2 
 (anhydrous));  4x5g 

 Isoniasid   analytical standard, ≥99% (TLC) (CAS Number 54-85-3); 4x5g Pachet 4 720
 2880 

 Capreomycin sulfate from Streptomyces capreolus antibacterial peptide (CAS  Pachet 8 14400
 115200 
 Number 1405-37-4); 8x5g 

 Ofloxacin (CAS Number 82419-36-1); 4x5g Pachet 4 2892 11568 

 Kanamycin sulfate (CAS Number 70560-51-9); 4x5g Pachet 4 800 3200 

 Ethionamide ≥98% (CAS Number 536-33-4); 4x5g Pachet 4 1734 6936 

 Ethambutol  dyhidrochloride, ≥99.5% (CAS Number 1070-11-7); 4x5g Pachet 4 640
 2560 

 Rifampicin, ≥97% (HPLC) (CAS Number 13292-46-1) ; 4x5g Pachet 4 4112 16448 

 Levofloxacin ≥99.0% (CAS Number 100986-85-4); 4x5g Pachet 4 2380 9520 

 Suma totala per institutie, MDL: 585215,6 
 Suma totala per contract, MDL: 585215,6 
 MDA/C/T/GD/10 Data contractului: 29.11.2018 Valuta: MDL Curs de schimb: 1 
 Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc 
 act de predare din: 27.12.2018 nr: f/n 
 Respirators FFP2, valved MFA P-267 V Class FFP2 NR D. Unitati 10000 12,9 129000 
 MFA, Turkey 

 Suma totala per institutie, MDL: 129000 
 Suma totala per contract, MDL: 129000 
 

 



Anexa 5
Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A
Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada  01.10.2018 - 31.12.2018 Valuta: Eur

Efectiv Planificat Variatia

Trimestrul curent
Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Soldul initial

    MDL CNC 2016-2017 -26.45 1,420.38        

    EUR CNC 2016-2017 48,901.00 29,711.00        

Plus: Sursele de finantare

    Debursari CNC 2016-2017  49,990.00 130,928.00     -49,990.00 -130,928.00

Total sursele  49,990.00 130,928.00     -49,990.00 -130,928.00

Minus: Utilizare a fondurilor

 CNC 2016-2017 13,156.64 45,403.47 114,251.86 16,131.00 67,168.00 163,885.00 2,974.36 21,764.53 49,633.14

    1.0 Human Resources (HR) 4,665.28 18,752.24 64,712.07 5,001.00 20,004.00 65,844.00 335.72 1,251.76 1,131.93

    2.0 Travel Related Costs (TRC)  1,236.42 1,236.42  4,434.00 6,923.00  3,197.58 5,686.58

    3.0 External Professional services (EPS)  7,036.02 7,036.02  7,200.00 7,860.00  163.98 823.98

    11.0 Programme Administration costs (PA) 8,491.36 18,378.79 41,267.35 11,130.00 35,530.00 83,258.00 2,638.64 17,151.21 41,990.65

Total utilizarea 13,156.64 45,403.47 114,251.86 16,131.00 67,168.00 163,885.00 2,974.36 21,764.53 49,633.14  

Soldul final

    EUR CNC 2016-2017 35,717.91 35,717.91 35,717.91       

 



Anexa 6
Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B
Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada  01.10.2018  -  31.12.2018 Valuta: Eur

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017 Componentul(le): 
Toate

Activitatile Proiectului Efectiv Planificat Variatia

Trimestrul curent
Total de la 

inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului
Trimestrul curent

Total de la 
inceputul anului

Total de la 
inceputul 

proiectului

Minus: Utilizare a fondurilor

    3   CNC 13,156.64 45,403.47 114,251.86 16,131.00 67,168.00 163,885.00 2,974.36 21,764.53 49,633.14
          005   CNC 2016-2017 13,156.64 45,403.47 114,251.86 16,131.00 67,168.00 163,885.00 2,974.36 21,764.53 49,633.14
                001   Supraveghere 360.57 3,947.23 4,881.75 630.00 7,815.00 13,545.00 269.43 3,867.77 8,663.25
                      001   Sedinte CNC (4 sedinte/anual)  484.22 1,058.06 390.00 1,560.00 3,360.00 390.00 1,075.78 2,301.94

                      002   Sedintele comitetului de supraveghere 80.00 263.04 311.37 130.00 260.00 650.00 50.00 -3.04 338.63

                      003   Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite) 127.97 234.03 234.03 110.00 220.00 550.00 -17.97 -14.03 315.97

                      004   Actualizarea paginii web CNC, revizuire si hosting 152.60 2,250.18 2,562.53  2,030.00 3,440.00 -152.60 -220.18 877.47

                      006   Atelier de 1 zi p-u membrii CNC privind durabilitatea strategiilor TB si HIV  715.76 715.76  3,745.00 5,545.00  3,029.24 4,829.24

                002   Imbunatatirea angajamentului 4,632.80 17,119.98 36,884.20 6,600.00 33,349.00 74,096.00 1,967.20 16,229.02 37,211.80
                      001   Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP 2,816.34 7,106.00 26,089.57 5,100.00 20,400.00 57,252.00 2,283.66 13,294.00 31,162.43

                      002   Implicarea partilor interesate in cadrul dialogului de tara pricind dezvolarea Planului de durabilitate  780.65  1,430.00 3,046.00  1,430.00 2,265.35

                      003   Dezvoltarea materialelor informationale si promotionale CCM 32.88 142.33 142.33  130.00 260.00 -32.88 -12.33 117.67

                      004   Angajarea unei agentii externe de asistenta tehnica pentru revizuirea documentatiei de guvernare CNC 7,036.02 7,036.02  7,200.00 7,860.00  163.98 823.98

                      005   Actualizarea cadrului legal CNC si Manualului operational  520.66 520.66  689.00 1,378.00  168.34 857.34

                      006   Cheltuieli de traducere - 200 pag. (documentatie de guvernare CNC) 1,783.58 2,314.97 2,314.97 1,500.00 1,500.00 2,300.00 -283.58 -814.97 -14.97

                      007   Multiplicarea docuemntelor cadrului legal CNC si Manualului Operational (docuemntele activitatii CNC)    2,000.00 2,000.00  2,000.00 2,000.00

                004   Costuri de oficiu 8,163.27 24,336.26 72,485.91 8,901.00 26,004.00 76,244.00 737.73 1,667.74 3,758.09
                      001   Costuri administrative de oficiu 102.25 300.86 903.24 420.00 1,400.00 3,000.00 317.75 1,099.14 2,096.76

                      002   Rechizite de birou 395.74 1,605.60 1,809.65 480.00 1,600.00 3,200.00 84.26 -5.60 1,390.35

                      003   Costuri de transport local  677.56 2,060.95   1,200.00  -677.56 -860.95

                      004   Coordonatorul Secretariatului CNC 1,393.83 5,045.98 22,729.31 1,461.00 5,844.00 23,364.00 67.17 798.02 634.69

                      005   Consultant Comunicare CNC 2,339.92 9,811.54 30,061.41 2,490.00 9,960.00 29,880.00 150.08 148.46 -181.41

                      006   Contabil CNC (timp partial) 931.53 3,894.72 11,921.35 1,050.00 4,200.00 12,600.00 118.47 305.28 678.65

                      007   Auditul grantului CNC 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00    

Total General 13,156.64 45,403.47 114,251.86 16,131.00 67,168.00 163,885.00 2,974.36 21,764.53 49,633.14
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