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SituaŃia curentă a Proiectului: I 

Proiectul Controlul SIDA  
Grantul AgenŃiei InternaŃionale de Dezvoltare / Băncii Mondiale (nr.: H046 MD) 

şi 
Proiectul SusŃinerea Programelor NaŃionale de Combatere a Tuberculozei, HIV/SIDA 

şi InfecŃiilor Sexual Transmisibile 
Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 1 

(nr.: MOL-102-G01-C-00) 
 
 
Componenta I:  HIV/SIDA şi InfecŃiile cu transmitere sexuală (ITS) 
 

1. Fortificarea CapacităŃii de Planificare şi Institu Ńională în controlul HIV/SIDA şi 
ITS 

 
1.1 Dezvoltarea strategiei 
 
Implementarea Grantul din Runda 6 a Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei 
şi Malariei (MOL-607-G03-H): "Extinderea accesului la prevenire, tratament, ingrijire şi 
suport în HIV/SIDA" va începe la 1 ianuarie 2008. O parte din activităŃile specificate 
urmînd a fi subcontractate. La începutul lunii octombrie 2007, a avut loc ŞedinŃa şefilor 
responsabili şi secretarilor Grupurilor Tehnice de Lucru (domeniul HIV/SIDA/IST) ale 
Consiliului NaŃional de Coordonare TB/SIDA privind determinarea blocurilor de activităŃi 
şi mecanismelor de selectare a sub-recipienŃilor. Ulterior Unitatea de Implementare, 
Coordonare si Monitorizare a proiectului TB/SIDA a anunŃat concursul pentru selectarea 
subrecipienŃilor în cadrul proiectului "Extinderea accesului la prevenire, tratament, ingrijire 
şi suport în HIV/SIDA" (prima etapa - invitatia pentru exprimarea interesului).  
 
În cadrul şedinŃei Consiliului NaŃional de Coordonare a Programelor NaŃionale de Control şi 
Profilaxie a InfecŃiei HIV/SIDA/ITS şi de Control al Tuberculozei din 13 decembrie 2007 a 
fost aprobat şi remis către Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculouei şi Malariei 
Planul de încheiere a Grantului din Runda 1 a Fondului Global de Combatere a SIDA,  
Tuberculozei şi Malariei (MOL-102-G01-C-00): „Suportul Programului NaŃional de 
prevenire şi control al HIV/SIDA şi ITS şi al Programului NaŃional de control al 
tuberculozei în Republica Moldova. Alte întrebări discutate în cadrul şedinŃei au fost: 
Selectarea sub – recipienŃilor pentru  Grantul Rundei 6 a Fondului Global de Combatere a 
SIDA, Tuberculozei şi Malariei (MOL-607-G03-H): „Creşterea accesului la prevenire, 
tratament şi îngrijire în conformitate cu Programul naŃional de prevenire şi control al 
HIV/SIDA/ ITS pentru 2006-2010; implementarea proiectului de asistenŃă socială a 
pacienŃilor cu tuberculoză multzirezistentă implicaŃi în proiectul pilot DOTS-plus; 
activitatea Ligii persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA; etc.  
 
 Pe parcursul trimestrului IV, 2007, Grupurile Tehnice de Lucru ale Consiliului NaŃional de 
Coordonare TB/SIDA („Grupuri Vulnerabile”, „Tratament, Îngrijire şi Suport în 
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HIV/SIDA/ITS” şi „Monitorizarea şi Evaluarea TB, HIV/SIDA/ITS”) s-au reunit pentru 
discutarea şi soluŃionarea problemelor ce Ńin de domeniile lor de activitate, cum ar fi: 
implementarea  planului de acŃiuni elaborat în luna iulie 2007 privind extinderea terapiei de 
substituŃie cu metadonă în RM (estimarea numărului de beneficiari ai terapiei de substituŃie 
pentru anul 2008, cantităŃii necesare de metadonă, constituirea unui stoc de rezervă, 
discutare perioadei de  initiere a procedurii de procurare a următorului lot de metadonă); 
progresul realizării proiectului de control al HIV/SIDA implementat de organizaŃia 
nonguvernamentală „Medicii fără Frontiere” în regiunea de est a Ńării;  pregătirea raportului 
naŃional pentru raportarea UNGASS (Raportul asupra indeplinirii angajamentelor Republicii 
Moldova asumate în cadrul Sesiunii Speciale ale Asambleii Generale ale NaŃiunilor Unite 
pentru HIV/SIDA); rezultatele preliminare ale studiului comportamental şi de supraveghere 
de santinelă HIV în rândul beneficiarilor Programelor de Reducere a Noxelor (Utilizatorii 
de Droguri Injectabile, Lucrătoarele Sexului Comercial şi DeŃinuŃii); etc. 
 
Pe parcursul trimestrului, în cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(i) a finanŃat editarea numărului trimestrial (octombrie - decembrie 2007) al 
Buletinului Informativ al CNC „TB/SIDA”, care va fi distribuit donatorilor, 
partenerilor, beneficiarilor în vederea informării asupra activităŃilor realizate în 
cadrul proiectului; 

 
(ii)  a continuat finanŃarea personalului (3 persoane) Consiliului NaŃional de 

Coordonare a Programelor de Profilaxie şi Control al infecŃiei HIV/SIDA, 
InfecŃiilor cu Transmitere Sexuală şi de Control al Tuberculozei;  

 
(iii)  a prezentat către donatorii externi rapoartele trimestriale despre activităŃile 

realizate în cadrul granturilor. 
 

 
1.2 Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare Programatică 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP a realizat: 
 

(i) contractarea şi livrarea parŃială a testelor de bază HIV pentru depistarea 
simultană a anticorpilor anti HIV-1 şi anti HIV-2 şi antigen HIV-1, destinate 
Centrului SIDA pentru supravegherea epidemiologică; 

 
(ii)  livrarea de la OMS a testelor pentru reacŃiile de confirmare la infecŃia 

HIV/SIDA (Genscreen Ultra HIV, Serodia şi Vironostica), destinate Centrului 
SIDA; 

 
(iii)  livrarea frigiderelor de laborator pentru Centrul NaŃional de Transfuzie a 

Sîngelui;  
 

(iv) continuarea finanŃării activităŃii a patru specialişti locali în tehnologii 



 

 

7 
 

 

informaŃionale pentru menŃinerea şi asigurarea funcŃionalităŃii Sistemului 
informaŃional unic de Monitorizare şi Evaluare al Programului NaŃional de 
Profilaxie şi Combatere a infecŃiei HIV/SIDA/ITS şi al Programului  NaŃional 
de Control al Tuberculozei (SYMETA) la nivelul instituŃiilor medicale 
specializate: IMSP DDVR, Centrul NaŃional SIDA şi IMSP IFP; 

 
(v) finalizarea modulului HIV/SIDA/ITS a Sistemului InformaŃional de 

Monitorizare şi Evaluare a HIV/SIDA/ITS (SIME SIDA) elaborat de compania 
QSystem şi aprobarea acestuia de Centrul NaŃional de Management în Sănătate. 
Introducerea datelor în sistem va începe în luna ianuarie 2008 în cadrul 
Centrului SIDA; 

 
(vi) finalizarea evaluării şi contractarea companiei sociologice pentru colectarea 

datelor în cadrul Studiului MARA. Circa 70% din date au fost colectate până la 
sfârşitul trimestrului IV, 2007;  

 
(vii)  remiterea către Bancă a Termenilor de ReferinŃă în vederea contractării directe a 

companiei sociologice care a efectuat studiul anterior pentru efectuarea 
Studiului KAP 2008 şi semnarea contractului. Colectarea datelor pentru studiu 
este planificată pentru primul trimestru al anului 2008; 

 
(viii)  remiterea către Bancă a Termenilor de ReferinŃă în vederea selectării unui 

consultant individual pentru efectuarea Studiului M&E de final de proiect.  
AnunŃarea concursului se va face în prima lună a anului 2008. 

 
 

1.3 Fortificarea CapacităŃii Laboratoarelor pentru HIV/SIDA 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP a efectuat: 
 

(i) livrarea de la OMS a testelor HIV de confirmare în vederea asigurării 
inofensivităŃii transfuziilor sanguine, destinate Serviciului Sânge; 

 
(ii)  livrarea mobilierului pentru laboratorul PCR al Centrului SIDA; 

 
(iii)  contractarea la OMS a testelor CD4/CD8 pentru monitorizarea dinamică a 

pacienŃilor cu HIV/SIDA, destinate Dispensarului Dermato-Venerologic 
Republican, Centrului SIDA şi SecŃiei de CooinfecŃie a Spitalului de Tuberculoză 
din Bender; 

 
(iv) contractarea la OMS a testelor CD4/CD8 pentru monitorizarea dinamică a 

pacienŃilor cu HIV/SIDA, destinate secŃiei de imunologie infecŃioasă a Spitalului 
Clinic Republican din Tiraspol;  

 
(v) contractarea la OMS şi livrarea testelor HIV – Vironostika HIV Uniform II, 
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destinate Centrului SIDA; 
 
(vi) livrarea ultimelor loturi de consumabile pentru testarea ELISA destinate DDVR şi 

Centrului NaŃional de Transfuzie a Sângelui; 
 

(vii)  contractarea la OMS a reagenŃilor PCR pentru măsurarea încărcăturii virale la 
persoanele HIV infectate destinate Dispensarului Dermato-Venerologic 
Republican; 

 
(viii)  contractarea şi livrarea parŃială a consumabilelor pentru testarea prin metoda 

ELISA, destinate Serviciului Sînge;  
 

(ix) livrarea consumabilelor pentru laboratorul PCR, destinate DDVR; 
 
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2007 au fost efectuate 66,552 testări prin metoda 
ELISA (60,502 persoane) şi 707 testări prin metoda PCR (684 persoane). 

 
 
1.4 Fortificarea CapacităŃii Laboratoarelor, Tratamentului şi PrevenŃiei InfecŃiilor cu 
Transmitere Sexuală 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP a realizat: 
 

(i) petrecerea, evaluarea tenderului şi semnarea contractelor pentru procurarea 
testelor pentru analizatorul hematologic şi biochimic şi consumabilelor de 
laborator, destinate secŃiei de imunologie infecŃioasă a Spitalului Clinic 
Republican din Tiraspol;  

 
(ii)  petrecerea tenderului, semnarea contractelor şi livrarea parŃială a reagenŃilor şi 

consumabilelor pentru analizatorul biochimic, destinate Dispensarului Dermato-
Venerologic Republican;  

 
(x) livrarea de la OMS a testelor pentru testarea sângelui la Treponema Pallidum, 

destinate Serviciului Sânge; 
 

Pe parcursul trimestrului IV 2007, au beneficiat de tratament adecvat 1,078 pacienŃi cu ITS 
(670 cu Sifilis şi 408 cu Gonoree). 
 

 
2. Extinderea IntervenŃiilor de prevenire pentru HIV/SIDA/ITS şi Managementul 

ITS 
 

2.1 IntervenŃii pentru grupurile vulnerabile (LSC, MSM, femeile traficate, 
comunitatea romilor, militarii, şoferii de cursă lungă, migranŃii) 
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În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP:  
 

(i) a susŃinut FundaŃia Soros din Republica Moldova în continuarea activităŃilor de 
prevenire a HIV/SIDA/ITS la grupurile vulnerabile. La moment se realizează 
cinci proiecte cu ONG - urile: „Reforme medicale” (Chişinău), „GenderDoc-M” 
(Chişinău), „Tinerii pentru dreptul la viaŃă” (BălŃi), „Societate, Om, Sănătate şi 
ViaŃă” (Chişinău) şi “NOUIN”, Tiraspol (Transnistria). Aceste organizaŃii oferă 
servicii la grupurile de risc - lucrătoarele sexului comercial (2 proiecte, cîte unul 
în Chişinău şi BălŃi), comunitatea LGBT (1 proiect) şi migranŃii (2 proiecte, cîte 
unul în Chişinău şi Tiraspol). ActivităŃile de prevenŃie includ măsuri de educaŃie, 
consultare şi testare voluntară, facilitarea asistenŃei medicale, repartizare de 
prezervative şi schimbul seringilor. Beneficiază de servicii un număr de 858 
lucrătoare a sexului comercial şi 751 LGBT. 

 
 
2.2 ActivităŃi pentru tineret 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP a continuat finanŃarea ReprezentanŃei  din Republica 
Moldova a Fondului NaŃiunilor Unite pentru PopulaŃie în vederea realizării activităŃilor de 
prevenire a infecŃiei HIV/SIDA în rândul tineretului. Pe parcursul trimestrului raportat a 
fost: 

 
� realizat cursul de instruire pentru 50 de lucrători din reŃeaua primară (medici 

ginecologi şi moaşe) din stânga Nistrului (Tiraspol şi satele: Ciobruciu, 
Crasnoie şi Glinoie) în probleme de Sănătate Reproductivă/Planificare a 
Familiei şi prevenŃie a HIV/SIDA şi contracepŃie în baza unei curicule de 6 
zile elaborate împreună cu Ministerul SănătăŃii; 

 
� desfăşurată o nouă sesiune (noiembrie – decembrie 2007) a Campaniei 

InformaŃional-EducaŃionale „Pro-Sănătate 2007” orientată spre promovarea 
modului sănătos de viaŃă. Sesiunea din noiembrie – decembrie, organizată în 
baza principiilor de comunicare pentru shimbarea comportamentală, a avut 
drept scop promovarea utilizării prezervativului. Campania organizată în 
raioanele Cahul şi Cimişlia a acoperit 585 adolescenŃi cu activităŃi de 
informare şi educare în cadrul a 27 şedinŃe;  

 
� susŃinută pagina web www.iubire.md destinată tinerilor şi tinerelor familii. 

Scopul paginii este promovarea modului de viaŃă sănătos în rândul tinerilor 
cu accent sporit pe sănătatea reproductivă, etc.;  

 
� prezentat raportul către UCIMP „TB/SIDA” despre activităŃile realizate. 

 
Până la finele trimestrului IV, 2007, contractul a fost realizat în proporŃie de 77,42% 
beneficiarului fiindu-i transferate 100% din costul contractului pentru 32 de luni. 
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   2.3 Prevenirea transmiterii verticale 
 

În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(i) a organizat livrarea laptelui praf (11 000 pachete pentru anul 2008) pentru copii 
născuŃi de către femeile gravide HIV+; 

 
(ii)  a livrat de la UNICEF primele loturi de medicamente antiretrovirale pentru 

prevenirea transmiterii verticale de la mamă la făt pentru anul 2008 conform 
cererii IMSP Dispensarul Republican de  Dermatovenerologie;  

 
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2007 au fost efectuate 23,817 testări la HIV printre 
femeile gravide (12,080) şi au fost depistate 20 femei  gravide HIV+ (15 din Republica 
Moldova şi 5 din raioanele de est ale republicii), iar cumulativ de la demararea Programului 
numărul acestora a constituit cifra de 301 persoane. 
 
Către 31 decembrie 2007, au beneficiat sau beneficiază de tratament profilactic 
antiretroviral 242 femei gravide HIV pozitive şi 238 copii născuŃi de către acestea. 
 
 
        2.4 IntervenŃii Preventive pentru PopulaŃia Generală 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 

(i) a continuat finanŃarea AFEW pentru efectuarea campaniei mass-media de 
prevenŃie a HIV/SIDA în rândul tinerilor, axată pe principiul “Dans pentru 
ViaŃă”. Pe parcursul trimestrului a fost:  

 
• primită aprobarea materialele promoŃionale şi informaŃionale din partea 

Centrului NaŃional de Medicină Preventivă. Au fost tipărite 170 000 broşuri 
despre prevenŃia HIV/SIDA, 25 000 broşuri despre proiectul „Dansează 
pentru ViaŃă” şi posibilităŃile de implicare a tinerilor şi 150 000 calendare de 
buzunar cu informaŃie despre proiectul„Dansează pentru ViaŃă”; 

 
• organizat concursul pentru formarea echipei „Dansează pentru ViaŃă”;  

 
• lansat oficial proiectul internaŃional „Dance4life” (Dansează pentru viaŃă) cu 

participarea presei în vederea promovării proiectului în mass media; 
 

• organizat turul de conexiune al inimilor în 10 şcoli, în cadrul cărora se învaŃă 
elemente ale Dance4Life şi se oferă tinerilor posibilitatea de a se implica în 
combaterea răspândirii HIV/SIDA;  

 
• organizat un concert dedicat Zilei Mondiale de combaterea a HIV/SIDA cu 
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genericul “Dance4life”/Dansează pentru viaŃă, la care au participat peste 
1 300 tineri; 

 
• prezentat raportul către UCIMP „TB/SIDA” despre activităŃile realizate. 
 

(ii)  a livrat Centrului NaŃional de Transfuzie a Sângelui, Centrului SIDA şi  
Dispensarului Dermato-Venerologic Republican materialele informaŃionale 
pentru beneficiariii instituŃiilor menŃionate. 

 
 

3. Tratament, îngrijire şi suport pentru persoanele HIV+ 
 

3.1 IntervenŃii pentru grupurile vulnerabile (UDI) – Reducerea Noxelor 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(i) a susŃinut FundaŃia Soros din Republica Moldova în continuarea realizării 
activităŃilor de prevenire a HIV/SIDA la persoanele utilizatori de droguri 
intravenos. În prezent se realizează: 
 

• 14 proiecte de schimb a seringilor cu Centrul NaŃional SIDA (Chişinău) şi 
ONG-urile „Cu gândul la viitor” (Căuşeni), „Viitorul nostru” (Rezina), 
„Proiecte inovatoare în penitenciare” (Chişinău), „Vis-Vitalis” (Ungheni), 
„Tinerii pentru dreptul la viaŃă” (BălŃi), „AsociaŃia de reabilitare socială a 
bolnavilor de SIDA şi Narcomanie” (ARS SIDA) (Chişinău), „Sănătate” 
(EdineŃ), „Să salvăm viitorul împreună” (Făleşti), Centrul pentru EducaŃie 
şi Reabilitare „Adolescentul” (Orhei), „Femeile tinere - Cernoleuca” 
(Donduşeni), Centrul EducaŃional „Alcoolismul şi Narcomania” (Soroca), 
„GeneraŃia Viitoare” (Tiraspol), „NOUIN” (Tiraspol) care oferă servicii 
utilizatorilor de droguri intravenos. ActivităŃile de prevenŃie includ măsuri 
de educaŃie, consultare şi testare voluntară, suportul asistenŃei medicale, 
schimbul seringilor, repartizare de prezervative, dezinfectante, etc. 
Beneficiază de servicii un număr de 11,938 utilizatori de droguri 
intravenos. Beneficiarilor le-au fost repartizate 156,283 prezervative şi 
450,756 seringi. Toate instituŃiile penitenciare (17) sunt acoperite cu 
activităŃi de prevenŃie (informate şi educare, repartizare de prezervative, 
etc.) iar în 6 instituŃii (din 8 eligibile) se implementează activităŃi de 
reducere a noxelor prin intermediul a 19 puncte de schimb a seringilor.  

 
• 3 proiecte în tratamentul de substituŃie cu metadonă în cadrul a trei 

instituŃii: Dispensarul Republican de Narcologie, Departamentul InstituŃii 
Penitenciare al Ministerului JustiŃiei şi Spitalul Clinic Municipal din BălŃi. 
295 de persoane au demarat tratamentul de substituŃie cu metadonă 
(Dispensarul Republican de Narcologie – 210, Spitalul Clinic Municipal 
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din BălŃi – 11), dintre care 74 în sistemul penitenciar. Departamentul 
InstituŃii Penitenciare al Ministerului JustiŃiei Departamentul InstituŃii 
Penitenciare al Ministerului JustiŃiei a extins serviciile proiectului în 
penitenciarul nr. 7, acoperind astfel 4 instituŃii (nr. 18 Brăneşti, nr. 15 
Cricova, nr. 16 Pruncul şi nr. 7 Rusca.). Numărul real de persoane pe 
tratament de substituŃie cu metadonă la sfârşitul trimestrului este de 162 
(Dispensarul Republican de Narcologie – 126, Spitalul Clinic Municipal 
din BălŃi – 8, sistemul penitenciar – 28), 

 
• 1 proiect de asistenŃă socială şi psihologică pentru beneficiarii 

tratamentului de substituŃie cu metadonă cu ONG-ul „Alegerea Ta” 
(Chişinău). 114 beneficiari (11 femei şi 103 bărbaŃi) încadraŃi în 
tratamentul de substituŃie cu metadonă primesc la moment suport 
psihologic şi social în cadrul grupurilor de autosuport bazate pe programul 
de 12 paşi (modelul Minnesota). 70 de pacienŃi noi au fost incluşi în 
program pe parcursul trimestrului IV, 2007. 

 
(ii)  a fost contractat următorul lot de metadonă (7kg substanŃă pură) pentru 

continuarea tratamentului de substituŃie. Livrarea este planificată pentru luna 
aprilie 2008. 

 
(iii)  a fost semnat contractul de depozitare a metadonă. 

 
 

3.2 Managementul InfecŃiilor Oportuniste 
 
Pe parcursul trimestrului IV al anului 2007 au beneficiat de tratament pentru infecŃii 
oportuniste 126 persoane cu HIV/SIDA sau 1,579 de la demararea proiectului. 
 
Au fost efectuate ultimele livrări de medicamente standarde pentru infecŃiile oportuniste şi 
livrate de asemenea medicamente ne-standarde pentru infecŃiile oportuniste, contractate de 
la UNICEF, conform cererii Dispensarului Dermato-Venerologic Republican.  
 
 
3.3 Tratament Antiretroviral (ARV) 
 
Către 31 decembrie 2007 a fost instituit tratamentul antiretroviral unui număr de 603 (547 în 
Republica Moldova şi 56 în raioanele de est ale republicii (cu suportul OrganizaŃiei 
"Medicii fără Frontiere")), dintre care 583 adulŃi (527 în RM şi 56 în raioanele de est ale 
republicii) şi 20 copii (toŃi în RM). Numărul real de pacienŃi pe tratament ARV la sfârşitul 
trimestrului este de 501 pacienŃi (456 în Republica Moldova şi 45 în raioanele de est ale 
republicii) dintre care 19 copii (în RM) şi 38 deŃinuŃi (27 în RM şi 11 în raioanele de est ale 
republicii).  
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În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP a realizat: 
 

(i) livrarea de la UNICEF a primelor loturi de medicamente antiretrovirale din 
comanda pentru anul 2008 (tratament ARV pentru 753 persoane inclusiv 28 copii, 
inclusiv tratament ARV profilactic pentru prevenirea transmiterii verticale). 
Livrarea primei tranşe de medicamente (70% din comanda pentru anul 2008) va fi 
finalizată până la sfârşitul lunii ianuarie 2008, iar livrarea celei de a doua tranşe 
(30%) este planificată pentru luna aprilie 2008; 

 
(ii)  contractarea de la UNICEF a unui lot de Didanozină pentru necesităŃile anului 

2008; 
 

(iii)  finanŃarea în continuare a Centrului de Politic şi Analiză în Sănătate (anterior 
AIHA) pentru realizarea activităŃilor de aderenŃă la tratament a persoanelor cu 
HIV/SIDA aflate sub tratament. Pe parcursul trimestrului:  

 
• Dispensarul Republican de Dermato-Venerologie, subcontractat de Centrul 

PAS pentru a asigura pacienŃilor pe tratament ARV consiliere şi suport social 
prin rambursarea costurilor de călătorie, a rambursat călătoriile a 317 pacienŃi 
din afara Chişinăului (dintre aceştea 38% din BălŃi, 34% din Transnistria şi 
28% din alte regiuni);  

 
• ONG „CredinŃa”, subcontractat de Centrul PAS pentru a oferi consiliere de la 

egal la egal persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA aflate pe tratament ARV, a 
consiliat primar pe parcursul trimestrului 241 persoane şi a a oferit 250 şedinŃe 
repetate de consiliere; 

 
• Centrul PAS a organizat un curs de formare a formatorilor în AderenŃa la 

Tratamentul ARV. 26 de persoane (echipe multidisciplinare: medici 
infecŃionişti, psihologi, asistenŃi sociali şi consilieri de la egal la egal), inclusiv 
din Transnistria au fost formate în cadrul cursului Ńinut de doi specialişti 
internaŃionali; 

 
• Centrul PAS a identificat trei specialişti naŃionali care vor fi implicaŃi în 

elaborarea curiculei „AderenŃa la Tratamentul ARV” pentru cursurile de 
formare ale specialiştilor în domeniu. Curicula va fi elaborată în baza 
standardelor internaŃionale, celor mai bune practici şi specificului local.  

 
(iv) finisarea reabilitării fizice a trei încăperi din cadrul DDVR în vederea realizării 

activităŃilor de aderenŃă la tratament a persoanelor cu HIV/SIDA aflate sub 
tratament; 

 
(v) selectarea, contractarea şi livrarea mobilierului pentru cele trei încăperile 

destinate activităŃilor de aderenŃă; 
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(vi) organizarea tenderului, evaluarea ofertelor şi semnarea contractului pentru 

livrarea echipamentului de training destinate activităŃilor de aderenŃă.  
 
 
3.4 Îngrijire la domiciliu şi suport pentru  HIV+ 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(i) a livrat mobilierul destinat echipării saloanelor pentru îngrijirile paliative a 
pacienŃilor cu HIV&SIDA din cadrul SecŃiei de tratament ARV a DDVR; 

 
(ii)  a primit de la DDVR cerinŃele tehnice pentru echipamentul medical suplimentar 

pentru SecŃiei de tratament ARV şi a început pregătirea documentelor de tender;  
 

(iii)  a susŃinut FundaŃia Soros din Republica Moldova în realizarea activităŃilor de 
îngrijire şi suport la domiciliu a persoanelor cu HIV/SIDA.  În prezent se 
realizează 6 proiecte: cu ONG - ul „Societate, Om, Sănătate, Viitor” (Chişinău), 
AsociaŃia „CredinŃa” (Chişinău),  ONG - ul „RespiraŃia a doua pentru persoanele 
cu disabilităŃi şi în vârstă” (BălŃi), „Chance Plus” (BălŃi), „GenaraŃia Viitorului” 
(Tiraspol) şi  „Biaz Gul” (Comrat). 

 
Către 31 decembrie 2007 se acorda asistenŃă la 1,462 persoane ce locuiesc cu HIV/SIDA şi 
la membrii familiilor acestora. 101 persoane au beneficiat primar de asistenŃă pe parcursul 
trimestrului. 
 
 
 
Componenta II:  Tuberculoza 
 

4. Planificarea strategică şi fortificarea capacităŃii în controlul tuberculozei 
 

4.1 Elaborarea Politicii 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

 
(i) a organizat tenderul, evaluat ofertele şi semnat contractul pentru tipărirea 

Ordinului cu privire la optimizarea activităŃilor de control şi profilaxie a 
tuberculozei în Republica Moldova. Ordinul a fost livrat Institutului de 
Ftiziopneumologie pentru distribuŃie către toate instituŃiile vizate;  

 
(ii)  a primit şi trimis spre aprobare Grupului Tehnic de Lucru pentru Comunicare şi 

Prevenire TB primele două capitole ale lucrării „Spitalul de Tuberculoză din 
Vorniceni. Trecut şi prezent”. Lucrarea a fost prezentată de consultantul 
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individual contractat pentru scrierea lucrării. 
 
 
4.2 Instruirea personalului 

 
În cadrul activităŃii menŃionate: 

(i) au fost formaŃi în TB MDR, de către IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, 10 medici 
ftiziopneumologi, 5 din BălŃi şi 5 din Transnistria (Bender), în monitorizarea 
zonală a cazurilor TB MDR în contextul extinderii cohortei de pacienŃi cu TB 
MDR şi utilizarea SYMETA. 

 
 

4.3 Fortificarea CapacităŃii Laboratoarelor în tuberculoză 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP a realizat: 
 

(i) livrarea ultimului lot de HEPA filtre destinate cabinetelor pentru protecŃia 
personalului în cadrul laboratoarelor de referinŃă; 

 
(ii)  livrarea următoarei tranşe a mediilor de cultură destinate realizării examenelor la 

MBT, conform cererii beneficiarului final; 
 

(iii)  livrarea ultimului lot de consumabile pentru examenul microscopic, contractate în 
trimestrul I, 2007 conform cerinŃelor Institutului de Ftiziopneumologie pentru 
anul 2007;  

 
(iv) contractarea de la IDA a consumabilelor pentru Bactec conform cerinŃelor 

Institutului de Ftiziopneumologie; 
 

(v) asigurarea pe parcursul trimestrului a întreŃinerii tehnice a aparatelor radiologice 
din sistemul penitenciar de către Compania S&T. 

 
 

4.4 Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare Programatică 
 
În cadrul activităŃii menŃionate: 
 

(i) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” a continuat efectuarea vizitelor de monitorizare a 
activităŃilor antituberculoase de la nivelul central către unităŃile medicale din 
teritorii: cabinetele raionale şi secŃiile teritoriale de ftiziopneumologie, unităŃile de 
medicină primară şi instituŃiile penitenciare. Pe parcursul trimestrului raportat au 
fost efectuate 44 vizite de monitorizare (dintre ele 20 pentru monitorizarea 
centrelor de microscopie);  

 
(ii)  Laboratoarele de referinŃă în bacteriologia tuberculozei au continuat  vizitele în 
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teritorii pentru colectarea sputei şi transportarea acesteia pentru examenul 
cultural. Pe parcursul perioadei raportate au fost efectuate în teritorii de la 
laboratoarele de referinŃă în bacteriologia tuberculozei 133 vizite şi au fost 
transportate 2,891 mostre de spută. Totodată au fost transportate 29 culturi de la 
laboratoarele de referinŃă în bacteriologia tuberculozei către Laboratorul NaŃional 
de ReferinŃă în bacteriologia tuberculozei, iar medicii bacteriologi au acordat 
asistenŃă personalului medical din raioane. 

 
 
5 Creşterea acoperirii DOTS, inclusiv în penitenciare 

 
5.1 Tratamentul DOTS al pacienŃilor de tuberculoză în sectorul civil şi cel penitenciar 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP a realizat: 
 

(i) livrarea de la GTZ Germania a medicamentelor antituberculoase de linia I pentru 
anul 2008 (pentru acoperirea tuturor bolnavilor (7000) în faza intensiva de 
tratament şi pentru acoperirea a 2/3 din bolnavi în faza de ambulator); 

(ii)  livrarea de la IDA a celei de a doua tranşe de medicamente antituberculoase de 
linia a doua (lotul doi pentru 150 de pacienŃi). Tranşa a III pentru anul 2008 (50 
bolnavi) va fi livrată în aprilie – mai, 2008; 

  
(iii)  achitarea costurilor de depozitare la „SAN FARM PRIM” SA a medicamentelor 

antituberculoase de linia întâia şi a doua, recepŃionate de la Global TB Drug 
Facility al OMS şi CLV, medicamentelor ARV, prezervativelor şi laptelui praf 
pentru copii născuŃi de către femeile gravide HIV+; 

 
(iv) primirea de la GDF a ofertei de preŃ pentru medicamentelor antituberculoase de 

linia a doua în vederea includerii în tratament a 150 pacienŃi suplimentari 
(conform iniŃiativei UNITAID care prevede mărirea accesului la tratamentul 
DOTS-Plus); 

 
(v) livrarea ultimului lot de medicamente pentru tratarea efectelor adverse a 

preparatelor antituberculoase de linia a doua; 
 
Pe parcursul trimestrului IV, 2007 a fost instituit tratamentul DOTS unui număr de 1,379 
bolnavi şi DOTS-Plus unui număr de 115 pacienŃi (359 pacienŃi de la demararea proiectului, 
inclusiv 41 în penitenciare).  

 
(vi) susŃinerea FundaŃiei Soros din Republica Moldova în realizarea activităŃilor de 

suport social, inclusiv asistenŃă alimentară, a pacienŃilor de tuberculoză sub 
DOTS-Plus.  În prezent se realizează 1 proiect cu ONG - ul „Carlux” (Chişinău) 
care oferă suport pacienŃilor din sectoarele civil şi penitenciar. 
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Către 31 decembrie 2007 se acorda asistenŃă la 107 pacienŃi dintre care 77 (inclusiv 7 din 
sectorul penitenciar) sunt din prima cohortă şi 30 (toŃi din sectorul penitenciar) din cea de a 
doua cohortă.  
Numărul total de pacienŃi care au beneficiat de asistenŃă socială este 129, dintre ei 99 
(inclusiv 11 din sectorul penitenciar) sunt din prima cohortă şi 30 (toŃi din sectorul 
penitenciar) din cea de a doua cohortă. 
 
 
 
Componenta III:  Managementul şi Evaluarea Proiectului 
 
În perioada 24 septembrie – 06 noiembrie 2007 evaluarea activităŃilor realizate în cadrul 
Grantului IDA/Banca Mondială a fost efectuată de către echipa BM împreună cu Liderul 
Echipei pentru Republica Moldova D-na Dorothee Eckertz. Pe parcursul misiunii a fost 
analizat progresului în Proiectul Controlul SIDA, performanŃele obŃinute şi efectuată post-
evaluarea contractelor semnate pe parcursul anului 2007. De asemenea au fost monitorizate 
problemelor abordate în cadrul vizitei anterioare, precum şi discutate activităŃile planificate 
pentru ultimele 10 luni de implementare înainte de încheierea Proiectului la 31 iulie, 2008. 
Implementarea proiectului a fost apreciată satisfăcător. 
 
Au fost prezentate rapoartele trimestriale către donatori, Ministerul SănătăŃii, Ministerul 
FinanŃelor şi Ministerului Economiei şi ComerŃului.  
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SituaŃia curentă a Proiectului: II 

Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova  
Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 6  

(nr.: MOL-607-G02-T) 
 
Introducere 
 
Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova  este strâns 
legat de Programul NaŃional de Profilaxie şi Control al tuberculozei (PNCT) pentru perioada 
2006-2010 şi este compatibil cu scopurile sale de a stabiliza şi de a reduce incidenŃa tuberculozei 
drog-sensibile şi drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB, şi de a perfecŃiona  
depistarea cazurilor şi tratamentul de succes.    
  
Scop:  Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în Ńară într-o perioadă de cinci 
ani. 
Proiectul urmăreşte să atingă următoarele obiective cheie:  
       
      Obiectivul  1:  Consolidarea programului DOTS prin perfecŃionarea depistării şi 
managementului cazurilor – Ńinta acestui obiectiv este de a  susŃine dezvoltarea eficientă a 
programului DOTS şi de a îmbunătăŃi depistarea cazurilor şi rezultatele tratamentelor. Este axat, 
de asemenea,  pe obŃinerea unei  calităŃi mai bună a investigaŃiilor diagnostice,  a aptitudinilor de 
diagnostic şi  management de caz, şi de tratament a TB clasice. De asemenea, se orientează spre 
politicile naŃionale şi spre capacitatea de diagnosticare a co-infecŃiei TB/HIV.   
        
      Obiectivul 2:  ÎmbunătăŃirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-
Plus. Obiectivul  presupune extinderea proiectului  DOTS-Plus pentru pacienŃi cu TB-MDR şi 
urmăreşte îmbunătăŃirea capacităŃilor de  diagnosticare, tratament,  management de caz, 
susŃinerea pacienŃilor, şi control al infecŃiei în cazul TB drog-rezistente.   
        
      Obiectivul 3:  Consolidarea management-ului şi a coordonării sistemului naŃional de 
asistenŃă  pentru pacienŃii cu TB şi a management-ului Programului în general. Obiectivul 
presupune îmbunătăŃirea, coordonarea, managementul şi supravegherea eforturilor naŃionale de 
control al TB. Programul tinde spre perfecŃionarea capacităŃilor tehnice şi  manageriale ale 
PNCT şi a UnităŃii de Coordonare şi Implementare a Proiectului.  El va susŃine monitorizarea 
unităŃilor periferice a sistemului naŃional de supraveghere, îmbunătăŃirea  managementului 
medicamentelor şi perfecŃionarea sistemelor naŃionale de supraveghere, monitorizare şi evaluare. 
 
Obiectivul 4:  EducaŃia populaŃiei şi reducerea stigmei – Acest obiectiv susŃine creşterea 
conştientizării de către populaŃie a problemelor  TB şi a TB/HIV co-infecŃiei prin desfăşurarea 
programelor mass media şi a campaniilor de conştientizare.  ActivităŃile planificate vor fi 
orientate spre problema stigmatizării pacienŃilor TB şi spre prevenirea co-infecŃiei TB/HIV.   
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La 01 octombrie 2007 a început implementarea Grantului din Runda 6 a Fondului Global de 
Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (MOL-607-G02-T): „Consolidarea Controlului 
Tuberculozei în Republica Moldova”.  
 
 
La 24 octombrie 2007 a fost semnat acordul de grant cu sub-recipientul „Centrul de Politici şi 
Analize în Sănătate Publică” pentru implementarea următoarelor activităŃi: 
 
Obiectivul 1: Consolidarea programului DOTS prin perfecŃionarea depistării şi managementului 
cazurilor 
 
SDA 1: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB 

- Dezvoltarea capacităŃilor resurselor umane în managementul cazurilor TB (revizuirea 
curiculei TB pentru instituŃiile de studii medii şi superioare în medicină; re-instruirea în 
DOTS a medicilor TB; instruirea personalului din reŃeaua primară în controlul TB; 
instruirea personalului de laborator din centrele de microscopie şi laboratoarele de 
referinŃă în examinarea bacteriologică); 

- Dezvoltarea politicilor naŃionale cu privire la co-infecŃia TB/HIV (susŃinerea Grupului 
Tehnic pentru activităŃi colaborative TB/HIV în dezvoltarea ghidurilor naŃionale;  
organizarea training-urilor în activităŃi colaborative TB/HIV); 

- PerfecŃionarea diagnosticării HIV la pacienŃii cu TB (instruirea personalului TB (doctori şi 
surori medicale) în Consilierea şi Testarea Voluntară a pacienŃilor cu TB). 

 
Obiectivul 2: ÎmbunătăŃirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus 
 
SDA 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR 

- Dezvoltarea capacităŃilor resurselor umane în managementul cazurilor  MDR TB 
(instruirea specialiştilor TB în DOTS Plus; instruirea specialiştilor din reŃeaua primară în 
DOTS Plus); 

- Oferirea suportului pentru controlul infecŃiei în secŃiile MDR TB (elaborarea şi tipărirea 
ghidurilor pentru control infecŃiei TB şi TB drog-rezistentă; instruirea specialiştilor TB şi 
specialiştilor din reŃeaua primară în controlul infecŃiei TB). 

 
Obiectivul 3: Consolidarea management-ului şi a coordonării sistemului naŃional de asistenŃă  
pentru pacienŃii cu TB şi a management-ului Programului în general 
 
SDA 1: Resurse umane 

- Dezvoltarea managementului PNCT (instruirea personalului PNCT în planificarea 
programelor şi în management; instruirea personalului PNT în tehnici de prezentare şi 
M&E);  

- Dezvoltarea sistemului de management a medicamentelor antituberculoase (re-instruirea 
coordonatorilor TB în managementul medicamentelor antituberculoase de linia I; 
revizuirea şi tipărirea ghidurilor procedurilor operaŃionale legate de managementul  
medicamentelor antituberculoase de linia II; organizarea training-urilor în managementul 
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medicamentelor antituberculoase de linia II; instruirea echipei PNCT responsabile de 
managementul medicamentelor în ciclul livrării medicamentelor). 

 
SDA 2: Sisteme NaŃionale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii 

- Fortificarea Componentului TB al SYMETA - sistemul naŃional pentru monitorizarea şi 
evaluarea TB şi HIV/SIDA (instruirea personalului implicat în utilizare a computerului, 
utilizarea softurilor, introducerea datelor în sistemele de colectare a datelor). 

 
Obiectivul 4:  EducaŃia populaŃiei şi reducerea stigmei 
 
SDA 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii şi programe mass media 

- Elaborarea  şi transmiterea  programelor radio şi televizate; instruirea jurnaliştilor la nivel 
naŃional şi regional. 

 
SDA 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB 

- elaborarea şi distribuirea materialelor informaŃionale pentru populaŃia generală; elaborarea 
şi distribuirea materialelor informaŃionale pentru pacienŃii TB şi rudele lor; elaborarea 
unui film documentar despre TB; difuzarea programelor televizate despre semnele TB; 
etc.  

 
SDA 3: Reducerea stigmei   

- organizarea şi difuzarea programelor televizate axate pe reducerea stigmatizării 
persoanelor cu TB, etc.  

 
SDA 4: ActivităŃi colaborative de control a co-infecŃiei TB/HIV: PrevenŃia Tuberculozei la 
persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 

- instruirea educatorilor de la egal la egal la nivel raional; elaborarea şi distribuirea 
materialelor informaŃionale despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. 

 
SDA 5: ActivităŃi colaborative de control a co-infecŃiei TB/HIV: PrevenŃia infecŃiei HIV la 
pacienŃii cu TB 

- elaborarea şi distribuirea materialelor informaŃionale despre HIV persoanelor cu TB. 
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OBIECTIVUL 1:   CONSOLIDAREA PROGRAMULUI DOTS PRIN PERFECłIONAREA DEPISTĂRII ŞI 
MANAGEMENTULUI CAZURILOR  
 
SDA 1: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP:  
 

(i) a susŃinut Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică în iniŃierea activităŃilor de 
dezvoltare a capacităŃilor resurselor umane în managementul cazurilor TB, dezvoltare 
a politicilor naŃionale cu privire la co-infecŃia TB/HIV şi perfecŃionare a 
diagnosticării HIV la pacienŃii cu TB. Pe parcursul trimestrului raportat a fost: 

 
- format un Grup de Lucru pentru revizuirea curiculei TB pentru instituŃiile de 

studii medii şi superioare în medicină care include specialişti din toate instituŃiile 
vizate. Au fost stabilite sarcinile GT şi planificate activităŃile pentru trimestrul 
următor;  

- stabilită lista formatorilor pentru re-instruirea în DOTS a medicilor TB; instruirea 
personalului din reŃeaua primară în controlul TB; instruirea personalului de 
laborator din centrele de microscopie şi laboratoarele de referinŃă în examinarea 
bacteriologică. Lista include specialişti ai UniversităŃii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae TestimiŃeanu”, Laboratorului NaŃional de ReferinŃă, etc; 

- organizat un curs de formare a formatorilor axat pe Abilit ăŃile de formare a 
adulŃilor” în vederea creşterii capacităŃilor de organizare a cursurilor de formare 
pentru specialiştii medicali; 

- discutat cu reprezentanŃii Proiectului de PrevenŃie a HIV şi Hepatitelor B şi C 
(finanŃat de USAID) pentru contractarea formatorilor din acest proiect în vederea  
instruirea personalului TB (doctori şi surori medicale) în Consilierea şi Testarea 
Voluntară a pacienŃilor cu TB. 

  
(ii)  a organizat tenderul pentru procurarea mediilor nutritive destinate realizării 

examenului la MBT, evaluat ofertele şi semnat contractul; 
 

(iii)  a organizat tenderul şi semnat contractele pentru procurarea echipamentului medical 
(stabilizator, vortex, shaker, microscoape şi incubator) pentru laboratoarele de 
referinŃă în vederea asigurării calităŃii investigaŃiilor; 

 
(iv) a organizat tenderul, semnat contractul şi livrat frigiderele pentru laboratoarele de 

referinŃă în vederea asigurării condiŃiilor proprii de stocare.  
 

SDA 2: ActivităŃi colaborative de control a co-infecŃiei TB/HIV: Preven Ńia infecŃiei HIV la 
pacienŃii cu TB 
 
Implementarea activităŃilor este planificată pentru anul 2008. 
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OBIECTIVUL 2: ÎMBUNĂTĂłIREA MANAGEMENTULUI TB-MDR  PRIN EXTINDEREA 
PROIECTULUI DOTS-PLUS 
 
SDA 1: Fortificarea managementului cazurilor TB MDR 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(i) a susŃinut Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică în iniŃierea activităŃilor de 
dezvoltare a capacităŃilor resurselor umane în managementul cazurilor  MDR TB şi 
oferire a suportului pentru controlul infecŃiei în secŃiile MDR TB. Pe parcursul 
trimestrului raportat a fost: 

 
- stabilită lista formatorilor pentru instruirea specialiştilor TB şi specialiştilor din 

reŃeaua primară în DOTS Plus şi elaborat programul de curs. 
 
(ii)  a contractat de la IDA (International Dispensar Association) echipamentul ProbeTec 

pentru investigaŃia genotipului la bacilul tuberculozei destinat laboratorul naŃional de 
referinŃă. 

 
SDA 2: Dezvoltarea infrastructurii 
 
Grantul oferit de Fondul Global prevede co-finanŃarea renovării complexului Spitalului de 
Tuberculoză din satul Vorniceni.  
La 16 noiembrie 2007 a fost semnat sub-contractul T/AG/002 cu compania „Monolit S.A.” 
pentru renovarea clădirilor pentru pacienŃii cu MDR-TB (blocul nr. 1) din complexul Spitalului 
de tratare a TBC din satul Vorniceni, în sumă de 11 796 676,00 MDL.  
 
Compania „Monolit S.A.” a fost contractată (Contract de Antrepriză nr. 03 din 27.03.07) de 
Ministerul SănătăŃii pentru renovarea complexului prin licitaŃie publică (nr. 137/07 din 21.02.07) 
în baza procedurilor de achiziŃii publice.  Dat fiind faptul că din Grantul Fondului Global se co-
finanŃează o parte din lucrări (care sunt parte a contractului dintre Ministerul SănătăŃii şi 
compania „Monolit S.A.” s-a convenit sub-contractarea compania „Monolit S.A.” pentru 
renovarea blocului nr. 1 în baza  Contract de Antrepriză nr. 03 din 27.03.07 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP:  
 

(i) a efectuat primele două plăŃi către compania „Monolit S.A.” conform sub-contractului 
T/AG/002, în baza actelor de executare a lucrărilor; 

 
(ii)  a selectat şi contractat un consultant individual pentru coordonarea şi supervizarea 

lucrărilor civile de renovare a SecŃiei de Tratament MDR TB a Spitalului de Tuberculoză 
din Vorniceni. 
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OBIECTIVUL 3:    CONSOLIDAREA MANAGEMENT -ULUI ŞI A COORDONĂRII SISTEMULUI 

NAłIONAL DE ASISTEN łĂ  PENTRU PACIENłII CU TB ŞI A MANAGEMENT -ULUI PROGRAMULUI 
ÎN GENERAL  
 
SDA 1: Resurse umane 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(i) a susŃinut Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică în iniŃierea activităŃilor de 
dezvoltare a managementului PNCT şi dezvoltare a sistemului de management a 
medicamentelor antituberculoase. Pe parcursul trimestrului raportat a fost: 

 
- stabilită o înŃelegere cu UNIUNEA TB pentru organizarea unui training 

internaŃional în Moldova axat pe softul EpiData destinat studiilor operaŃionale. 
Trainingul a fost planificat pentru aprilie 2008 cu participarea reprezentanŃilor din 
Georgia, Azerbadjan, Tadjichistan şi Albania. 

 
(ii)  a organizat tenderul şi semnat contractele pentru procurarea a automobilelor pentru 

efectuarea vizitelor de monitorizare şi evaluare destinate grupurilor regionale de 
monitorizare (PNCT, Spitalul din BălŃi şi spitalul din Bender); 

 
SDA 2: Sisteme NaŃionale de Supraveghere, Monitorizare şi Evaluare şi Studii 
 
La 16  octombrie 2007 UCIMP a semnat cu Centrul NaŃional de Management în Sănătate a 
Ministerului SănătăŃii din Republica Moldova Acordul T/AG/001 pentru colectarea datelor de 
monitorizare şi evaluare în cadrul implementării granturilor Fondului Global: MOL-607-G02-T 
„Fortificarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova” şi MOL-607-G03-H „Creşterea 
accesului la Prevenirea, Tratamentul şi Îngrijirea sub Programul NaŃional de Prevenire şi Control 
al HIV/SIDA/ITS pentru 2006 - 2010”. În conformitate cu acest acord sub – recipienŃii 
contractaŃi de către UCIMP vor prezenta trimestrial informaŃia solicitată de UCIMP în 
conformitate cu planurile de monitorizare şi evaluare către Unitatea de M&E a CNMS a MS.  
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(i) a selectat şi contractat doi specialist local în M&E pentru implementarea SYME TB 
(sistemul naŃional pentru monitorizarea şi evaluarea TB); 

 
(ii)  a susŃinut Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică în iniŃierea activităŃilor de 

fortificare a componentului TB al SYMETA - sistemul naŃional pentru monitorizarea 
şi evaluarea TB şi HIV/SIDA; 

 
(iii)  a organizat tenderul şi semnat contractele pentru procurarea automobilelor pentru 

efectuarea vizitelor de monitorizare şi evaluare destinate UnităŃii M&E a Centrului 
NaŃional de Management în Sănătate. 

 



 

 

24 
 

 

SDA 3:  Managementul proiectului 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(i) a contractat un specialist pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în 
cadrul contractelor semnate de UCIMP cu AgenŃiile InternaŃionale de Procurare (OMS, 
UNICEF, UNFPA, GTZ, IDA, etc.). 

 
 
OBIECTIVUL 4:        EDUCAłIA POPULAłIEI ŞI REDUCEREA STIGMEI  
 
SDA 1: Comunicarea pentru schimbarea comportamentală – campanii şi programe mass 
media 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(i) a susŃinut Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică în iniŃierea activităŃilor de 
comunicarea pentru schimbarea comportamentală. Pe parcursul trimestrului raportat a 
fost: 

 
- efectuată selecŃia preliminară a jurnaliştilor şi programelor radio şi TV pentru 

difuzarea spoturilor  TB. În urma monitorizării acestor programe au fost selectaŃi 
şase jurnalişti pentru elaborarea listei de programe radio pentru a fi incluse în 
campania de comunicare; 

 
- a pregătit training-ul pentru jurnaliştii din mass media naŃională; 

 
- a pregătit termenii de referinŃă pentru organizarea concursului pentru mass media 

şi pentru contractarea asistenŃei tehnice în organizarea campaniei de comunicare 
din perioada Februarie – Martie 2008; 

 
- a organizat o întrunire tematică cu jurnaliştii (14 jurnalişti din presa scrisă, TV şi 

radio) în cadrul careea a fost anunŃat concursul pentru mass media în vederea 
încurajării publicaŃiilor, emisiunilor TV şi radio axate pe prevenŃia şi controlul 
TB, reducerea stigmatizării persoanelor cu TB, etc. Rezultatele concursului vor fi 
făcute publice în ziua mondială a sănătăŃii (7 aprilie 2008). 

 
SDA 2: Sensibilizarea: Depistarea la timp şi tratamentul calitativ al cazurilor de TB 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(ii)  a susŃinut Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică în iniŃierea activităŃilor de 
elaborarea şi distribuirea materialelor informaŃionale pentru populaŃia generală. Pe 
parcursul trimestrului raportat a fost: 
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- distribuit un lot de 6,600 materiale informaŃionale axate pe „Ameliorarea 
controlului TB în RM 2003 – 2007”. A fost elaborată broşura „MDR TB ” pentru 
publicul general şi trimisă experŃilor pentru aprobare. 

 
SDA 3: Reducerea stigmei   
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(iii)  a susŃinut Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică în iniŃierea activităŃilor de 
prevenire şi reducere a stigmatizării persoanelor cu TB. Pe parcursul trimestrului 
raportat a fost: 

 
- distribuit materialul informaŃional „stigma şi discriminarea persoanelor cu TB” în 

răndul lucrătorilor medicali. 
 
SDA 4: ActivităŃi colaborative de control a co-infecŃiei TB/HIV: Preven Ńia Tuberculozei la 
persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA 
 
În cadrul activităŃii menŃionate UCIMP: 
 

(iv) a susŃinut Centrul de Politici şi Analize în Sănătate Publică în iniŃierea activităŃilor de 
instruire a educatorilor de la egal la egal şi elaborare/distribuire a materialelor 
informaŃionale despre TB persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Pe parcursul 
trimestrului raportat a fost: 

 
- selectat o ONG locală pentru organizarea  cursurilor de instruire a educatorilor de 

la egal la egal. Contractul urmează a fi semnat în ianuarie 2008; 
 
- a fost elaborat conŃinutul materialelor informaŃionale despre TB persoanelor care 

trăiesc cu HIV/SIDA şi trimis experŃilor spre aprobare. 
 
 
 
 
 

 


