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LISTA ABREVIERILOR

AO-HIV asociațiilor obșteș�, care implementează programe de prevenire HIV și de suport

  APL autorități publice locale

  BSB bărbați care au relații sexuale cu bărbați

  CNC Consiliul național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al 
infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei

  CNAM Compania națională de asigurări în medicină

  KAP Populațiile cheie afectate

  FAOAM Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

  FB Fondul de bază

  FG Fondul Global

  FMP  fondul măsurilor de profilaxie

  HG Hotărârea Guvernului

  ITS Infecții cu transmitere sexuală

  LS lucrători sexuali/lucrătoare sexuale

  MS Ministerul Sănătății

  MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

  ONG Organizații nonguvernamentale

  PN Program național

  PN HIV/SIDA/ITS  Programul Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS

  PUDI/ CDI/ UDI  Persoane care u�lizează droguri injectabile

  Regulament FMP  Regulamentul privind  modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în 
bază de proiecte a ac�vităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire

  SDMC Spitalul de dermatologie și maladii comunicabile

  UCIMP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul 
Sănătății
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CUPRINS



Începând cu anul 1995, în Republica Moldova infecția HIV este sub monitorizarea permanentă a autorităților 
statului prin implementarea programelor naționale de profilaxie și control a acestei maladii. Cu toate că această 
problemă a fost declarată de importanță națională, totuși finanțarea ac�vităților a fost realizată, preponderent, 
din surse financiare externe, în special ale Fondului Global (FG).

Așa cum cele mai mari rate de transmitere a infecției HIV au fost printre persoanele care u�lizează droguri 
injectabile (PUDI), partenerii sexuali ai PUDI și alte populații cheie, lucrătorii sexuali (LS) și bărbați care au relații 
sexuale cu bărbați (BSB), un rol important în prevenirea transmiterii HIV îl au asociațiilor obșteș�, care 
implementează programe de prevenire HIV și de suport adresate acestor grupuri (în con�nuare, AO-HIV). 

Pe parcursul �mpului, ac�vitățile realizate de către AO-HIV, de asemenea au fost susținute financiar, în mare 
parte, de către donatorii externi. Abia în anul 2017, datorită agreării Planului de sustenabilitate a Programului 
Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS (PN HIV/SIDA/ITS) pentru preluarea graduală de 
către stat a ac�vităților realizate din fonduri externe, datorită aprobării prin ordinul comun al MS și CNAM a 
Regulamentului privind modalitatea de finanțare din fondul de profilaxie în bază de proiecte a ac�vităților de 
profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire¹, dar și datorită acțiunilor de advocacy din parte AO-HIV, a avut 
loc, pentru prima dată, finanțarea din Fondul măsurilor de profilaxie a CNAM a ac�vităților de prevenire, 
implementate de AO-HIV.

În noiembrie 2017 au fost oferite primele două proiecte pentru două organizații neguvernamentale care au 
implementat proiectele în perioada noiembrie 2017 – octombrie 2018. Proiectele au fost în valoare de 1,74 
milioane lei, ceea ce reprezintă 42,6% din suma planificată pentru anul 2017 în Planul de Sustenabilitate HIV. 
Finanțarea pentru ac�vitățile planificate a început în ianuarie 2018, respec�v și implementarea proiectului a 
luat start în ianuarie 2018, deoarece era sfârșit de an și necesitățile pentru lunile respec�ve fusese deja 
acoperite din sursele FG.

În 2018 au mai fost contractat un proiect pentru servicii de prevenire HIV în rândul populației cu risc sporit de 
infectare, în valoare de 950 mii lei, din care au fost cheltuiți doar 77%, din cauza economiilor pentru 
consumabile și refuzului din partea CNAM de realocare a resurselor financiare rămase neu�lizate. Perioada de 
implementare a proiectului a fost august 2018 – septembrie 2019. 

În contextul celor menționate mai sus, în anul 2017 din FAOAM nu au fost cheltuite resurse financiare pentru 
programele de prevenire, dar în anul 2018 au fost u�lizate 2,47 milioane lei, ceea ce cons�tuie 23% din suma 
planificată în Planul de sustenabilitate HIV.

În anul 2019 au fost contractate din FMP două organizații (una de la Nord și una de la Sud) pentru două proiecte 
în valoare totală de 1,43 milioane lei, planificate pentru perioada mai 2019 – aprilie 2020. Această sumă  
cons�tuie 11% din suma prevăzută în Planul de sustenabilitate HIV. Deși aceste proiecte trebuiau să înceapă în 
luna mai, finanțarea a început în luna iulie, respec�v și ac�vitățile planificate au început să fie realizate în luna 
iulie².

 

¹ h�ps://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99077&lang=ro

² Raport de evaluare la mijloc de termen a planului de sustenabilitate a programului   național de prevenire și control HIV/SIDA/ITS 
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Pentru anul 2020, CNAM a planificat 2 milioane lei, dintre care au fost alocate doar 750 mii lei (ceea ce 
cons�tuie 37,5% din suma totală planificată) pentru un proiect de prestare a serviciilor adiționale grupurilor cu 
risc sporit de infectare. Proiectul a fost implementat în perioada septembrie 2020 – ianuarie 2021.

În 2021 pentru finanțarea ac�vităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire de HIV și ITS, TB și de 
reducere a riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile, din FMP sunt planificate 8 proiecte cu un 
buget total 3,2 milioane de lei, care urmează a fi implementate în perioada septembrie-decembrie. As�el, au 
fost anunțate următoarele concursuri:

 3 proiecte de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire de HIV și ITS pentru un număr total de 1450 
beneficiari și un buget total de 750 mii lei pentru 3 regiuni (Nord, Centru, Sud);

 2 proiecte de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire de tuberculoză pentru un număr total de 2600 
beneficiari și un buget total de 1,2 milioane lei pentru 2 regiuni (Nord, Centru);

 3 proiecte de profilaxie și reducere a riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile pentru un 
număr total de 4200 beneficiari și un buget total de 1,25 milioane lei pentru 3 regiuni (Nord, Centru, Sud).

Așa cum se poate observa din informația de mai sus, cu toate că statul și-a asumat o parte din finanțarea 
programelor de prevenire HIV și de suport, totuși volumul alocațiilor din FMP este net inferior și în descreștere 
compara�v cu prevederile Planului de sustenabilitate HIV. O altă dilemă reprezintă contractarea din punct de 
vedere regional (Nord, Centru, Sud), dar și din punct de vedere a perioadei de implementare a proiectelor, care 
nu coincide cu anul bugetar, iar finanțarea fiind amânată sau transferată de la un an la altul, pune în pericol 
realizarea cu succes și în �mp u�l a ac�vităților proiectelor. De asemenea, studiile anterioare relevă faptul că 
planificarea finanțării proiectelor de prevenire din FMP a CNAM nu este sincronizată cu finanțarea oferită de 
FG, ceea ce face dificilă planificarea ac�vităților.
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Scopul studiului: evaluarea fiabilității mecanismului de finanțare a asociațiilor obșteș�, care implementează 
programe de prevenire HIV și de suport  din mijloacele Fondului măsurilor de profilaxie a CNAM pentru 
elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a acestuia și de for�ficare a ac�vităților de advocacy pentru 
asigurarea sustenabilității finanțării din partea statului a programelor de prevenire HIV și de suport.

Obiec�vele studiului:
1. Analiza angajamentelor naționale de finanțare (Fondul măsurilor de profilaxie al CNAM) și a cadrului 

norma�v național privind contractarea AO-HIV;
2. Evaluarea condițiilor de contractare a AO-HIV din mijloacele Fondului măsurilor de profilaxie a CNAM;
3. Evaluarea opiniei părților implicate și a reprezentanților AO-HIV privind mecanismul de finanțare aprobat și 

aplicat de CNAM;
4. Elaborarea concluziilor și recomandărilor de îmbunătățire a mecanismului de finanțare a AO-HIV din 

mijloacele Fondului de profilaxie a CNAM și de for�ficare a ac�vităților de advocacy pentru asigurarea 
sustenabilității finanțării din partea statului a programelor de prevenire HIV și de suport.

Pentru realizarea scopului și a obiec�velor propuse, a fost efectuat un studiul descrip�v, calita�v prin 
desfășurarea a 3 interviuri în profunzime cu reprezentanți ai unității de coordonare a Programului Național 
HIV/SIDA, CNAM, UCIMP și a 2 focus-grupuri cu reprezentanții AO-HIV, care au avut și care nu au avut 
experiența contractării serviciilor de către CNAM.

Pentru a determina opinia reprezentanților unității de coordonare a Programului Național HIV/SIDA, UCIMP, 
CNAM privind finanțarea AO-HIV din FMP al CNAM au fost elaborate ghiduri pentru interviu (anexa nr. 1 și 
anexa nr. 2).

Ghidurile pentru focus-grupuri (anexa nr. 3 și anexa nr. 4) au fost elaborate pentru a determina: (1) avantajele și 
provocările/ re�cența privind contractarea AO-HIV din Fondului de profilaxie a CNAM; (2) avantajele și 
provocările privind implementarea prevederilor contractuale; (3) ac�vitățile de advocacy realizate pentru 
obținerea finanțării. 

METODOLOGIA STUDIULUI
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Guvernul Republicii Moldova își asumă responsabilitatea pentru controlul infecției HIV prin aprobarea și 
implementarea PN HIV/SIDA/ITS. Actualmente, este elaborat proiectul PN HIV/SIDA/ITS pentru anii 2021-
2025. Anterior, în RM, au fost implementate cinci PN HIV/SIDA/ITS:

 Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016-2020 (Hotărârea 
Guvernului nr.1164 din 22.10.2016)

 Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru 
anii 2011-2015 (Hotărârea Guvernului nr. 1143 din 16-12-2010)

 Programul național de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pe anii 
2006-2010 (Hotărârea Guvernului nr. 948 din 5 septembrie 2005)

 Programul național de profilaxie și combatere a infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pe anii 
2001-2005 (Hotărârea Guvernului nr. Nr. 482 din 18-06-2001), buget 

 Programul național de profilaxie și combatere a maladiei SIDA și a bolilor sexual-transmisibile (Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 692 din 9 octombrie 1995, abrogată prin HG482 din 18.06.01).

Abordarea față de aspectul de finanțare al PN HIV/SIDA/ITS s-a modificat pe parcursul acestor 26 de ani. PN 
HIV/SIDA/ITS din 1995 nu conține buget, calcule sau previziuni financiare pentru realizarea măsurilor, lucrărilor 
și acțiunilor programului, doar direc�va: Ministerul Finanțelor va aloca mijloace financiare cu des�nație 
specială Ministerului Sănătății în scopul adoptării măsurilor urgente de profilaxie și preîntâmpinare a infectării 
intraspitaliceș� cu HIV/SIDA. Începând cu 2001, în HG este specificat că finanțarea PN HIV/SIDA/ITS se va 
efectua din bugetul de stat, bugetele unităților administra�v-teritoriale și din contribuțiile organizațiilor 
internaționale, donații și granturi, iar programul conține lista surselor potențiale de finanțare și bugetul 
programului.

De asemenea, e necesar de menționat faptul că, pe parcursul acestor ani, contribuția finanțării ac�vităților 
prevăzute în PN HIV/SIDA/ITS este preponderent mai mare din partea organizațiilor internaționale prin 
intermediul donațiilor și a granturilor, în special, din partea Fondului Global, până în 2015 păstrând ponderea de 
aproape 70%³, compara�v cu finanțarea din bugetul public național. 

În 2019, cheltuielile legate de răspunsul național la epidemia de HIV din resursele financiare ale statului au 
crescut cu circa 28,8%, de la 70,0 milioane lei în 2018 la 90,2 milioane lei în 2019 (GAM, 2020). În același �mp, 
contribuția la răspunsul la epidemia de HIV din resursele internaționale a scăzut cu circa 7,6%, de la 68.1 
milioane lei în 2018 la 63.0 milioane lei în 2019. Dependența de finanțarea donatorilor persistă, aceasta 
reprezentând circa 40% din totalul cheltuielilor în 2019. O finanțare deosebit de redusă este �pică pentru 
componenta de prevenire a HIV. Ponderea cheltuielilor de stat pentru prevenirea HIV în populațiile cheie 
(BSB, LS, UDI și deținuți) a acoperit doar circa 10% din totalul cheltuielilor de prevenire⁴.

³ Raport de evaluare la mijloc de termen a planului de sustenabilitate a programului național de prevenire și control HIV/SIDA/ITS

⁴ Proiect Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025. 

  A se vedea  h�ps://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/a�achments/954-msmps.pdf  
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Tranziția Republicii Moldova în categoria de stat cu un nivel de dezvoltare mediu, conform ra�ngului Băncii 
Mondiale (2013) are ca urmare micșorarea alocațiilor financiare din partea Fondului Global pentru acțiunile de 
prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS și de control al tuberculozei și încurajarea trecerii treptate la 
finanțarea națională a programelor naționale începând cu anul 2017, în special a ac�vităților programelor care 
actualmente au acoperire nesemnifica�vă din resursele domes�ce (de ex. ac�vitățile de prevenire în grupurile 
cu risc sporit de infectare).

Pentru creșterea ponderii finanțării ac�vităților PN HIV/SIDA/ITS și PN TB din resurse publice naționale, 
responsabilii din Republica Moldova (Consiliul Național de Coordonare a Programelor Naționale de profilaxie și 
control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei) au agreat cu Fondul 
Global, Planuri de sustenabilitate a programelor naționale HIV și TB. As�el, începând cu anul 2017, conform 
acestui plan, Republica Moldova își asumă responsabilitatea să crească finanțarea pentru un șir de ac�vități: 
pentru unele – parțial și treptat (de exemplu, pentru testarea con�ngentului cu risc sporit de infectare, a fost 
planificată să aibă loc creșterea finanțării domes�ce cu 1% anual), iar pentru altele – în totalitate (de exemplu, 
testarea populației la HIV – în proporție de 100%).

Cu experiența aprobării Planului de sustenabilitate și dificultățile de asumare a ac�vităților de prevenire HIV de 
către autoritățile statului, s-a împărtășit reprezentantul PN HIV/SIDA/ITS: „Despre trecerea finanțării de la FG 
la finanțare de stat se discută de mai mulți ani. Despre medicamente s-au început discuțiile încă din 2014, dar 
lucrurile s-au întâmplat foarte rapid, fără plan de sustenabilitate. Dar când s-au început discuțiile despre 
prevenire, situația e mai complicată, pentru că aceasta nu e procurare de bunuri, ci procurare de servicii. Cu 
toate acestea, Republica Moldova este cu mult înaintea altor state din Europa de Est și Asia Centrală, care 
implementează programe finanțate de FG. Planul de sustenabilitate este parte a PN.”

De asemenea, reprezentantul UCIMP a apreciat eforturile concrete ale autorităților în asumarea a cel puțin o 
parte din angajamentele Planului de sustenabilitate și a menționat următoarele: „Republica Moldova este 
considerată un model de bune prac�ci în regiune pentru contractarea socială și finanțarea programelor de 
reducere a riscurilor. Acest lucru nu este un fapt împlinit pentru toate țările. Și ținând cont de �mpul de când s-a 
pregă�t procesul, s-a planificat, s-au pregă�t instrumentele, s-a negociat, s-a elaborat cadrul legal, putem 
afirma că a fost un efort considerabil din partea statului. Finanțarea în 2017 a primului proiect de reducere a 
riscurilor de CNAM, a fost rezultatul eforturilor multor actori, totuși nu în măsura în care e prevăzut în Planul de 
sustenabilitate. Acesta nu este aprobat separat prin HG, dar a devenit parte componentă a PN. Desigur că acest 
angajament ar fi fost mai bine respectat și asumat, dacă acest document ar fi fost aprobat separat”. În acest 
sens, reprezentantul UCIMP a mai specificat că PN servește drept document oficial și de el ar trebui să se țină 
cont la CNAM, pentru ca debursările resurselor financiare să fie făcute în baza necesităților prevăzute în PN: 
„Acolo unde este angajament poli�c, desigur că documentele trebuie implementate, după cum au fost 
aprobate”. 

Totodată, reprezentantul UCIMP a subliniat importanța CNC ca structură care monitorizează implementarea 
PN HIV/SIDA/ITS și PN TB, implementarea granturilor FG și asumarea acelor angajamente și prevederi care 
sunt în Planul de sustenabilitate. Totuși, dezavantajul CNC este faptul că acesta „nu este o structură decizională, 
ci una consulta�vă”.
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Reprezentantul CNAM a reiterat importanța asumării angajamentului de finanțare a PN HIV/SIDA/ITS și PN TB, 
după plecarea FG, dar a menționat că este important de a determina rolul tuturor actorilor în procesul de 
finanțare a acestor ac�vități: „E foarte bine că în Planul Guvernului e stabilit de a determina rolul Fondatorului 
(APL pentru unele ins�tuții medicale) și implicarea lui în finanțarea ac�vităților”.

Primul obiec�v al Planului de sustenabilitate este în concordanță cu obiec�vele PN HIV/SIDA și ITS și se referă la 
prevenirea transmiterii HIV și ITS în special în populația cheia care cuprinde toate ac�vitățile orientate asupra 
prevenirii infecției cu HIV și ITS. Despre măsurile de profilaxie, reprezentantul PN HIV/SIDA/ITS a menționat: 
„Din 2017, nu doar că am semnat, dar și am început implementarea ac�vităților de prevenire prevăzute în Planul 
de sustenabilitate, pentru că era riscul de a pierde 15% din finanțarea FG. În proiectul actual al PN HIV/SIDA/ITS 
e foarte bine indicat numărul de beneficiari (BSB, LS, CDI) și asumarea responsabilității de finanțare din partea 
statului și, respec�v, din partea FG: creșterea finanțării statului de la 25% la 35% și reducerea finanțării FG de la 
75% la 65%”.

Eforturile autorităților în domeniul sănătății trebuie să fie orientate, în primul rând, spre prevenirea apariției și a 
răspândirii oricărei maladii. Acesta este și unul din principiile fundamentale ale sistemului de ocro�re a 
sănătății, prevăzute în Legea ocro�rii sănătății 411/1995 și anume: orientarea profilac�că a asigurării sănătății 
populației în toate sferele de ac�vitate vitală (art. 2, lit. f) și profilaxia este principiul fundamental în asigurarea 
sănătății populației (art. 3, alin. 1). De asemenea, în conformitate cu art. 20. măsurile profilac�ce an�epidemice 
și serviciile medicale sunt garantate de către stat, în conformitate cu prevederile Cons�tuției, în limita 
programelor naționale prevăzute în bugetul de stat.

În acest sens, reprezentantul CNAM a declarat că „Aspectele profilac�ce sunt o prioritate a CNAM cu viziunea 
clară că trebuie de dezvoltat, dar acest lucru o să se întâmple treptat”.
Pe de altă parte, reprezentantul PN HIV/SIDA/ITS a expus următorul punct de vedere: „Teore�c, statul susține 
măsurile de profilaxie. Pe de altă parte, în prac�că – mai puțin. Din discuțiile cu reprezentanții CNAM, aceș�a 
sunt de părerea că din FAOAM pot fi prestate servicii de prevenire doar pentru persoanele asigurate. Dar, așa 
cum sistemul nostru de asigurări e bazat pe principiul de solidaritate, ac�vitățile de prevenire nu pot fi divizate 
pentru persoane asigurate și pentru persoane neasigurate”.

Reprezentantul UCIMP, de asemenea, califică profilaxia ca fiind pe locul doi din punct de vedere a eforturilor 
statului și a mobilizării resurselor: „Controlul HIV și TB sunt priorități pentru stat. Dacă ne uităm la controlul HIV 
și TB prin prisma tratamentului și a prevenției, atunci prevenția este o prioritate. Dar dacă privim la prevenție ca 
ac�vitate de reducere a riscurilor, fără tratament, atunci, din păcate, este pe locul doi”.

Referitor la mecanismul de coordonare a finanțării ac�vităților de profilaxie din resursele publice și resursele 
FG, reprezentantul UCIMP a menționat următorul lucru „Planificarea și bugetarea resurselor pentru ac�vitățile 
de prevenire se face la nivel de CNC. Din 2013-2015, FG pune accent pe necesitatea organizării unui dialog 
național: AO și populațiile țintă sunt actorii principali în scrierea cererii de finanțare și planificarea resurselor. 
UCIMP anunță anual concurs pentru organizațiile din societatea civilă și, prin dispoziția MS, este cons�tuită o 
comisie de jurizare, în care este inclus și un reprezentant al CNAM. Acest lucru înseamnă că CNAM ar trebui să 
cunoască volumul de finanțare care îl oferă FG, dar și instrumentele de aplicare și monitorizare a granturilor”.
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Datele sta�s�ce oficiale⁵ demonstrează că, în anul 2018, cea mai mare parte a cheltuielilor din cheltuielile totale 
de sănătate aparține serviciilor cura�ve (servicii medicale cu internare și în condiții de ambulator) - 49,2%, de 
vreme ce cota cheltuielilor pentru sănătate publică și profilaxie este extrem de mică, doar 4,76%. Conform 
datelor CNAM⁶, în anul 2018 cheltuielile anuale din fondul măsurilor de profilaxie pe cap de locuitor au 
cons�tuit 3,45 lei.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 594 din 14-05-2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de cons�tuire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, veniturile încasate 
la contul unic al Companiei Naționale de Asigurări în medicină pe parcursul anului, ar trebui să fie repar�zate în 
felul următor:
 fondul de bază - nu mai puțin de 94%;
 fondul de rezervă –  până la1%;
 fondul măsurilor de profilaxie - 1%;
 fondul de dezvoltare – până la 2%;
 fondul de administrare - până la 2%.

Cu toate acestea, analiza actelor legisla�ve privind sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 
pe cheltuieli pentru ul�mii cinci ani, demonstrează o pondere mult mai mică a cheltuielilor planificate, decât 
este prevăzut. Pentru anul 2021, cheltuielile planificate din FMP cons�tuie doar 0,4% din FAOAM. În acest sens, 
reprezentantul CNAM a declarat: „Acest procent este interpretabil, deoarece sunt servicii cu scop profilac�c, 
care sunt achitate din FB, ca screening-urile sau examenele profilac�ce. Există recomandări din partea MS și a 
Curții de Conturi de a face claritate și delimitare în serviciile care sunt cu scop profilac�c. Pentru anul următor e 
stabilită ca prioritate să delimităm aceste servicii care sunt achitate din FB și FMP, pentru că este important să 
nu avem dublări de servicii”. 
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⁵ Raport Conturi Naționale de Sănătate 2018, pag. 12. A se vedea www.ansp.md 

⁶ Raport anual privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medical pentru anul 2018. A se vedea    

   h�p://cnam.md/h�pdocs/editorDir/file/RapoarteAc�vitate_anuale/2019/Raport_anual_2018.pdf 

Figura nr. 1 Ponderea cheltuielilor Fondului măsurilor de profilaxie în totalul cheltuielilor FAOAM, %. 
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De asemenea, hotărârea Guvernului menționată mai sus, prevede destinația mijloacelor financiare, 
acumulate în fondul măsurilor de profilaxie, care se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor legate 
preponderent de:
 realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări şi alte metode de 

profilaxie primară şi secundară;
 efectuarea examinărilor profilactice (screening) în scopul depistării precoce a îmbolnăvirilor;
 finanțarea manifestărilor şi activităților cu menirea de a promova un mod de viaţă sănătos;
 achiziționarea, în baza hotărârii de Guvern, Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a 

dispozitivelor medicale, echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor pentru realizarea 
măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire şi de tratament în caz de urgențe de sănătate 
publică;

 alte activități de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, acceptate pentru finanțare în bază 
de proiecte, conform regulamentului aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi 
Compania Națională de Asigurări în Medicină.
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Figura nr. 2. Fondul măsurilor de profilaxie, milioane lei
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Cu toate că cheltuielile aprobate pentru Fondul măsurilor de profilaxie în ul�mii cinci ani, demonstrează o 
creștere de 7,5 ori: de la 6 milioane lei în 2017 la 45 milioane lei în 2021 (fig. 2), totuși, ca pondere în fondurile 
asigurării obligatorii de asistență medicală, acestea au crescut doar de 4 ori: de la 0,1% în 2017 la 0,4% în 2021 
(fig. 1).

Analiza executării FMP pentru perioada 2017-2019 (ul�mul an pentru care a fost publicat Raportul privind 
executarea FAOAM⁷), denotă faptul că pentru anii 2018 și 2019 sumele executate sunt mai mici decât cele 
planificate. As�el, în anul 2018 au fost cheltuite 90,8% din totalul mijloacelor aprobate, iar în 2019 – 81,4%.
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⁷ h�p://www.cnam.md/?page=131&  
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În condițiile unor resurse financiare limitate, în țările în care a fost redusă finanțarea programelor naționale HIV 
și TB din partea Fondului Global, celui mai mare risc este supusă realizarea măsurilor de prevenție în rândul 
populației afectate din grupurile țintă (UDI, BSB, LS, deținuții), care, adesea, nu reprezintă o prioritate pentru 
Guverne și nu se bucură de un sprijin poli�c, având ca consecință reducerea acestor programe. Pentru a 
contracara acest lucru, populația afectată din grupurile țintă ar trebui să fie în centrul atenției, nu numai ca 
beneficiari de servicii în cadrul programelor, ci și ca par�cipanți ac�vi în punerea în aplicare într-un mod atent 
planificat și bazat ș�ințific a procesului de tranziție, pentru a asigura menținerea și ex�nderea intervențiilor 
strategice, inclusiv a celor de reducerea riscurilor și de respectare a drepturilor omului⁸.

În Republica Moldova, definiția prestatorului de servicii de prevenire HIV se regăsește în Standardele de 
evaluare și acreditare a prestatorilor serviciilor de prevenire HIV⁹. As�el, prestator de servicii de prevenire HIV 
este considerată o organizație sau ins�tuție cu statut nonguvernamental, guvernamental sau comunitar, creată 
în conformitate cu prevederile legale și care urmărește scopul de a reduce riscurile de infectare cu HIV, hepa�te 
virale, infecții cu transmitere sexuală (asociate consumului de droguri și sexului neprotejat) și tuberculoză prin 
acordarea  serviciilor de prevenire pentru populațiile-cheie.

Legea nr. 23 din 16-02-2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA (art. 4. alin. 3), prevede că, în cadrul 
măsurilor strategice de profilaxie a infecției HIV/SIDA, este obligatorie promovarea implicării sporite a 
persoanelor cu HIV/SIDA și a organizațiilor neguvernamentale din domeniu în elaborarea și implementarea 
Programului național de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA și a programelor conexe, printre care cele de 
instruire pentru prevenire, îngrijire și tratament, de asistență juridică și socială, precum și a poli�cilor de 
încadrare în muncă.

În conformitate cu prevederile proiectului PN HIV/SIDA/ITS 2021-2025, organizațiile neguvernamentale 
naționale și internaționale care lucrează în domeniul profilaxiei HIV și ITS sunt considerate parteneri pentru 
implementarea programului național (p. 99). De asemenea, la p. 98, este s�pulat că, pentru a depăși riscurile 
legate de dificultatea accesibilității grupurilor de risc sporit de infectare la HIV și de faptul că, de regulă, 
reprezentanții acestor grupuri nu se adresează la ins�tuțiile medicale după servicii, vor fi implicate pe larg ONG 
care ac�vează în domeniul HIV pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV/ITS și testarea la HIV și ITS cu 
referirea/acompanierea cazurilor pozi�ve la ins�tuțiile medicale pentru confirmare și inițierea tratamentului 
specific.

În scopul asigurării con�nuității prestării serviciilor calita�ve persoanelor cu HIV și TB și populației afectate din 
grupurile țintă în procesul trecerii finanțării de la Fondul Global la finanțarea națională, Comitetul KAP (un grup 
de iniția�vă, fondat de liderii și organizațiile ce reprezintă interesele persoanelor cu HIV și TB și ale populației 
afectate din grupurile țintă, creat pentru asigurarea controlului epidemiei HIV și TB în Republica Moldova), a 
elaborat și a aprobat Strategia de advocacy și Planul de acțiuni pentru perioada 2017-2020 pentru asigurarea 
con�nuității prestării serviciilor persoanelor cu HIV și TB și populației afectate din grupurile țintă în procesul 
trecerii finanțării Programelor Naționale de la Fondul Global la finanțarea națională. 
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⁸ Strategia de advocacy a Comitetului KAP pentru perioada 2017-2020 pentru asigurarea con�nuității prestării serviciilor persoanelor cu HIV şi TB şi populației afectate din grupurile ţintă 

   în procesul trecerii finanţării Programelor Naționale de la Fondul Global la finanţarea națională

⁹ h�ps://cloud.mail.ru/public/HxPC/o5ENc2Mev/Standarde%20de%20evaluare%20si%20acreditare%20in%20sanatate/Servicii%20de%20Prevenire%20HIV/Stand%20prevenire%20HIV.docx



Obiec�vele generale ale strategiei au fost stabilite următoarele:
1. Implicarea membrilor comitetului KAP în luarea deciziilor de finanțare a Programelor naționale TB și 

HIV;
2. Promovarea elaborării și aplicării mecanismelor de finanțare a ONG din Bugetul Public Național 

(Bugetul de Stat, CNAM, Bugetele APL) în cadrul Programelor naționale TB și HIV;
3. Dezvoltarea sistemului de management al calității prestării serviciilor de către ONG în cadrul 

Programului național TB și HIV; 
4. For�ficarea capacităților de advocacy a membrilor Comitetului KAP.

Un reprezentant al unei AO a menționat că procesul de convingere, ca CNAM să finanțeze ac�vitățile de 
profilaxie și reducerea riscurilor, a fost unul foarte anevoios: „Împreună cu colegii din alte AO am realizat 
ac�vități de advocacy pentru a obține finanțare din partea CNAM. Acest proces a durat ani”.

În 2018, a fost elaborat Registrul online unic pentru înregistrarea și evidența serviciilor de prevenire folosind 
carduri de beneficiari individuali. Din 2019, toate ONG-urile care ac�vează în domeniul prevenirii HIV au trecut 
la înregistrarea serviciilor furnizate în regim  online, ceea ce a permis: 

 simplificarea înregistrării și evidenței beneficiarilor de servicii; 
 eliminarea dublării beneficiarilor serviciilor în diferite ONG-uri; 
 realizarea monitorizării și analizei con�nui a serviciilor furnizate, inclusiv a serviciilor furnizate prin 

intermediul farmaciilor; 
 prevenirea erorilor la înregistrarea datelor beneficiarilor sau la introducerea serviciilor furnizate; 
 determinarea metodei de furnizare a serviciilor; 
 realizarea procesului de validare și raportare a datelor într-un interval scurt și, cel mai important, 

asigurarea transparenței procesului de validare a serviciilor furnizate.

În proiectul Planului de acțiune privind implementarea PN HIV/SIDA/ITS pentru a. 2021-2025, organizațiile 
neguvernamentale sunt incluse ca responsabili, alături de alte autorități și ins�tuții, de implementarea mai 
multor obiec�ve strategice și ac�vități, însă cel mai  important rol avându-l la domeniul strategic 1. Reducerea 
cazurilor noi de HIV:
1.1. Intensificarea eforturilor de prevenire a HIV în populațiile-cheie cu risc înalt
1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a HIV către BSB și persoane transgen 
1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire către CDI
1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar
1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire către LS 
1.1.5. Furnizarea serviciilor de prevenire în sistemul penitenciar
1.2. Implementarea și ex�nderea la scară a eforturilor de prevenire a HIV prin abordări complete și eficiente 

bazate pe dovezi
1.2.1. Asigurarea accesului universal la PrEP
1.2.3.   Furnizarea serviciilor de prevenire și testare mobilă în grupuri cu risc înalt de infectare
1.2.4.   Oferirea serviciilor de prevenire prin alte surse alterna�ve
1.2.5.   Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare în toate grupurile cu risc sporit de infectare, fiind 

abordate necesitățile de gen ale beneficiarelor.
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Atât reprezentantul PN HIV/SIDA/ITS, cât și reprezentantul UCIMP au subliniat importanța implicării AO-HIV 
în prestarea serviciilor de profilaxie. În acest sens, reprezentantul UCIMP a menționat: „AO reprezintă un 
element de legătură între serviciile medicale de stat și beneficiari, din considerentul că prin intermediul lor este 
mult mai ușor de a ajunge la beneficiarii, care sunt mai greu de găsit și de testat. Aceste maladii (HIV și TB) au 
barierele lor pentru beneficiari, ca s�gma, ceea ce face ca beneficiarii să aibă o frică față de serviciile prestate de 
segmentul clinic. Din acest considerent, fără implicarea societății civile, ar fi mult mai dificil și, probabil, am avea 
un număr mult mai mic de beneficiari de servicii HIV și TB”. De asemenea, reprezentantul UCIMP a reiterat 
importanța accesării granturilor de la stat de către AO, deoarece „statul ar crește nivelul de încredere față de 
ONG ca prestatori de servicii și, viceversa”.
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Art. 13. alin.(1) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585/1998, prevede că: în 
cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, asistența medicală și farmaceu�că se acordă de către 
prestatorii de servicii medicale și farmaceu�ce, indiferent de �pul de proprietate și formă juridică de organizare, 
care ac�vează în conformitate cu legislația.

1În art. 9  al Legii ocro�rii sănătății 411/1995 sunt prevăzute condițiile de ac�vitate a prestatorilor privați de 
servicii medicale, care trebuie să respecte următoarele condiții de ac�vitate:

a) prestatorul privat de servicii medicale trebuie să fie inclus în Nomenclatorul ins�tuțiilor medico-
sanitare al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Muncii și Protecției Sociale;

b) prestarea serviciilor medicale pentru genul de ac�vitate solicitat trebuie să corespundă 
Nomenclatorului specializărilor profesionale, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale, Muncii și Protecției Sociale;  

c) prestatorul privat de servicii medicale trebuie să dețină autorizație sanitară pentru genul de ac�vitate 
prac�cat;

d)   prestatorul privat de servicii medicale trebuie să dețină cer�ficat de acreditare.

În contextul ul�mei prevederi, Legea nr. 552/2001 din 18.10.2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate 
stabilește principiile de bază și modul de evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii medicale și 
farmaceu�ce. În conformitate cu această lege prestatorii de servicii medicale și farmaceu�ce, indiferent de 
forma de proprietate: publică sau privată, sunt supuși evaluării și acreditării o dată în 5 ani.

Regulamentul cu privire la procedura de evaluare și acreditare în sănătate, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1289  din 12.11.2018, stabilește procedura de evaluare și acreditare a 
prestatorilor de servicii medicale și farmaceu�ce din Republica Moldova. 

În anul 2017 de către Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (actualmente, Agenția Națională 
de Sănătate Publică) au fost aprobate Standardele de evaluare și acreditare a prestatorilor serviciilor de 
prevenire HIV. 

În conformitate cu Lista prestatorilor privați de servicii medicale evaluați în scop de acreditare¹⁰, actualizată la 
data de 30 iunie 2021, sunt acreditate 2 asociații obșteș� prestatoare de servicii pentru persoanele cu HIV: 

 AO „Tinerii pentru dreptul la viață” din mun. Bălți (perioada de acreditare 2018-2023) pentru acordarea 
serviciilor consulta�ve și de prevenire a infecției HIV, hepa�telor virale, ITS, infecției TB în mediul 
consumatorilor de droguri injectabile și lucrătoarelor sexului comercial (actualmente ac�vitate preluată 
și desfășurată din 2020 de Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor).

 AO „Pentru prezent și viitor” din mun. Chișinău (perioada de acreditare 2018-2023) pentru acordarea 
asistenței medicale consulta�ve a medicului infecționist, psiholog, consultanță de consiliere, inclusiv 
pre- și post test HIV.
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În anul 2020, a fost aprobată Legea nr. 86 cu privire la organizațiile necomerciale, care stabilește principiile de 
cons�tuire, înregistrare, de desfășurare și încetare a ac�vității organizațiilor necomerciale, precum și procedura 
de obținere a statutului de u�litate publică (art. 1, alin (1)). Conform acestei legi, organizație necomercială este 
persoana juridică al cărei scop principal este altul decât obținerea de venit. Organizații necomerciale sunt: 
asociația obștească, fundația și ins�tuția privată.

Asociațiile obșteș� prestatoare de servicii pentru persoanele cu HIV pot fi contractate de CNAM din Fondul 
măsurilor de profilaxie al asigurării obligatorii de asistență medicală. În acest sens a fost aprobat Regulamentul 
privind  modalitatea de finanțare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a ac�vităților de 
profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire¹¹ prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Compania 
Națională de Asigurări în Medicină nr. 286/154A din 11 aprilie 2017 „Cu privire la ins�tuirea Consiliului 
coordonator pentru stabilirea priorităților de u�lizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie 
al CNAM pentru ac�vități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în baza de proiecte și 
aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanțare din fondul de profilaxie în bază de proiecte a 
ac�vităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire”. Acest regulament are drept scop stabilirea 
unui mecanism transparent și eficient de planificare, administrare și monitorizare a realizării proiectelor din 
fondul măsurilor de profilaxie al asigurării obligatorii de asistență medicală.

De asemenea, a fost aprobat Regulamentul cadru privind organizarea ac�vității Programelor de Reducere a 
Riscurilor implementate în Republica Moldova prin Dispoziția MSMPS nr. 539-d din 22.10.2018 „Privind 
aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea ac�vității Programelor de Reducere a Riscurilor 
implementate în Republica Moldova”. În conformitate cu prevederile respec�vului regulament, intervențiile 
Strategiei de Reducere a Riscurilor sunt orientate spre îmbunătățirea eforturilor de prevenire răspândirii HIV și 
reducerea riscurilor asociate consumului de droguri și/ sau sexului neprotejat. În Regulament este prevăzut că: 
programele de reducere a riscurilor pot beneficia de mijloace financiare provenite din bugete locale sau 
naționale, granturi, donații, sponsorizări oferite de persoane fizice și juridice (publice sau private) sau alte surse, 
în conformitate cu actele norma�ve și legisla�ve în vigoare. Mijloacele financiare ale programele de reducere a 
riscurilor sunt u�lizate pentru: 1) realizarea ac�vității prevăzute de prezentul Regulament; 2) perfecționarea 
bazei tehnico-materiale; 3) salarizarea și s�mularea personalului; 4) alte direcții, care nu contravin prevederilor 
acestui Regulament și legislației în vigoare.
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Așa cum a fost menționat mai sus, mecanismul de contractare din FAOAM a AO-HIV pentru implementarea 
programelor de prevenire HIV și de suport, este prevăzut în Regulamentul privind  modalitatea de finanțare din 
fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a ac�vităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de 
îmbolnăvire (în con�nuare, Regulament FMP). Ordinul prin care este aprobat Regulamentul FMP este publicat 
pe portalul , și pe pagina web a Ministerului Sănătății , dar fără www.legis.md h�p://www.old2.ms.gov.md
anexa la care se face referință la pct. 9 (anexa nr. 1 la prezentul Regulament): solicitarea de par�cipare la concurs 
conform modelului aprobat de CNAM și la pct. 38 (anexele nr. 2 și 3 la prezentul Regulament): rapoartele. 
Ordinul respec�v nu este publicat pe pagina web a CNAM la compar�mentul Legislație, Ordine ale CNAM. 

Modalitatea de finanțare din Fondul măsurilor de profilaxie este stabilită în bază de proiecte. Această 
modalitate de finanțare este similară cu alocarea mijloacelor financiare din Fondul de dezvoltare, dar se 
deosebește de contractarea prestatorilor de servicii medicale din Fondul de bază (FB). 

Conform ul�mei modificări a Regulamentului FMP la pct. 4 (OMSMPS126/42 din 18.02.21), sub incidența lui 
cad doar acoperirea cheltuielilor prevăzute la pct. 15 alin. 1 (realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de 
îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări și alte metode de profilaxie primară și secundară) din Regulamentul privind 
modul de cons�tuire și administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.594 din 14.05.2002. Totuși, ne-excluderea alin. 1) - 3) de la pct. 4, din redacțiile 
anterioare (2017, 2018) creează o anumită confuzie.

Capitolul III al Regulamentului FMP descrie modul de prezentare a propunerilor de proiect. Condițiile generale 
de prezentare a propunerilor de proiecte, formularele și alte acte relevante necesare pentru prezentare sunt 
făcute publice de către CNAM, pe site-ul său oficial ( ). Totuși, la acest capitol nu există informație www.cnam.md
privind perioada/termenii publicării condițiilor de prezentare a propunerilor de proiecte de către CNAM.

Capitolul IV al Regulamentului FMP prezintă modul în care are loc evaluarea și selectarea propunerilor de 
proiecte. Un aspect important asupra căruia e necesar de atras atenție, este prevederea de la pct. 19 al 
Regulamentului FMP: Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului va rămâne ferm pe toată durata de 
implementare a proiectului. Orice modificare între liniile bugetare se face cu condiția că aceste modificări să nu 
influențeze bugetul total al proiectului și să fie coordonate în prealabil cu CNAM. În cazul proiectelor finanțate 
de agențiile internaționale, de obicei, este prevăzut cuantumul procentual al modificărilor care pot fi operate 
între liniile de buget (de exemplu, nu mai mult de 15% între liniile de buget ale aceluiași capitol de cheltuieli) și 
dacă sunt permise modificări între capitolele de cheltuieli (de exemplu, trecerea cheltuielilor de la capitolul 
„alte cheltuieli”, în cazul în care au fost economisite, la capitolul „cheltuieli pentru consumabile și 
medicamente”). De asemenea, este important de a specifica foarte clar procesul de coordonare al modificărilor, 
dacă trebuie realizat prin demers oficial sau este suficient de a fi coordonat prin email și în ce termen CNAM 
anunță beneficiarul finanțării despre decizia luată privind acceptul sau refuzul modificărilor la bugetul 
proiectului. 

Propunerile de proiecte înaintate la CNAM de către solicitanți sunt evaluate de către Comisia specializată de 
selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie. Componența, atribuțiile și 
specificul ac�vității Comisiei respec�ve sunt prevăzute la pct. 18-25 ale Regulamentului FMP. Comisia decide 
dacă mijloacele financiare solicitate vor fi alocate integral sau parțial. Totodată, în cazul finanțării parțiale a 
propunerii de proiect, nu este specificat cuantumul procentual al finanțării (de exemplu, nu mai puțin de 70% 
din cuantumul total al mijloacelor financiare). 
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Capitolul V al Regulamentului FMP prezintă anumite aspecte privind finanțarea proiectelor. As�el, proiectele 
se finanțează anual, în baza contractului încheiat cu CNAM, care au la bază decizia Comisiei specializate de 
selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie. La contract trebuie anexate: 
proiectul, bugetul de cheltuieli aprobat, graficul tranșelor și prezentării rapoartelor. De asemenea, 
Regulamentul FMP prevede că sumele neu�lizate după finalizarea proiectului se returnează CNAM, în termen 
de maximum 15 de zile de la data expirării contractului de finanțare, însă nu prevede termenii de debursare a 
primei tranșe către beneficiarul finanțării după semnarea contractului. 

Capitolul VI al  Regulamentului FMP descrie modul în care se ține evidența și controlul u�lizării mijloacelor 
financiare nerambursabile. La acest capitol sunt prevăzute �purile de rapoarte (intermediare și finale) și a 
documentelor jus�fica�ve care trebuie să le prezinte beneficiarii finanțării către CNAM, obliga�vitatea 
promovării CNAM ca finanțator, dar și condițiile rezilierii contractelor de finanțare.

Reprezentanții AO care au experiența accesării resurselor financiare din FMP consideră că Regulamentul FMP 
trebuie modificat și în cadrul Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de u�lizare a mijloacelor 
financiare din FMP, trebuie să fie persoane care cunosc specificul HIV. În acest context, au fost menționate 
următoarele: „Nu avem un regulament clar, ca finanțarea să aibă loc în mod firesc, nedureros și cu rezultate 
bune. Regulamentul care este, foarte multe lucruri nu le conține. În contracte, solicitările și procedurile care se 
aplică către ONG, nu se regăsesc în regulament. Sau acest regulament a fost elaborat, în mare parte pentru 
ins�tuțiile publice și nu au fost luate în considerare specificul programelor naționale și a ac�vității AO”.

Reprezentantul CNAM susține idea că Regulamentul FMP ar fi necesar de modificat, dar consideră că ar fi 
binevenit ca ONG-le să vină cu iniția�vă. Cu atât mai mult, a menționat faptul că contractul de prestări servicii, 
tranșele, procesul de raportare trebuie coordonat cu AO și CNAM ar accepta propunerile din partea lor.
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Reprezentanții AO se simt mo�vați de a aplica proiecte spre finanțare din FMP din considerentul că acestea sunt 
resurse financiare naționale, care acoperă necesitățile, finanțarea cărora nu este prevăzută de FG. De 
asemenea, aplicând proiecte spre finanțare la CNAM, reprezentanții AO consideră că, demonstrează, în acest 
mod, angajamentul țării, cu atât mai mult că acest lucru este solicitat și de programele naționale. 

Reprezentantul UCIMP a subliniat, că ins�tuția sa indică în criteriile de contractare din FG ca atu/ avantaj, dacă 
organizația are experiență de aplicare a proiectelor la CNAM, totuși există organizații care doar promit că o vor 
face (de exemplu, la anul viitor) sau preferă să aplice în parteneriat cu alte ONG: „Sunt organizații care aplică din 
2017 proiecte spre finanțare din FMP. Sunt organizații care aplică din 2019, dar sunt organizații care nu vor să 
aplice, pentru că nu toate sunt pregă�te pentru aceasta. De exemplu, la Nord și la Sud sunt organizații care 
aplică proiecte la CNAM în parteneriat cu alte AO”.

Unii reprezentanți ai AO care au experiența accesării resurselor financiare din FMP, consideră experiența de 
implementare a proiectelor favorabilă, în special a fost menționată comunicarea cu reprezentanții CNAM ca 
fiind una foarte bună. 

Totuși, reprezentanții AO au determinat un șir de provocări în procesul de implementare a proiectelor de 
profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate de CNAM. Cele mai multe dificultăți au vizat 
următoarele aspecte:

 Debursarea tranșelor:
o „Toată suma a fost împărțită în tranșe lunare. Avansul cons�tuia doar 35% din suma lunară, iar 

65% se transfera numai după prezentarea raportului, la jumătatea lunii următoare. Aceș� bani îi 
luăm din alte surse, iar când erau transferații banii de la CNAM, acopeream neajunsurile”;

o „Am încercat să negociem tranșe semestriale, dar nu a fost posibil. E foarte complicat să fie 
tranșe lunare. Chiar dacă în contract e prevăzut avansul „până la 80%”, ni se transferă doar 35%”;

o „Un minus la finanțarea de anul acesta este faptul că, înainte, dacă solicitai tranșa era o 
procedură, acum, conform contractului, trebuie de jus�ficat solicitarea tranșei: pentru ce 
servicii sunt necesari banii; solicită contractele de achiziții, pe când tranșa nu este transferată”;

o „Anul acesta, la solicitarea primei tranșe, ni s-a cerut să transmitem documente jus�fica�ve: 
planul de ac�vitate, descrierea mai detaliată a bugetului, documente jus�fica�ve pe procurări, 
contracte cu furnizorii, contracte cu angajații proiectului ș.a. Este o regulă din mers, care nu este 
prevăzută în contract. Atunci când am semnat contractul nu am fost anunțați că va fi nevoie de 
aceste documente jus�fica�ve pentru a debursa prima tranșă. Ar fi bine ca lista documentelor 
jus�fica�ve să fie stabilită la etapa semnării contractului de finanțare și să fie o listă rezonabilă. 
De exemplu, contractele cu furnizorii nu pot fi prezentate la solicitarea primei tranșe, trebuie mai 
întâi să lucrezi”;

o „Contractul este semnat în iunie și până la moment, în septembrie nu am primit nici un bănuț. În 
contract e prevăzut „până la 80%” prima tranșă, dar CNAM insistă să solicităm mai puțin”;

o „Am avut și experiențe mai triste, pentru că ul�ma parte tranșă nu a fost transferată de CNAM, 
ceea ce a inclus remunerarea muncii. Argumentul a fost că nu am u�lizat consumabilele, cu toate 
că acest lucru s-a întâmplat din cauza pandemiei”;

o „Noi nu am ș�ut și am așteptat ul�ma tranșă ca să efectuăm salarizarea. CNAM a declarat că 
dacă nu ați efectuat salarizarea, banii nu îi putem debursa. Însă, în contract nu e s�pulat ca să se 
acopere cheltuielile din banii proprii, după care vor fi res�tuiți”.
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o „Anul trecut a fost contractarea de la CNAM doar o lună, pentru că era sfârșitul anului. O 
lună a fost împărțită în 2 tranșe. Timpul ne presa și când am solicitat prima tranșă nu am 
inclus cheltuielile pentru salarizare. Când am raportat prima tranșă ne-au spus că, dacă 
nu ați inclus salariile, lucrați voluntar”.

 Termenul de implementare a proiectelor:
o „Trebuie să valorificăm în 3 luni numărul de beneficiari planificați în jumătate de an, 

pentru că am încheiat contractul pe 2 septembrie și încă nu am început implementarea”;
o „Inițial proiectul era planificat pentru 6 luni, apoi s-a restrâns pentru 3-4 luni. Acest lucru 

influențează negativ asupra calității, ceea ce nu este benefic nici pentru noi, nici pentru 
angajați, nici pentru beneficiari. Conform Standardului de calitate pentru serviciile de 
prevenire HIV, trebuie să distribuim 100 de seringi unui CDI timp de 6 luni. La sfârșitul 
proiectului CNAM verifică dacă am reușit distribuirea a 100 seringi per CDI. În realitate, 
beneficiarul în 3-4 luni nu avea nevoie de 100 seringi în 3-4 luni, ci doar de 60. În acest 
mod, se denaturează toate intențiile de calitate a serviciilor de prevenție. Dar dacă 
renunțăm să aplicăm, nu se valorifică resursele financiare și riscăm alte concursuri să nu 
mai fie anunțate și ni se spune că: înseamnă că nu există necesitate de finanțare”

 Raportarea datelor și monitorizarea:
o „Există diferențe între modalitățile firești pentru AO, de asigurare a confidențialității, 

anonimității, colectarea datelor într-o anumită formă și solicitările CNAM: liste cu 
semnături, numere de telefoane, inclusiv extrasul convorbirilor telefonice, ceea ce nu 
este în conformitate cu acele norme în baza cărora acordăm servicii. Și nici nu sunt 
prevăzute în contract aceste solicitări”;

o „Din softul 1C, toată documentația poate fi prezentată pe suport electronic, iar CNAM 
solicită aceeași informație și pe suport de hârtie”;

„La finalul ultimului contract, am scanat și am printat toate anchetele primare și la CNAM a fost 
prezentată o cutie de hârtie. Este de înțeles prezentarea pe suport de hârtie a rapoartelor finale, a 
anexelor, dar aceste documente primare de proces – nu este cazul. La FG nu se prezintă atâta 
documentație. Cu atât mai mult că documentele se păstrează 5 ani în arhiva organizației”.

AO care nu au experiența accesării mijloacelor financiare din FMP, invocă diverse mo�ve, care îi împiedică să 
aplice proiecte spre finanțare la CNAM, ca: lipsa curajului, reținerea salariilor în proiecte, lipsa informării despre 
organizarea procesului de contractare și a modului de monitorizare a proiectelor, lipsa siguranței și a stabilității 
finanțării, neasigurarea confidențialității beneficiarilor, spusele colegilor că procesul este complicat. În acest 
context, a fost expusă opinia că neasigurarea la �mp a finanțării este o barieră importantă în implementarea 
proiectelor: „Discutând cu colegii noștri care implementează proiecte finanțate de CNAM, spun că este reținere 
în finanțare și nu doar o săptămână-două, ci este vorba de luni, ceea ce stopează ac�vitatea. Este foarte greu să 
faci procurări și să nu poți să faci transferul pentru că nu ai bani în cont, iar în cadrul programelor de reducere a 
riscurilor, avem nevoie de consumabile pentru a ac�va. Ca aceste consumabile să ajungă la beneficiari, avem 
nevoie să achităm salariile pentru lucrătorii outreach, deoarece suntem și noi verificați de diferite ins�tuții și 
trebuie sa le asigurăm salarizarea la �mp”.

Fiind întrebați ce i-ar mo�va pe reprezentanții AO, care nu au experiența implementării proiectelor finanțate de 
CNAM, de a accesa resurse financiare din FMP, au fost expuse următoarele solicitări: să fie asigurată 
confidențialitatea și anonimatul beneficiarilor, salariile să fie decente și achitate la �mp, debursarea banilor să 
fie efectuată la �mp pentru a asigura claritate, stabilitate și lucru eficient.
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Referitor la cauzele re�cenței AO de a aplica proiecte spre finanțare la CNAM din FMP, reprezentantul UCIMP a 
menționat câteva: temerea, lipsa experienței, CNAM este un fel de „sperietoare” pentru organizații și a 
menționat: „le este mai ușor să lucreze cu FG, decât cu CNAM, deoarece cerințele sunt mai clare”.

În acest context, un reprezentant AO, care nu are experiența aplicării proiectelor finanțate de CNAM a declarat: 
„Eu aș con�nua să lucrez cu UCIMP și nici nu aș căuta să aplic la CNAM, pentru că finanțarea de la FG este 
regulată și la �mp. Doar dacă ar înceta finanțarea din partea FG, aș căuta finanțare la CNAM”.

Pe de altă parte, reprezentantul UCIMP a subliniat importanța acumulării experienței AO de a aplica și a 
implementa proiecte susținute financiar de CNAM: „Totuși, este foarte important că există această 
oportunitate, că se încearcă să se acopere beneficiari din toate regiunile, să aplice proiecte cât mai mute 
organizații separat sau în consorțiu unii cu alții și atunci de la an la an crește numărul organizațiilor implicate”.
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Prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină nr. 286/154A din 11 
aprilie 2017 este aprobat nu doar Regulamentul FMP, dar și componența Consiliul coordonator pentru stabilirea 
priorităților de u�lizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de 
Asigurări în Medicină pentru ac�vități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanțate în bază de 
proiecte.
 
Prioritățile de u�lizare a mijloacelor financiare din fondul masurilor de profilaxie aferente implementării 
programelor naționale și speciale în domeniul ocro�rii sănătății pentru anul 2021, au fost aprobate prin Ordinul 
comun al MSMPS și CNAM nr. 51/23A din 28 ianuarie 2021¹². Pe lângă alte acte norma�ve, acest ordin are la 
bază decizia Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de u�lizare a mijloacelor financiare din fondul 
masurilor de profilaxie al CNAM, consemnată prin Procesul verbal nr. 4 din 29.12.2020.

Reprezentantul CNAM a declarat că prioritățile de finanțare le stabilește MS și deja de trei ori au solicitat MS să 
întrunească Consiliul coordonator pentru a stabili prioritățile de finanțare din FMP pentru anul 2022, dar așa 
cum aprobarea PN este planificată pentru decembrie 2021, acest proces se tergiversează.

În conformitate cu  aceste priorități, aproape jumătate (46,7%) din mijloacele financiare ale FMP sunt des�nate 
pentru achiziționarea vaccinului an�gripal. Pentru această ac�vitate sunt prevăzute 21 milioane lei din 45 
milioane lei. Totodată, pentru realizarea proiectelor de prevenire a transmiterii HIV și ITS, în special în 
populațiile-cheie sunt prevăzuți 1 milion lei (respec�v, de 20 de ori mai puțin), ceea ce cons�tuie 2% din FMP.
 
În acest sens, considerăm oportun de a compara cheltuielile planificate și aprobate de autoritățile statului prin 
HG pentru realizarea programelor naționale. As�el, pentru realizarea Programului Național de Imunizări pentru 
anii 2016-2020, statul a planificat cheltuieli totale pentru 5 ani de 235,3 milioane lei, iar bugetul PN 
HIV/SIDA/ITS pentru a. 2016-2020 cons�tuie 1 045,6 milioane lei sau de 4,4 ori mai mare. Acest lucru denotă 
faptul că modul de finanțare din FAOAM nu corespund cu prioritățile statului, aprobate prin HG.

În total pentru finanțarea ac�vităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, acceptate pentru 
finanțarea în baza de proiecte, conform regulamentului aprobat de MSMPS și CNAM (setul III de măsuri), sunt 
prevăzute 15% din mijloacele financiare ale FMP (tabel 1). Cu toate acestea, suma de facto planificată pentru 
finanțarea ac�vităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire de HIV și ITS, TB și de reducere a 
riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile, cons�tuie 3,2 milioane de lei.

EVALUAREA CONDIȚIILOR DE CONTRACTARE A AO-HIV 
DIN MIJLOACELE FONDULUI DE PROFILAXIE A CNAM

23EVALUAREA MECANISMULUI DE FINANȚARE A ASOCIAȚIILOR OBȘTEȘTI, CARE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAME DE PREVENIRE HIV ȘI SUPORT, 
DIN MIJLOACELE FONDULUI MĂSURILOR DE PROFILAXIE AL CNAM

¹²h�p://www.cnam.md/h�pdocs/editorDir/file/Legisla�e/ordine/2021/1/23A%20din%2028_01_2021%20aprobarea%20priorita�lor%20de%20u�lizare%20a%20mijloacelor%20financiar

e%20din%20fondul%20masurilor%20de%20profilaxie%20pentru%20anul%202021.pdf 



Tabelul nr. 1. Finanțarea ac�vităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, acceptate pentru 
finanțarea în baza de proiecte, conform regulamentului aprobat de MSMPS și CNAM, din FMP 
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Priorități 
planificate

Costul es�ma�v 
al acțiunii, lei

Ponderea 
din FMP, %

Indicator de rezultat Impact 
scontat

1 2 3 4 5

Realizarea 
proiectelor de 
prevenire a 
transmiterii HIV și 
ITS, în special în 
populațiile-cheie

1 000 000,0 2,22 Circa 1,5 mii de 
beneficiari din grupurile 
de risc acoperiți cu 
servicii de prevenire în 
cadrul programelor de 
reducere a riscurilor

Iden�ficarea și 
diagnos�carea 
persoanelor infectate 
cu HIV;

Scăderea prevalenței 
HIV în rândul 
grupurilor de risc;

Contribuție la 
reducerea incidenței 
prin HIV.

Realizarea 
proiectelor de 
profilaxie TB în 
rândul populațiilor 
cheie afectate și 
creșterea 
complianței la 
tratament TB DS și 
TB MDR

1 200 000,0 2,67 Ponderea cazurilor de TB 
depistate din populațiile 
cheie afretate;

Ponderea pacienților cu 
TB complianți la 
tratament.

Scăderea incidenței 
TB în rândul 
populațiilor cheie 
afectate din RM;

Creșterea ratei de 
succes a 
tratamentului și 
scăderea prevalenței 
TB în populația 
generală

Realizarea 
campaniei de 
prevenire a 
consumului de 
alcool și tutun, 
inclusiv la copii

1 500 000,0 3,33 Ponderea persoanelor 
instruite în prevenirea 
consumului de alcool, 
tutun, etc.

Numărul de campanii 
realizate la nivel național 
privind informarea și 
sensibilizarea referitor la 
măsurile de control a 
consumului de alcool și 
tutun, etc

Persoane care cunosc 
consecințele 
consumului nociv de 
alcool, tutun, etc. 
pentru sănătate;

Campanii realizate 
care promovează 
prevenirea 
consumului de alcool, 
tutun, etc.;
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Priorități 
planificate

Costul es�ma�v 
al acțiunii, lei

Ponderea 
din FMP, %

Indicator de rezultat Impact 
scontat

1 2 3 4 5

Ins�tuții de 
învățământ cu poli�ci 
interne de promovare 
a locurilor de muncă 
libere de alcool, 
tutun, etc. aplicate

Implementarea 
proiectelor de 
reducere a 
riscurilor 
condiționate de 
consumul de 
droguri în 
societatea civilă

3 074 036,0 6,83 Numărul consumatorilor 
de droguri acoperiți cu 
servicii de prevenire în 
cadrul programelor de 
reducere a riscurilor

Numărul de 
beneficiari de servicii 
implicați;

Numărul de proiecte 
de profilaxie finanțate 
din FAOAM

TOTAL 6 774 036,0 15,05

Reprezentantul unității de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS a subliniat faptul că CNAM coordonează cu ei 
numărul de potențiali beneficiari care vor fi incluși în proiectele finanțate din FMP, iar unitatea de coordonare a 
PN HIV/SIDA/ITS discută cu prestatorii de servicii, numărul de beneficiari. În dependență de aceasta se 
formează bugetul solicitat de la CNAM pentru realizarea măsurilor de profilaxie HIV. În acest scop, pentru anul 
2021 unitatea de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS a solicitat 5 milioane lei din FMP al AOAM. Reprezentantul 
unității de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS a menționat: „cu toate că am solicitat 5 milioane de lei, în urma 
discuțiilor, CNAM a stabilit limita de 1 milion de lei, dar, de fapt, au fost alocate doar 750 mii lei. Și acest milion, 
dacă ar fi fost alocat de la începutul anului, ar fi fost mai ușor de planificat ac�vitățile”.

De asemenea, și reprezentantul UCIMP a elucidat faptul că suma alocată de către CNAM pentru realizarea 
măsurilor de profilaxie, nu corespunde cu necesitățile determinate pentru populațiile țintă pe care și le-a 
asumat țara: „CNAM nu se subordonează MS și nici nu are reprezentanți în CNC, din acest considerent agrearea 
și asumarea angajamentelor la nivel de CNC este mai dificilă”. Totodată, a subliniat faptul că FG își dorește o 
predic�bilitate mai mare a resurselor planificate și contractate la nivel național.

Reprezentanții AO care au avut experiența accesării resurselor financiare din FMP, la fel consideră că resursele 
financiare alocate sunt insuficiente și nu corespund cu prevederile bugetului din PN HIV/SIDA/ITS: „Așa cum 
PN HIV/SIDA/ITS încă nu este aprobat, CNAM a declarat că acesta nu reprezintă un cadru sau o direc�vă. Nu 
corespund nici necesitățile, nici așteptările, nici angajamentele pe care le are țara față de FG. Este vorba de 
servicii care trebuie integrate în sistemul de sănătate publică și să rămână funcționale cu sau fără prezența FG. 
FG poate să contribuie la acele aspecte pe care nu și le poate asuma țara din FAOAM”. De asemenea, 
reprezentanții AO consideră că ceea ce se alocă la moment, este doar pentru a menține acest mecanism de 
finanțare și a arăta că statul contribuie la solicitările PN HIV/SIDA/ITS și ale organizațiilor internaționale.
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Analiza publicării anunțurilor pentru anul 2021 pe pagina web a CNAM demonstrează faptul că, în majoritatea 
cazurilor, acestea au fost publicate primar în luna iunie (tabel 2) și repetat în lunile iulie-septembrie, iar perioada 
de implementare a proiectelor sunt lunile: septembrie – decembrie. Acest lucru denotă faptul că pentru prima 
perioadă a anului (ianuarie-iunie), CNAM nu a planificat resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor 
des�nate ac�vităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire. Reprezentantul CNAM a comentat 
acest fapt în felul următor: „Anul acesta, dar și anul trecut, prioritățile stabilite inițial au fost suspendate din 
cauza pandemiei. De asemenea, factorii poli�ci, dar și birocrația au influențat tergiversarea proceselor”.

Toate anunțurile în anul curent privind desfășurarea concursurilor de selecția a proiectelor de prevenire HIV, TB 
și reducerea riscurilor condiționate de consumul de droguri injectabile, au fost repetate. Acest lucru are câteva 
consecințe nefavorabile pentru solicitanții finanțării: deplasarea termenului de începere a implementării 
proiectului, micșorarea termenului pentru depunerea dosarelor, iar, uneori, reducerea numărului de 
beneficiari și, respec�v, reducerea finanțării.

Anunțul privind desfășurarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de 
îmbolnăvire de HIV și ITS a fost repetat pentru două din cele trei regiuni planificate. Acest lucru a dus la 
planificarea începerii proiectelor mai târziu cu 2 luni (1 septembrie) decât era planificat (1 iulie).

Anunțul privind desfășurarea concursului de selectare a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de 
îmbolnăvire de tuberculoză a fost publicat repetat peste aproxima�v o lună (5 iulie) de la anunțarea inițială a 
concursului (10 iunie) pentru ambele regiuni planificate inițial (Nord și Centru), cu indicarea concretă a zece 
raioane (nouă raioane și un municipiu) în care se vor desfășura ac�vitățile proiectelor. Anunțarea repetată a 
concursului de selecția a proiectelor a influențat și asupra deplasării termenului de începere a ac�vităților 
proiectului cu 3 săptămâni (23 iulie).

Anunțul privind desfășurarea concursului de selectare a proiectelor privind reducerea riscurilor condiționate de 
consumul de droguri injectabile a fost publicat primar pe 23 iunie, după care a fost publicat repetat de trei ori: 7 
iulie (3 regiuni), 26 august (3 regiuni), 8 septembrie (2 regiuni). Acest lucru a dus nu doar la tergiversarea 
începerii ac�vităților proiectelor cu 2,5 luni, dar și la reducerea numărului de beneficiari și a finanțării pentru al 
treilea concurs. As�el, dacă în anunțul inițial și în primul anunț repetat erau planificați 1 milion 250 mii lei pentru 
4 200 de beneficiari (3 regiuni), pentru al doilea concurs repetat a fost anunțată o finanțare de 1 milion lei pentru 
3360 de beneficiari (3 regiuni) și a fost selectat proiectul pentru regiunea Nord în valoare de 357,3 mii lei. În 
ul�mul anunț, au fost propuse 2 proiecte pentru regiunile Centru, Sud cu finanțarea de 590 mii lei pentru 1975 
de beneficiari.

Reprezentantul unității de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS a menționat că din 2017 se negociază cu CNAM, ca 
finanțarea proiectelor din FMP să fie în paralel cu cea a FG și să coincidă cu anul bugetar: ”În acest caz și 
organizațiile prestatoare și-ar putea planifica ac�vitățile privind noii beneficiari. De al�el, dacă nu au 
cer�tudinea finanțării din partea CNAM, își axează ac�vitatea pe beneficiarii care sunt acoperiți de FG”. 

Cu privire la numărul de beneficiari, acesta a menționat că cifrele care apar în anunțuri, CNAM le coordonează 
cu unitatea de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS, care, anual, colectează nevoile de servicii de la organizațiile 
prestatoare, iar criteriul de bază al CNAM pentru contractarea prestatorilor este cel teritorial (Nord, Centru, 
Sud).
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În contextul prac�cii actuale de publicare și re-publicare a anunțurilor reprezentantul unității de coordonare a 
PN HIV/SIDA/ITS a comentat: „Suntem în septembrie și abia începe implementarea proiectelor pentru Centru și 
Sud. Proiectele încep în septembrie, procurările de bunuri durează în jur de trei săptămâni, ceea ce înseamnă că, 
de facto, proiectul demarează încă peste o lună.”

Fiind întrebat despre cauza tergiversării publicării anunțurilor de către CNAM, reprezentantul PN 
HIV/SIDA/ITS s-a expus că presupune că acest lucru se întâmplă din cauza aprobării întârziate a Bugetului Public 
Național: „Este greu de explicat că finanțarea ac�vităților PN HIV/SIDA/ITS nu este o ac�vitate sporadică, dar 
trebuie să existe o con�nuitate pentru prestarea serviciilor de prevenție, pentru că sunt aceiași beneficiari. La 
ul�ma discuție cu CNAM s-a promis că la anul viitor, finanțarea va începe din ianuarie”.

Reprezentanții AO, care au experiența implementării proiectelor finanțate din FMP, au sugerat că se creează 
impresia că amânarea concursurilor se face intenționat pentru a micșora suma alocată: „Concursul a fost lansat 
de mai multe ori și până în final suma a fost înjumătățită. Concursul a fost anunțat în luna mai, contractul a fost 
semnat la finele lunii septembrie, iar suma alocată a fost de două ori mai mică decât cea anunțată inițial. De 
obicei, o dată cu re-lansarea concursurilor se micșorează suma, din considerentul că se micșorează perioada de 
implementare a proiectelor”.

Tabelul nr. 2. Lista anunțurilor (parțială) privind desfășurarea concursului de selectare a proiectelor finanțate din 
FMP în 2021

Data publicării 

anunțului și 

informații 

din anunț

Conținutul anunțului Data publicării repetate a 

anunțului și informații din 

anunț

Conținutul anunțului 

repetat

9 iunie 2021 Anunț privind desfășurarea concursului de 

selectare a proiectelor de profilaxie și 

prevenire a riscurilor de îmbolnăvire de 

HIV și ITS

14 iulie 2021 Anunț privind desfășurarea 

repetată a concursului de 

selectare a proiectelor de 

profilaxie și prevenire a 

riscurilor de îmbolnăvire de 

HIV și ITS pentru regiunile 

Centru și Sud

Obiec�v Asigurarea accesului grupurilor-cheie 

(consumatori de droguri injectabile (CDI), 

lucrătorii sexuali (LS), bărbați care întrețin 

relații sexuale cu bărbații (BSB)) la serviciile 

de bază de prevenire HIV/SIDA și a 

infecțiilor cu transmitere sexuală

Obiec�v Asigurarea accesului 

grupurilor-cheie (consumatori 

de droguri injectabile (CDI), 

lucrătorii sexuali (LS), bărbați 

care întrețin relații sexuale cu 

bărbații (BSB)) la serviciile de 

bază de prevenire HIV/SIDA 

și a infecțiilor cu transmitere 

sexuală

Număr de 

proiecte

3 Număr de proiecte 2
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Data publicării 

anunțului și 

informații 

din anunț

Conținutul anunțului Data publicării repetate a 

anunțului și informații din 

anunț

Conținutul anunțului 

repetat

Regiuni Nord, Centru, Sud Regiuni Centru, Sud

Beneficiari Nord - 510 beneficiari: 450 CDI și 60 BSB;
Centru - 540 de beneficiari: 200 LS și 340 
BSB;

Sud - 400 de beneficiari: 230 CDI și 170 LS.

Beneficiari Centru 540 beneficiari: 200 
LS și 340 BSB;

Sud 400 beneficiari: 230 CDI 

și 170 LS.

Buget Centru – 280 mii lei, 
Nord – 260 mii lei, 

Sud – 210 mii lei.

Buget Centru – 280,0 mii lei 

Sud – 210,0 mii lei.

Perioada 

implementării 

proiectelor

01 iulie 2021 – 31 decembrie 2021 Perioada implemen-tării 

proiectelor

01 august 2021 – 31 

decembrie 2021

Depunerea 

dosarelor

09 iunie 2021 (ora 10:00) – 18 iunie 2021 
(ora 17:00)

8 zile lucrătoare

Depunerea dosarelor 14 iulie 2021 (ora 08:00) –20 
iulie 2021 (ora 17:00)

5 zile lucrătoare

10 iunie 2021 Anunț privind desfășurarea concursului de 

selectare a proiectelor de profilaxie și 

prevenire a riscurilor de îmbolnăvire de 

tuberculoză

5 iulie 2021 Anunț privind desfășurarea 

repetată a concursului de 

selectare a proiectelor 

privind profilaxia și 

prevenirea tuberculozei

Obiec�v Consolidarea eforturilor și unificarea 

abordărilor pentru asigurarea unei depistări 

eficiente a tuberculozei în cazul a 2600 de 

persoane, câte 1300 pentru regiunea de 

Nord și, respec�v, Centru a țării.

Obiec�v Consolidarea eforturilor și 

unificarea abordărilor pentru 

asigurarea unei depistări 

eficiente a tuberculozei în 

cazul a 2600 de persoane, 

câte 1300 pentru regiunea de 

Nord și, respec�v, Centru a 

țării.

Număr de 

proiecte

2 Număr de proiecte 2

Regiuni Nord: mun. Bălți, r-nul Briceni, r-nul Făleș�, 
r-nul Sângerei, r-nul Râșcani;
 

Centru: r-nul Ialoveni, r-nul Strășeni, r-nul 

Ungheni, r-nul Șoldăneș�; Ștefan Vodă.

Regiuni Nord: mun. Bălți, r-nul 
Briceni, r-nul Făleș�, r-nul 
Sângerei, r-nul Râșcani;
 

Centru: r-nul Ialoveni, r-nul 

Strășeni, r-nul Ungheni, r-nul 

Șoldăneș�; Ștefan Vodă.
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Data publicării 

anunțului și 

informații 

din anunț

Conținutul anunțului Data publicării repetate a 

anunțului și informații din 

anunț

Conținutul anunțului 

repetat

Beneficiari Nord: 1300 de beneficiari

Centru: 1300 de beneficiari.

Beneficiari Nord: 1300 de beneficiari

Centru: 1300 de beneficiari.

Buget Nord: 600 mii lei

Centru: 600 mii lei 

Buget Nord: 600 mii lei

Centru: 600 mii lei 

Perioada 

implementării 

proiectelor

01 iulie 2021 – 31 decembrie 2021 Perioada implemen-tării 

proiectelor

23 iulie – 31 decembrie 2021

Depunerea 

dosarelor

10 iunie 2021 (ora 10:00) – 18 iunie 2021 
(ora 17:00)

7 zile lucrătoare

Depunerea dosarelor 05 iulie 2021 (ora 15:00) – 09 
iulie 2021 (ora 17:00)

5 zile lucrătoare

14 iulie 2021 Anunț privind desfășurarea repetată a concursului de 

selectare a proiectelor privind profilaxia și prevenirea 

tuberculozei pentru regiunea Nord a țării

Obiec�v Consolidarea eforturilor și unificarea abordărilor pentru 

asigurarea unei depistări eficiente a tuberculozei în cazul a 

1300 persoane pentru regiunea de Nord a țării.

Număr de proiecte 1

Regiuni Nord (în 5 raioane): mun. Bălți, r-nul Briceni, r-nul Făleș�, r-nul 

Sângerei, r-nul Râșcani

Beneficiari Nord: 1300 de beneficiari

Buget Nord: 600 mii lei

Perioada implementării proiectelor 01 august – 31 decembrie 2021

Depunerea dosarelor 14 iulie 2021 (ora 09:00) – 20 iulie 2021 (ora 17:00)

5 zile lucrătoare

23 iunie 2021 Anunț privind desfășurarea concursului de 

selectare a proiectelor de profilaxie și 

prevenire a riscurilor de îmbolnăvire

07 iulie 2021 Concurs repetat de selectare 

a proiectelor privind 

reducerea riscurilor 

condiționate de consumul de 

droguri injectabile

Obiec�v Creșterea nivelului de informare, educare și 
conș�en�zare a consumatorilor de droguri 
injectabile (CDI);

Obiec�v Creșterea nivelului de 

informare, educare și 

conș�en�zare a 
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Data publicării 

anunțului și 

informații 

din anunț

Conținutul anunțului Data publicării repetate a 

anunțului și informații din 

anunț

Conținutul anunțului 

repetat

Asigurarea accesului la serviciile de reducere 

a riscurilor condiționate de consumul de 

droguri injectabile 

consumatorilor de droguri 
injectabile (CDI);

Asigurarea accesului la 

serviciile de reducere a 

riscurilor condiționate de 

consumul de droguri 

injectabile

Număr de 

proiecte

3 Număr de proiecte 3

Regiuni Nord, Centru, Sud Regiuni Nord, Centru, Sud 

Beneficiari Nord: 1730 beneficiari;
Centru:1630 beneficiari;

Sud: 840 beneficiari.

Beneficiari Nord:1730 beneficiari;
Centru: 1630 beneficiari;

Sud: 840 beneficiari.

Buget 1 milion 250 mii lei: 
Nord – 515 mii lei, 
Centru – 485 mii lei, 

Sud – 250 mii lei.

Buget 1 milion 250 mii lei, prevăzuți 

pentru finanțarea a 3 

proiecte pentru regiunile 

țării: Nord – 515 mii lei, 

Centru – 485 mii lei, Sud – 

250 mii lei.

Perioada 

implementării 

proiectelor

01 iulie 2021 – 31 decembrie 2021 Perioada implemen-tării 

proiectelor

26 iulie 2021 – 31 decembrie 

2021

Depunerea 

dosarelor

23 iunie 2021 (ora 10:00) – 30 iunie 2021 
(ora 17:00)

6 zile lucrătoare

Depunerea dosarelor 7 iulie 2021 (ora 10:00) – 13 
iulie 2021 (ora 17:00)

5 zile lucrătoare

26 august 

2021

Concurs repetat de selectare a proiectelor 

privind reducerea riscurilor condiționate de 

consumul de droguri injectabile

8 septembrie 2021 Concurs repetat de selectare 

a proiectelor privind 

reducerea riscurilor 

condiționate de consumul de 

droguri injectabile pentru 

regiunile de centru și sud ale 

țării

Obiec�v Creşterea nivelului de informare, educare şi 

conş�en�zare a consumatorilor de droguri 

injectabile (CDI);

Obiec�v Creșterea nivelului de 

informare, educare și 

conș�en�zare 
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Data publicării 

anunțului și 

informații 

din anunț

Conținutul anunțului Data publicării repetate a 

anunțului și informații din 

anunț

Conținutul anunțului 

repetat

Asigurarea accesului la serviciile de reducere 

a riscurilor condiţionate de consumul de 

droguri injectabile

a consumatorilor de droguri 
injectabile (CDI);

Asigurarea accesului la 

serviciile de reducere a 

riscurilor condiționate de 

consumul de droguri 

injectabile

Număr de 

proiecte

3 Număr de proiecte 2

Regiuni Nord, Centru, Sud Regiuni Centru, Sud 

Beneficiari Nord: 1385 beneficiari;

Centru: 1305 beneficiari;

Sud: 670 beneficiari.

Beneficiari Centru: 1305 beneficiari;

Sud: 670 beneficiari

Buget propus 1 milion lei: 
Nord – 410 mii lei, 
Centru – 390 mii lei, 

Sud – 200 mii lei.

Buget propus Centru – 390 mii lei 

Sud – 200 mii lei.

Buget alocat Nord – 357 300 mdl Buget alocat

Perioada 

implemen-tării 

proiectelor

15 septembrie 2021 – 31 decembrie 2021 Perioada implemen-tării 

proiectelor

15 septembrie 2021 – 31 

decembrie 2021

Depunerea 

dosarelor

26 august 2021 (ora 10:00) – 06 septembrie 
2021 (ora 17:00)

5 zile lucrătoare

Depunerea dosarelor 08 septembrie 2021 (ora 
13:00) – 13 septembrie 2021 
(ora 17:00)

4 zile lucrătoare

Conform Regulamentului FMP, anunțul public trebuie să conțină următoarele informații:
a) cuantumul total al alocațiilor financiare nerambursabile pentru anul respec�v;
b) criteriile de acordare a finanțării;
c) condițiile de par�cipare;
d) conținutul dosarului pentru solicitare de finanțare;
e) data-limită de depunere a dosarelor și cea de desfășurare a concursului;
f) grilele de evaluare.
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Analiza anunțurilor publicate, demonstrează că acesta conține mult mai multă informație decât cea prevăzută 
în Regulamentul FMP și anume:

- Context și baza norma�vă;
- Obiec�vul proiectelor, indicatori de bază și impact scontat;
- Perioada implementării proiectelor
- Cuantumul total al mijloacelor financiare
- Perioada desfășurării concursului (depunerea dosarelor)
- Data, ora și locul deschiderii plicurilor
- Condițiile de par�cipare la concurs
- Conținutul dosarului pentru solicitare de finanțare
- Criteriile de acordare a finanțării
- Date de contact
- Anexe:

o Anexa nr.1 Formularul (solicitarea) de înaintare a propunerii de proiect (localitatea/localitățile 
în care se planifică a fi derulat proiectul, scopul și obiec�vele proiectului, grupul-țintă, 
es�marea costurilor)

o Anexa nr.2 Proiectul
o Anexa nr.3 Bugetul proiectului
o Anexa nr.4 Grila de evaluare a proiectului.

Regulamentul FMP la pct. 13, prevede ce trebuie să conțină un proiect: 
 scop și obiec�ve, 
 importanța socială, 
 rezultatele scontate, 
 impact și indicatori de evaluare a costurilor financiare, 
 alte informații relevante, 

Totuși, modelul de proiect publicat pe pagina web a CNAM nu conține toate aceste componente. De exemplu, 
modelul proiectului care este publicat în anexa nr 2 la anunțul privind desfășurarea repetată a concursului de 
selectare a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire de HIV și ITS pentru regiunile Centru 
și Sud, are următoarea structură: 

 Localitatea/localitățile în care se planifică a fi derulat proiectul
 Scopul și obiec�vele proiectului, grupul-țintă
 Perioada (etapele și termenele) de implementare
 Descrierea problemei
 Descrierea proiectului și acțiunilor ce urmează a fi întreprinse (metodologie)
 Es�marea costurilor proiectului
 Implementarea proiectului/ac�vitatea calendaris�că
 Rezultatele scontate în urma desfășurării programului, proiectului sau acțiunii
 Resurse umane implicate în implementarea proiectului și responsabilitățile acestora
 Procedura de monitorizare a activităților, evaluare și raportare a rezultatelor
 Durabilitatea proiectului
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Reprezentanții AO care au experiența accesării resurselor financiare din FMP consideră că solicitările și 
condițiile CNAM nu sunt clare, iar în ul�mul an s-au birocra�zat. În acest sens au fost exprimate mai multe 
opinii: 

o „Anul trecut au fost unele condiții, anul acesta sunt cu totul altele. Solicită (CNAM) jus�ficări care sunt 
explicate în propunerea de proiect. Au schimbat anul acesta până și formularele de aplicare. Am aplicat 
în iulie cu un formular, după care CNAM a revenit cu alte formulare”;

o „Senzația este că CNAM stabilește din mers anumite reguli și cerințe, încercând să aibă un instrument 
care să le ofere un control bun, din punctul lor de vedere, asupra proiectelor pentru AO, fără a le raporta 
la procesul de implementare și rezultat. Pentru că se tergiversează foarte mult perioada de organizare a 
concursurilor, ne rămâne puțin �mp pentru procurări și implementarea ac�vităților. Totul se face din 
fugă și într-o perioadă foarte scurtă, care se limitează foarte mult datorită acestor proceduri îndelungate 
de negociere, stabilire a regulilor, semnarea documentelor.”;

o „Procedura de aplicare, raportare, bugetare lunară este foarte anevoioasă. Chiar dacă procesul de 
finanțare este în conformitate cu standardele, totuși se solicită argumente suplimentare privind 
prestarea serviciilor din pachetul de bază și cel ex�ns, care deja sunt argumentate”;

o „Prioritățile de finanțare ar trebui stabilite la sfârșitul anului, ca în luna ianuarie deja să fie anunțate 
concursurile. Solicitând necesitățile în lunile mai-iunie, procesul se tergiversează foarte mult”;

o „Au schimbat formularul de proiect și propunerea de proiect pentru că aveau aceeași structură. Era mai 
simplu din anunț să scoată formularul și să lase doar propunerea de proiect”.

În contextul în care nu există termeni stabiliți de publicare a anunțurilor de către CNAM, am considerat 
important de a afla opinia solicitanților finanțării despre modul în care se informează despre lansarea 
concursurilor. În acest sens, un reprezentant al AO a declarat următoarele: „Suntem în alertă 
permanentă, verificând site-ul CNAM. În linii generale, se încep discuții cu reprezentanții unității de 
coordonare a PN HIV/SIDA/ITS și suntem informați că CNAM pregătește inițierea concursurilor și 
verificăm site-ul lor”.

Reprezentantul CNAM a menționat că informația despre anunțurile privind organizarea concursurilor 
este întotdeauna plasată pe pagina web a CNAM și a recunoscut că o problemă o constituie termenul 
sau perioada de publicare a anunțurilor care este nedeterminată: „Nu este un termen stabilit și este 
diferit în fiecare an, ceea ce, într-adevăr este o problemă”. 

Totodată, reprezentanții AO, care nu au experiența accesării resurselor financiare de la CNAM, declară că ar 
căuta informația despre lansarea concursurilor pe pagina web a CNAM, dar nu cunosc perioada de publicare a 
anunțurilor: „Pentru anul următor, CNAM lansează concursurile, de obicei, în lunile octombrie-noiembrie, așa 
cum face UCIMP sau Fundația Soros când lucram cu ei. Deci, în lunile octombrie-noiembrie 2021 aș căuta pe 
site-ul CNAM concursurile pentru anul 2022”.

Conform Regulamentului FMP, propunerile de proiecte  trebuie să conțină următoarele documente (dosarul 
proiectului):

1. solicitarea de par�cipare la concurs conform modelului aprobat de CNAM (anexa nr.1 la 
prezentul Regulament);

2. proiectul;
3. bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului;
4. datele privind solicitantul;
5. copia actului de cons�tuire a solicitantului;
6. copia cer�ficatului de înregistrare al solicitantului;
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7.  curriculum vitae al directorului de proiect;
8. copiile ul�milor 3 rapoarte financiare anuale, depuse la organele competente;
9. cer�ficatul privind lipsa datoriilor față de bugetul public național, emis de inspectoratul fiscal 

teritorial (cu termen valabil, în original);
10. cer�ficat privind starea contului bancar (conturile bancare să nu fie blocate);
11. declarația pe propria răspundere privind lipsa obligațiilor restante față de alte persoane fizice 

sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;
12. succintă descriere a proiectelor implementate în ul�mele 12 luni și în special cele în domeniul 

sănătății.

Aceeași listă de documente este publicată și în anunțurile privind desfășurarea concursului de selectare a 
proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, publicate pe pagina web a CNAM.

Reprezentanții AO, care nu au experiența implementării proiectelor finanțate de CNAM, consideră că dosarul 
proiectului conține aproxima�v aceleași documente ca și în cazul proiectelor înaintate la UCIMP și anume: 
statutul organizației, proiectul în care sunt descrise ac�vitățile, CV-ul organizației, cer�ficat de la Inspectoratul 
fiscal, CV-le angajaților, experiența anterioară de implementare a proiectelor și bugetele lor. De asemenea, au 
declarat că nu cunosc dacă CNAM solicită  ca organizația să fie acreditată, deoarece la UCIMP nu se solicită 
acest lucru.

Termenul de depunere a dosarelor este de 6-8 zile lucrătoare în cazul anunțurilor primare privind desfășurarea 
concursului de selectare a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire și 4-5 zile lucrătoare 
în cazul anunțurilor repetate (tabelul 2). Acest lucru, dar și lipsa informării privind organizarea concursurilor 
repetate îi nemulțumește pe solicitanții finanțării: „Nu sunt zile suficiente alocate pentru depunerea dosarelor. 
Nu sunt mecanisme prin care să ne anunțe că nu a fost selectată nici o propunere și că se organizează concurs 
repetat. Concursurile repetate sunt o provocare, mai ales că se organizează în perioada de vară și concedii. În 
special, obținerea cer�ficatului de la fisc durează. Așteptăm rezultatele mult �mp, contractele – mult �mp și 
finanțarea – încă și mai mult �mp. Ar trebui să fie echilibrat acest lucru și să fie s�pulată nu doar durata de 
depunere a dosarelor, dar și repetarea concursului, de la selecție la încheierea contractelor: să nu fie încheiate cu 
dată din urmă cu două săptămâni, decât data de facto cu care se semnează”.
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În Regulamentul FMP sunt prevăzute aspectele care determină procesul de selecție a proiectelor în 
conformitate cu punctajul acumulat, având la bază criteriile de selectare aprobate de către Comisie: 

1) capacitatea solicitantului de a realiza proiectul;
2) fundamentarea obiec�velor;
3) mo�varea bugetului;
4) capacitatea solicitantului de a atrage resurse financiare și parteneri;
5) importanța socială a proiectului;
6) actualitatea proiectului, încadrarea în obiec�vele și acțiunile strategiei naționale de sănătate;
7) impactul proiectului;
8) durabilitatea proiectului;
8)   calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor.

Analiza anexei nr. 4 Grila de evaluare a proiectului la anunțul publicat pe pagina web a CNAM demonstrează că 
cele nouă criterii care determină procesul de selecție a proiectelor prevăzute în Regulamentul FMP sunt 
grupate în cinci categorii, iar pentru categoriile 2, 3 și 5 sunt determinate câte 3-4 criterii. Respec�v, în total sunt 
12 criterii de selecție după care sunt evaluate proiectele. Categoriile și criteriile de evaluare prevăzute în anexa 
nr. 4 sunt următoarele:  

1) Corespunderea și descrierea acțiunilor propuse pentru implementarea proiectului cu 
serviciile de bază prevăzute în Standardul de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire 
HIV în mediul populațiilor-cheie, inclusiv a �nerilor din aceste grupuri. 

2) Evaluarea solicitantului:
2.1.Experiența anterioară a persoanelor angajate implicate la prestarea serviciilor (vor fi 
prezentate confirmări de angajare anterioară în proiecte similare);
2.2.Capacitatea de derulare a proiectului în regiunile propuse;
2.3. Descrierea parteneriatului.

3) Evaluarea proiectului:
3.1. Fundamentarea obiec�velor proiectului. Obiec�vele sunt clare, concrete, măsurabile, pot fi 
a�nse și delimitate în �mp;
3.2 Ac�vitățile propuse sunt adecvate, prac�ce și legate de obiec�vele și rezultatele așteptate;
3.3. Rezultatele așteptate ale proiectului vor avea un impact sustenabil (durabil) asupra 
grupurilor țintă.

4) Acoperirea cu servicii de prevenire a transmiterii HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală a 
grupurilor de risc, și anume: consumatori de droguri injectabile (CDI), lucrătorii sexuali (LS), 
bărbați care întrețin relații sexuale cu bărbații (BSB).

5) Bugetul, eficiența costurilor, calitatea monitorizării și ac�vității de evaluare a rezultatelor:
5.1. Nivelul es�mat al costurilor este argumentat și în concordanță cu ac�vitățile planificate;

5.2. Raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate este satisfăcător;

5.3. Resursele bugetare sunt eficient distribuite pentru implementarea proiectului;
5.4. Tehnicile de monitorizare, evaluare şi raportare a rezultatelor descrise sunt 

prevăzute și descrise clar.

Acordarea punctajului se face în conformitate cu cele cinci categorii menționate mai sus. Comisia poate acorda 
punctaj nul (0), 10, 15, 20 puncte. Această clasificare a punctajului nu respectă o creștere coerentă din 5 în 5 
puncte, iar diferența de 10 puncte pentru un singur criteriu de selecție este mult prea mare, așa cum diferența 
între un proiect care obține finanțare și unul care nu obține finanțare este de 15 puncte. 
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Totodată, conform grilei, pentru evaluarea criteriilor de la categoria 1 (Corespunderea și descrierea acțiunilor 
propuse (...)) și categoria 5 (Bugetul, eficiența costurilor, calitatea monitorizării și ac�vității de evaluare a 
rezultatelor), comisia poate acorda doar punctaj nul sau punctajul maxim (20 puncte), iar pentru categoria 4 – 
nu se poate acorda punctaj nul. Din considerentul că pentru cele 10 criterii de selecție prevăzute la categoriile 2, 
3 și 5 nu este stabilită acordarea separată a punctajului, se creează premise pentru aprecierea subiec�vă a 
anumitor aspecte de către membrii comisiei. 

Reprezentanții AO care au experiența accesării resurselor financiare din FMP consideră criteriile de selecție 
foarte generale, cu grila de evaluare neracordată. În acest sens, au fost exprimate următoarele opinii: 

o „Criteriile de selecție nu s-au modificat de la primul concurs anunțat de CNAM. Trebuie să fie mai 
specifice, pentru a înțelege care sunt cerințele CNAM”. 

o „La a doua aplicare, am luat 0 puncte la criteriul 1, pentru că nu am luat pentru acoperire toți beneficiarii 
prevăzuți în anunț. Erau 1900, am indicat în propunerea de proiect – 1600. Minus 20 puncte la criteriul 1 
și, respec�v, am fost descalificați”.

o „Criteriile de selecție nu sunt coordonate cu noi. De exemplu, criteriul regional: avem beneficiari și în 
Centru și la Nord, dar nu putem să aplicăm pentru ambele regiuni și trebuie să alegem una din ele. Sau 
criteriul de experiență, care este unul subiec�v. De exemplu, avem lucrători �neri, care nu pot lucra în 
proiect, caci nu au suficientă experiență”.

Reprezentantul CNAM a subliniat faptul că atâta �mp cât criteriile de selecție și grila de evaluare nu sunt clare, 
ar fi bine ca AO să vină cu propuneri de modificare a lor. De asemenea, a menționat următoarele: „Poate grila ar 
trebui să aibă un pic altă gradație, însă sunt criterii care nu pot fi modificate. De exemplu, corespunderea 
serviciilor cu standardele și bugetul propus. În cazul respec�v, nu pot fi făcute compromisuri: sau serviciile 
corespund standardelor sau nu. Și nici proiecte cu bugete exagerate nu putem să acceptăm. În cazul respec�v, nu 
pot fi făcute compromisuri. Din acest considerent sunt poziții care nu pot fi discutate, respec�v, propunerea de 
proiect nu corespunde cerințelor”.

Criteriul de contractare regional (Nord, Centru Sud), de asemenea trezește anumite nemulțumiri în rândul 
reprezentanților AO, din considerentul că acest lucru limitează posibilitatea altor organizații să se dezvolte și să 
beneficieze de finanțare din partea statului. A fost exprimată următoarea opinie: „În felul acesta nu există 
posibilitatea ca să câș�ge 2 organizații din aceeași regiune. Automat, poate să câș�ge doar o organizație și ca să 
acoperi numărul de beneficiari, trebuie să mergi în consorțiu cu altă organizație. De facto, nici nu este un 
consorțiu, deoarece organizația care aplică spre finanțare, angajează la ea, oameni din altă organizație”.

La acest subiect, reprezentantul CNAM a subliniat faptul că AO au dreptul de a încheia parteneriate cu alte 
ONG. Totodată, a admis faptul că criteriul teritorial este unul limita�v, inclusiv din punct de vedere compe��v și 
a menționat următoarele: „Suntem și noi în dilemă, atunci când dintr-o regiune aplică un singur solicitant, 
pentru că acest lucru denaturează însăși procesul de organizare a unui concurs”.

O dilemă pentru reprezentanții AO rămân și situațiile de descalificare a propunerilor de proiect, deoarece 
solicitanții finanțării nu sunt informați despre mo�vele descalificării și sunt nevoiți de a scrie scrisori pentru a 
afla, însă din cauza termenelor mici între concursuri (1-3 săptămâni) fac ca aceste solicitări, deseori, să rămână 
fără răspuns.
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Pe de altă parte, reprezentantul CNAM a declarat că după ce se face procesul verbal al ședinței Comisiei de 
examinare, pe pagina web a CNAM se publică un comunicat de presă prin care se anunță beneficiarul finanțării 
desemnat în urma concursului de selecție. De asemenea, referitor la procesul de anunțare a rezultatelor 
concursurilor, a menționat următoarele: „Cei care nu au câș�gat sunt anunțați prin scrisoare oficială, cu 
indicarea mo�velor descalificării. Anul acesta în termen de 1-2 zile au fost transmise aceste scrisori. Cei care au 
câș�gat concursul de selecție, de obicei, sunt telefonați și anunțați”.

Reprezentantul unității de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS, de asemenea, consideră solicitările CNAM mult 
prea sofis�cate, iar Comisia de evaluare mult prea exigentă: „Atunci când se discută proiectele, comisia solicită 
multă detaliere, în special pentru bugetul proiectului. Dacă un criteriu nu corespunde, proiectul este respins. De 
exemplu, un proiect a fost descalificat pentru că numărul de beneficiari era mai mic decât cel din anunț, pentru 
care fapt i s-a acordat zero puncte la acest criteriu”.
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Dacă propunerea de proiect întrunește criteriile de selecție și obține mai mult de 85 de puncte din 100, se 
purcede la etapa de contractare a beneficiarului finanțării.

Contractul de finanțare din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie și prevenire a 
riscurilor de îmbolnăvire, semnat de către CNAM și un beneficiar al finanțării din FMP, are o structură standard 
și cuprinde următoarele capitole:

1. Părțile contractante
2. Obiectul contractului
3. Termenele și condițiile de implementare a Proiectului
4. Valoarea contractului și condițiile de plată
5. Evidența și controlul u�lizării mijloacelor financiare
6. Obligațiile și responsabilitățile pârților
7. Forța majoră
8. Rezilierea contractului
9. Reclamații și sancțiuni
10. Dispoziții finale
11. Anexe
12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Contractele conțin patru anexe:
Anexa 1: Proiectul
Anexa 2: Bugetul proiectului
Anexa 3: Graficul tranșelor și prezentării rapoartelor
Anexa 4: Rapoarte

Cu toate că Regulamentul FMP prevede la pct. 32 doar trei anexe (La contract se anexează: proiectul (anexa nr. 
1), bugetul de cheltuieli aprobat (anexa nr. 2), graficul tranşelor şi prezentării rapoartelor (anexa nr. 3)), așa cum 
se vede mai sus, de facto, în contractele semnate de CNAM și beneficiarii finanțării, rapoartele, de asemenea, 
se anexează la contract. Acest lucru nu este tocmai potrivit, așa cum modelul de raport financiar și nara�v sunt 
parte a Regulamentului FMP, pct. 38 (dilema este că nu sunt publicate la moment ca anexă la Ordinul comun al 
Ministerului Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină nr. 286/154A din 11 aprilie 2017) și nu ar 
trebui să fie modificat de la un proiect la altul sau de la un contract la altul. Pe de altă parte, rapoartele 
completate nu pot fi anexate la contract, deoarece forma lor diferă în dependență de ac�vitățile proiectului și 
de perioada de raportare, pe când anexele la contract sunt prevederi agreate de ambele părți, care trebuie 
respectate.

Cu toate că în Contract se face referință la faptul că Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul în 
conformitate cu prevederile cuprinse inclusiv în Ordinul Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de 
Asigurări în Medicină nr. 286/154-A din 11.04.2017, totuși unele prevederi contractuale repetă în exac�tate 
prevederile Regulamentului FMP, aprobat prin ordinul menționat mai sus. În acest sens, ar fi un exemplu 
prevederile de la capitolul Evidența și controlul u�lizării mijloacelor financiare.

În conformitate cu prevederile contractuale, finanțarea ac�vităților proiectului se realizează în tranșe. Totuși, 
de cele mai multe ori, CNAM nu debursează 100% din tranșă, ci doar o parte din ea, un avans: între 40-80%, iar 
restul sumei „vor fi achitate de către  Finanţator în termen de 5 zile după semnarea de către părţile contractuale 
a facturii şi actului de predare-primire pe ac�vitățile realizate conform rapoartelor prezentate”. 
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Aceasta înseamnă că asociația obștească trebuie să dispună de alte venituri, care în majoritatea cazurilor sunt 
din alte proiecte, iar fiecare proiect are propriile condiții de finanțare. De cele mai multe ori, acest lucru pune în 
dificultate ONG-le de a asigura finanțarea ac�vităților proiectului din propriile surse financiare și cons�tuie o 
premisă pentru a ezita de a par�cipa la concursurile de finanțare a proiectelor din FMP. 

Așa cum a fost menționat mai sus, problemele principale în debursarea tranșelor iden�ficate de reprezentanții 
AO sunt următoarele: tranșele sunt lunare; suma avansului unei tranșe este mai mică decât cea prevăzută în 
contract; schimbarea neargumentată a procedurii de solicitare a tranșelor; netransferarea ul�mei tranșe, dacă 
nu au fost efectuate la �mp cheltuielile conform prevederilor contractului.

Reprezentantul CNAM a subliniat că anul acesta au fost efectuate mai multe modificări în procesul de debursare 
a tranșelor și în toate contractele pentru 2021, plata avansului se face în proporție de 80%, iar acolo unde sunt 
procurări și au fost prezentate contractele, CNAM a acceptat achitarea a 100% din tranșă.

De asemenea, reprezentanții AO care au experiența implementării proiectelor finanțate din FMP declară că 
modificările contractuale și modificările la buget, prac�c, sunt imposibil de făcut: „Modificările contractuale 
sunt imposibile pentru că CNAM are un contract-cadru. La buget se pot face doar modificări foarte mici la liniile 
de buget și doar în direcția micșorării sumei. Dacă am reușit să facem economii la procurarea de consumabile cu 
preț mai mic, aceste economii nu pot fi transferate la alte categorii de cheltuieli”. 
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Un șir de indicatori de performanță pentru realizarea ac�vităților de profilaxie și prevenire a riscurilor de 
îmbolnăvire, acceptate pentru finanțare din FMP sunt prevăzuți în Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr. 
51/23A din 28 ianuarie 2021 despre aprobarea priorităților de u�lizare a mijloaelor financiare din fondul 
masurilor de profilaxie aferente implementării programelor naționale și speciale in domeniul ocro�rii sănătății 
pentru anul 2021 (tabel 1). În conformitate cu anexa nr 1 a respec�vului ordin, indicatorii de performanță sunt 
divizați în două categorii: indicatori de rezultat și impact scontat (coloana 4 și 5 la tabelul 1).

Conform definiției, indicator este o variabilă can�ta�vă sau calita�vă care oferă o modalitate simplă și sigură 
de măsurare a realizării unei intervenții, iar indicatorii de rezultate evaluează efectele și calitatea programului 
sau a proiectului și descriu măsura în care acesta a a�ns obiec�vele și scopul stabilit. As�el, analizând indicatorii 
de rezultat prevăzuți în anaxa 1 la Ordinul comun al MSMPS și CNAM nr. 51/23A din 28 ianuarie 2021 (coloana 4 
la tabelul 1), putem constata următoarele:

 Circa 1,5 mii de beneficiari din grupurile de risc acoperiți cu servicii de prevenire în cadrul programelor de 
reducere a riscurilor – nu este indicator de rezultat, este indicator de output/produs, deoarece nu descrie 
măsura în care se a�nge scopul intervenției.

 Ponderea cazurilor de TB depistate din populațiile cheie afectate – nu este indicator, deoarece nu este 
măsurabil, nu este specific și nici nu descrie măsura în care se a�nge scopul intervenției;

 Ponderea pacienților cu TB complianți la tratament – nu este indicator, deoarece nu este măsurabil, nu 
este specific și nici nu descrie măsura în care se a�nge scopul intervenției;

 Ponderea persoanelor instruite în prevenirea consumului de alcool, tutun, etc. – nu este indicator, 
deoarece nu este măsurabil, nu este specific și nici nu descrie măsura în care se a�nge scopul 
intervenției;

 Numărul de campanii realizate la nivel național privind informarea și sensibilizarea referitor la măsurile 
de control a consumului de alcool și tutun, etc - nu este indicator de rezultat, este indicator de 
output/produs, deoarece nu descrie măsura în care se a�nge scopul intervenției.

 Numărul consumatorilor de droguri acoperiți cu servicii de prevenire în cadrul programelor de reducere a 
riscurilor - nu este indicator de rezultat, este indicator de output/produs, deoarece nu descrie măsura în 
care se a�nge scopul intervenției.

Impactul este un efect pe termen lung, iar indicatorii de impact reprezintă expresii numerice sau calita�ve prin 
care se desemnează consecințele programului/proiectului, dincolo de efectele sale imediate asupra 
beneficiarilor direcți. Analizând indicatorii din coloana 5 a tabelului 1 (extras din anexa 1 la Ordinul comun al  
MSMPS și CNAM nr. 51/23A din 28 ianuarie 2021), constatăm că din zece indicatori, șase nu sunt indicatori de 
impact, iar indicatorii de impact stabiliți nu sunt măsurabili:

 Iden�ficarea și diagnos�carea persoanelor infectate cu HIV – nu este indicator de impact
 Scăderea prevalenței HIV în rândul grupurilor de risc;
 Contribuție la reducerea incidenței prin HIV;
 Scăderea incidenței TB în rândul populațiilor cheie afectate din RM;
 Creșterea ratei de succes a tratamentului și scăderea prevalenței TB în populația generală;
 Persoane care cunosc consecințele consumului nociv de alcool, tutun, etc. pentru sănătate – nu este 

indicator de impact;
 Campanii realizate care promovează prevenirea consumului de alcool, tutun, etc. – nu este indicator de 

impact;
 Ins�tuții de învățământ cu poli�ci interne de promovare a locurilor de muncă libere de alcool, tutun, etc. 

aplicate – nu este indicator de impact;
 Numărul de beneficiari de servicii implicați - nu este indicator de impact;
 Numărul de proiecte de profilaxie finanțate din FAOAM - nu este indicator de impact.
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În proiectul Planului de acțiune privind implementarea PN HIV/SIDA/ITS pentru 2021-2025, pentru fiecare 
domeniu strategic sunt stabiliți indicatori de progres și performanță. Lista indicatorilor pentru principalele 
ac�vități în care se implică AO-HIV la domeniul strategic 1. Reducerea cazurilor noi de HIV este prezentată în 
tabelul 3.

Conform definiției, indicator de performanță este o variabilă care permite verificarea modificărilor în acțiunea 
de dezvoltare sau prezintă rezultatele în raport cu ceea ce a fost planificat¹³. Deci, pentru a verifica dacă s-a 
obținut un anumit progres în urma realizării intervențiilor programului național este necesar de a avea anumite 
ținte pentru fiecare din aceș� indicatori.

Tabelul nr. 3. Lista indicatorilor de progres și performanță prevăzuți în PN HIV/SIDA/ITS pentru 2021-2025 
pentru ac�vitățile de prevenire în care se implică AO-HIV

Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client

¹³ Glosar de termeni aferenţi procesului de evaluare a proiectelor de CDI. A se vedea https://idsi.md/node/1275 



INDICATORI DE PROGRES/ DE PERFORMANȚĂ STABILIȚI ȘI CORELAREA 
CU INDICATORII DIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE 
ȘI CONTROL HIV/SIDA

42EVALUAREA MECANISMULUI DE FINANȚARE A ASOCIAȚIILOR OBȘTEȘTI, CARE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAME DE PREVENIRE HIV ȘI SUPORT, 
DIN MIJLOACELE FONDULUI MĂSURILOR DE PROFILAXIE AL CNAM

Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.5. Furnizarea serviciilor de prevenire în sistemul 

penitenciar

1. Procentul de persoane în penitenciare acoperiți cu 

servicii de prevenire a HIV – pachet bază

1.2.1. Asigurarea accesului universal la PrEP 1. Numărul de persoane care au primit PrEP cel puțin o 

dată în perioada de raportare

1.2.3. Furnizarea serviciilor de prevenire și testare 

mobilă în grupuri cu risc înalt de infectare

1.2.4. Oferirea serviciilor de prevenire prin alte surse 

alterna�ve

1.2.5. Oferirea serviciilor mobile de prevenire și testare 

în toate grupurile cu risc sporit de infectare, fiind 

abordate necesitățile de gen ale beneficiarelor

Țintele pentru indicatori sunt prevăzuți într-un tabel anexat la PN HIV/SIDA/ITS pentru 2021-2025, numit 
Indicatori de monitorizare. Totalitatea indicatorilor sunt divizați în trei categorii: indicatori de impact, indicatori 
de rezultat, indicatori de acoperire. Pentru fiecare indicator este determinată formula de calcul (numărător, 
numitor), dezagregarea, frecvența raportării, sursa colectării, valoarea de bază și ținte pentru perioada 2021-
2025.

Compararea indicatorilor de performanță prevăzuți în PN HIV/SIDA/ITS și în Ordinul comun al MSMPS și 
CNAM despre aprobarea priorităților de u�lizare a mijloaelor financiare din fondul masurilor de profilaxie 
aferente implementării programelor naționale și speciale in domeniul ocro�rii sănătății, denotă o discrepanță 
între aceș�a.

Pentru a a�nge indicatorii prevăzuți în PN HIV/SIDA/ITS, în opinia reprezentantului PN este necesar de a 
îndeplini mai multe condiții: „De a mări numărul de ONG; de a for�fica capacitățile acestora; de a avea o 
stabilitate a finanțării din partea CNAM, pentru că la FG este stabilitate. Așa cum finanțarea de la CNAM este 
instabilă, prestatorii de servicii nu-și pot planifica ac�vitățile, pentru că nu ș�u câți bani vor primi”.
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor finanțate din FMP a CNAM se realizează prin 
intermediul rapoartelor. În conformitate cu Regulamentul FMP, dar și cu contractele de finanțare din mijloacele 
fondului măsurilor de profilaxie a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire încheiate între 
CNAM și beneficiarii finanțării, aceș�a din urmă se obligă să prezinte rapoarte nara�ve și financiare cu privire la 
realizarea proiectului (anexa 4 la contract). 

Aceste rapoarte sunt prezentate, după cum urmează:
1) raportare intermediară – rapoartele vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în 

vederea jus�ficării tranșei anterioare. Dacă tranșele se aprobă a fi debursate trimestrial, atunci și 
rapoartele intermediare vor fi depuse trimestrial.

2) raportare finală – depusă în termen de 15 zile de la încheierea ac�vității și va cuprinde obligatoriu 
jus�ficarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanțarea, cât și contribuția 
proprie.

Raportul financiar are o structură bine determinată, �pică pentru proiecte și conține câteva componente de 
bază: 

1. Bugetul proiectului, repar�zat pe capitole și linii de cheltuieli, conform celui aprobat
2. Tranșa
3. Suma totală, calculată cumula�v pe tranșe
4. Sold. 

În raportul financiar se include nu doar suma aprobată și cheltuielile efec�ve din sursele CNAM, dar și resursele 
financiare din alte surse financiare, în lei moldoveneș�, conform bugetului aprobat al proiectului.

Procesul de monitorizare și evaluare este descris la compar�mentul 9 din proiect: Mecanismul de evidență, 
monitorizare a ac�vităților și evaluare a rezultatelor, în care beneficiarul descrie modul în care va avea loc acest 
proces. Modul în care beneficiarii finanțării abordează acest proces este diferit de la un proiect la altul, iar 
decizia privind acceptarea procesului de evidență, monitorizare și evaluare prevăzut în proiect, aparține 
Comisiei specializate de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie. În tabelul 
4 este o descriere compara�vă a mecanismul de evidență, monitorizare a ac�vităților și evaluare a rezultatelor 
între două proiecte finanțate din FMP.

Mecanismul de monitorizare a serviciilor și a beneficiarilor care sunt finanțați atât din FG, cât și din resursele 
CNAM este comun. As�el, prin Registrul electronic de monitorizare a serviciilor și beneficiarilor în prevenirea 
HIV, unitatea de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS are posibilitate să coordoneze toți beneficiarii și toate 
resursele.

Referitor la solicitarea în procesul de raportare documentelor jus�fica�ve care încalcă principiul 
confidențialității prestării serviciului, ca liste cu semnături, numere de telefoane ale beneficiarilor, 
reprezentantul CNAM a declarat că ins�tuția sa este operator de date cu caracter personal și conform 
legislației, are dreptul de a avea acces la aceste date: „Nu solicităm altceva decât este prevăzut în actele 
norma�ve. Nu că nu am avea încredere în ac�vitatea ONG-lor, dar așa este prac�ca de monitorizare: pacienții 
sunt sunați și întrebați, și este verificat dacă, într-adevăr, au semnat. Desigur că ar fi mai bine ca și alte servicii să 
aibă sisteme informaționale, ca și în cazul HIV”. 

PROCESUL DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE A EXECUTĂRII 
PREVEDERILOR CONTRACTUALE
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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PROCESUL DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE A EXECUTĂRII 
PREVEDERILOR CONTRACTUALE

Tabelul nr. 4. Mecanismul de evidență, monitorizare a ac�vităților și evaluare a rezultatelor, descriere 
compara�vă între două proiecte finanțate din FMP

Proiect Evidență Monitorizare Evaluare

Proiect 1 so� online ges�onat de Unitatea de 

coordonare a Programului Național 

de prevenire și control HIV/SIDA și 

ITS din cadrul SDMC

Documentație de evidență:

 Ancheta primară a beneficiarilor 

unică pentru toate ONG ;

 Registrul de evidență a 

consumabilelor și 

medicamentelor distribuite;

 Registrele de evidență a 

sesiunilor informaționale, 

ac�vităților în grup și individuale 

cu beneficiarii ONG;

 Registrul de evidență 

persoanelor instruite în u�lizarea 

sol. Naloxonă și evidența 

distribuirii a pachetului naloxonic 

(pentru CDI);

 Registrul de evidență a 

beneficiarilor suportului psiho-

social încadrați în tratamentul de 

subs�tuție cu opiacee;

 Registrul de evidență a 

persoanelor consiliate și testate 

la HIV, Sifilis și HVC

monitorizarea internă – realizată în 

mod con�nuu pe parcursul întregii 

perioade de implementare a 

proiectului de către coordonatorul 

și asistentul de proiect

monitorizarea externă – realizată 

trimestrial de către ins�tuțiile 

finanțatoare

Indicatori de monitorizare

Rata de acoperire cu servicii a 

consumatorilor de droguri 

injectabile din numărul populației 

es�mate pentru localitatea unde 

vor fi implementate serviciile (în 

procente %).

Numărul  de seringi distribuite

Numărul de prezerva�ve distribuite

Ponderea persoanelor, testate la 

HIV de ONG, cu rezultat preliminar 

pozi�v acompaniate la ins�tuția 

medicală pentru confirmare (în 

procente %).

Indicatori în baza studiilor 

biocomportamentale  - analiza 

compara�vă a datelor

Instrumente de evaluare

analiza înregistrărilor primare și a 
actelor de evidență

* observarea la locurile de 
implementare a proiectului si 
acordare a serviciilor de 
Reducere a riscurilor

* aplicarea ches�onarului de 
evaluare a nivelului de  
sa�sfacție a beneficiarilor 
proiectului.

* interviu cu grupul de beneficiari

* analiza indicatorilor – 
compararea indicatorilor 
preconizați cu cei realizați

* rapoarte lunare interne.

* procese verbale ale ședințelor 
lunare ale personalului 
proiectului.

* rezultatele studiilor 

comportamentale realizate – 

analiza datelor compara�ve

Proiect 2 Cardul magne�c al beneficiarului
Sistem electronic de colectare a 
datelor privind serviciile prestate

Dosarul clientului

Sistem electronic de colectare a 
datelor permite vizualizarea în regim 
online a volumului de servicii 
prestate, divizate pe: 
- specificul serviciilor;
- locația geografică;

- persoana care prestează serviciul

-



42EVALUAREA MECANISMULUI DE FINANȚARE A ASOCIAȚIILOR OBȘTEȘTI, CARE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAME DE PREVENIRE HIV ȘI SUPORT, 
DIN MIJLOACELE FONDULUI MĂSURILOR DE PROFILAXIE AL CNAM

Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 
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PROCESUL DE MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE A EXECUTĂRII 
PREVEDERILOR CONTRACTUALE

Reprezentantul CNAM a confirmat că în cazul controalelor externe, Curtea de Conturi, de asemenea. este 
operator de date cu caracter personal și are acces la informațiile privind pacienții și listele cu semnături: „Când 
vine Curtea de Conturi și verifică ac�vitatea CNAM, solicită de la noi documente jus�fica�ve pentru tot procesul 
de contractare a serviciilor de prevenire HIV. Se începe de la depunerea dosarelor și până la ul�mele plăți din 
proiect”.

Pe de altă parte, asigurarea confidențialității a fost menționată și de reprezentanții AO care nu au experiența 
aplicării proiectelor la CNAM și-l consideră una din barierele principale în accesarea finanțării: „Grupul cu care 
lucrăm este unul specific (LS, CDI), cărora trebuie să le oferim confidențialitatea și anonimatul, iar CNAM 
solicită să le oferim datele lor cu caracter personal și e foarte greu să obții acordul lor pentru aceasta”. În același 
context, a fost expusă o experiență: „Am avut un caz, când un lucrător s-a eliberat, pentru că a declarat că nu 
poate să solicite aceste date de la beneficiar, deoarece dacă cineva ceva află despre acest beneficiar, el o să fie 
responsabil pentru aceasta”. De asemenea, reprezentanții AO au subliniat că angajații CNAM ar trebui să 
cunoască cât este de important de a asigura confidențialitatea în cadrul programelor de reducere a riscurilor.
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CALCULAREA COSTURILOR SERVICIILOR DE PREVENIRE 
PENTRU POPULAȚIILE-CHEIE

În anul 2015 a fost aprobat Standardul de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor-cheie¹⁴, 
care cuprinde: 

 Pachetul comprehensiv de servicii de prevenire HIV pentru persoanele UDI 
 Pachetul comprehensiv de servicii de prevenire HIV pentru LSC 
 Pachetul comprehensiv de servicii de prevenire HIV pentru BSB

În anul 2020, acest standard a fost reviziuit și a fost aprobat Standardul de organizare și funcţionare a serviciilor 
de prevenire HIV în mediul populaţiilor-cheie, inclusiv a �nerilor din aceste grupuri¹⁵.

Grupul tehnic al PN HIV/SIDA/ITS a calculat costul unui pachet de servicii la nivel național pentru populațiile- 
cheie, care se deosebesc în dependență de finanțator (CNAM sau FG) (tabelul 5). Reprezentantul UCIMP a 
menționat că, în costurile pachetelor de servicii finanțate de FG nu sunt incluse costul consumabilelor.

Tabel nr. 5. Costul unui pachet de servicii la nivel național pentru populațiile-cheie

Populații-cheie CNAM
(include consumabile)

UCIMP/Fondul Global
(nu include consumabile)

CD 1006,79 lei 681,72 mdl; pachet TSO - 542 lei/pers

PTH 2000.97 lei/pers - pachet de baza;  670,63 lei/pers - 
pachet atrac�v

BSB 1025,5 lei 681,72 mdl/pers - pachet de baza; 1132 lei/pers - 
pachet atrac�v;  pachet TG - 1278,2 lei/pers; pachet 
PreP - 800 lei /pers

LS 1061,5 lei 681,72 lei/pers - pachet de baza; 1132 lei/pers - 
pachet atrac�v

Dacă analizăm bugetele proiectelor finanțate din FMP a CNAM, costurile nu sunt incluse per pachet de servicii, 
ci per consumabile și produse medicale pentru un beneficiar și depinde de numărul de beneficiari cuprinși de 
ac�vitățile proiectului. De asemenea, finanțarea calculată per beneficiar este mai mică decât costul unui pachet 
de servicii calculat de grupul tehnic al PN HIV/SIDA/ITS. De exemplu, într-un anunț publicat în 2021 de către 
CNAM sunt prevăzuți 280 mii lei pentru 200 LS și 340 BSB, ceea ce ar însemna un cost mediu de 518,52 lei per 
beneficiar. Reprezentantul PN HIV/SIDA/ITS explică acest lucru în felul următor: „Costurile care sunt calculate 
de grupul tehnic sunt stabilite pentru un an, dar așa cum anunțurile se publică de CNAM la jumătatea anului, 
respec�v, și costurile sunt înjumătățite”.

¹⁴ h�ps://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/06/15169-STANDARD20DE20CALITATE20FINAL202220iulie202015.pdf 

¹⁵ h�ps://moldova.unfpa.org/ro/publica�ons/standardul-de-organizare-%C8%99i-func%C5%A3ionare-serviciilor-de-prevenire-hiv-%C3%AEn-mediul
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CALCULAREA COSTURILOR SERVICIILOR DE PREVENIRE 
PENTRU POPULAȚIILE-CHEIE

Reprezentanții AO, care nu au experiența accesării resurselor financiare din FMP, au declarat că finanțarea 
acordată de CNAM per beneficiar ar trebui să fie mai mare. 

Totodată, și costul consumabilelor se deosebește în dependență de finanțator. De exemplu, în tabelul 6 pentru 
CNAM costurile sunt indicate conform procurării efectuate în 2019 din resursele proiectului finanțat de CNAM, 
iar costuri pentru FG sunt preluate din facturile de predare a echipamentelor procurate de UCIMP.

Modalitățile de achiziționare a bunurilor u�lizare pentru prestarea serviciilor de profilaxie, de asemenea, se 
deosebesc. În cadrul proiectelor finanțate de FG, consumabilele sunt procurate centralizat de UCIMP, iar în 
cadrul proiectelor finanțate de CNAM, procurările se realizează individual de fiecare beneficiar al finanțării. 
Acest lucru înseamnă că după încheierea contractului de finanțare, beneficiarul finanțării trebuie să inițieze 
procedura de achiziții a consumabilelor și a produselor medicale, care deplasează cu cel puțin trei săptămâni 
începerea realizării ac�vităților proiectului. 

Tabelul nr. 6 Costul consumabilelor, produselor medicale pentru beneficiarii serviciilor de prevenire HIV

Consumabile, produse medicale CNAM, cost lei UCIMP/Fondul Global, cost lei

1 seringă 1 ml (ac detașabil) 1,05 0,41

1 seringă 1 ml (ac nedetașabil) 0.98 0.62

1 seringa 2 ml 0.6 0.45

1 seringă 5 ml 0.66 0.42

1 seringă 10 ml 0.89 0.6

1 seringă 20 ml 1.11 0.93

prezerva�ve 1

șervetele cu alcool 0.08 0.07

ung. Heparini 12.17

ung. Levomecol 17.53 15.94

sol. Apa oxigenată 6.39 5.74

sol. Chlohexidină 17.8
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CALCULAREA COSTURILOR SERVICIILOR DE PREVENIRE 
PENTRU POPULAȚIILE-CHEIE

Acest lucru l-a confirmat și reprezentantul PN HIV/SIDA/ITS, care a declarat următoarele: „În proiectele 
finanțate de FG, consumabilele sunt procurate centralizat, iar în cazul proiectelor finanțate de CNAM, se 
procură conform procedurilor de achiziție publică”. Fiind întrebat despre posibilitatea procurării bunurilor 
pentru prestarea serviciilor de profilaxie în mod centralizat și în cazul finanțării de la CNAM, reprezentantul PN 
HIV/SIDA/ITS a menționat: „Dacă unitatea de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS ar fi separată, atunci ar fi ușor ca 
procurările să fie făcute centralizat, dar ca subdiviziune a SDMC e mai complicat. Însă, la can�tatea procurărilor 
finanțate de CNAM n-o să fie mare diferență de preț”.

Procurările de consumabile se fac, de obicei, din prima tranșă, care este mai mare decât celelalte. Totuși, 
reprezentanții AO, care au experiența accesării resurselor financiare din FMP, declară că procedura de solicitare 
s-a complicat în ul�mul an: „anterior transferau banii conform bugetului aprobat și a tranșelor stabilite, iar 
acum au solicitat proces verbal prin care să vadă prețul consumabilelor obținut conform procesului de selecție și 
contractul cu furnizorul, înainte de transferul primei tranșe”. În aceeași ordine de idei, un alt reprezentant AO a 
menționat: „De multe ori ofertele prezentate de agenții economici sunt valabile doar trei zile și există riscul ca 
după încheierea procesului-verbal prețurile să crească și, apoi, tot noi, suntem nevoiți să dăm explicații”.

Din cauza condițiilor contractuale și a procesului de achiziții anevoios, unii reprezentanți ai AO care au 
experiența implementării proiectelor finanțate din FMP, încearcă să iden�fice de sine stătător soluții, dar care 
creează alte dificultăți în procesul de implementare a proiectelor: „Procurarea consumabilelor am făcut-o prin 
cerere de oferte, dar care s-a repetat de 3 ori, pentru că nu aplicau agenții economici. Acest proces a durat o 
lună. Am luat o parte din consumabile din alt proiect și le-am u�lizat, iar când am procurat din FMP, le-am 
res�tuit. Din păcate nu am putut lua tot volumul de consumabile prevăzut pentru acea lună și a fost unul mai mic 
decât prevederile. Respec�v, pentru ul�ma lună a rămas un volum mai mare de consumabile. Acest lucru a 
implicat explicații suplimentare din partea noastră”.
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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COMPARAREA PROCESULUI DE CONTRACTARE A AO-HIV 
CU CONTRACTAREA ALTOR TIPURI DE SERVICII MEDICALE

Anual, de obicei în trimestrul III, CNAM demarează procesul de contractare pentru anul următor a prestatorilor 
de servicii medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, prin emiterea unui ordin. As�el, pentru 
2021 a fost emis Ordinul nr.246-A din 25 septembrie 2020 al CNAM cu privire la contractarea prestatorilor de 
servicii medicale pentru anul 2021.

Tabelul nr. 7. Modalități de plată a serviciilor medicale finanțate din Fondul de bază al AOAM

Tip de asistență medicală Metode de plată

Asistența medicală urgentă prespitalicească - budget global

Asistența medicală primară - Per capita, ajustată la risc de vârstă
- Bonificație pentru indicatori de performanță

Asistența medicală specializată de ambulator - Per capita
- Per caz tratat
- Per vizită
- Per budget global
- Per ședință 
- Plata retrospec�vă per serviciu în limitele 

bugetului contractat

Asistența medicală stomatologică - Per capita
- Budget global

Asistența medicală spitalicească - Per caz tratat în sistemul DRG – pentru cazurile 
tratate acute și chirurgia de o zi

- Per caz tratat  - pentru cazurile cronice, transplant, 
fer�lizare in vitro

- Pe zi-pat – �iziatrie, îngrijiri palia�ve
- Budget global – unitățile de primiri urgente III, 

psihiatrie, narcologie, Aviasan
- Per serviciu în limitele bugetului contractat – 

programe speciale
- Per ședință – servicii radioterapie Ins�tutul de 

Oncologie

Servicii de înaltă performanță - Per serviciu

Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu - Per vizită
- Per budget global (Centrele de Sănătate 

Prietenoase Tinerilor, Centrele Comunitare de 
Sănătate Mintală)
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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COMPARAREA PROCESULUI DE CONTRACTARE A AO-HIV 
CU CONTRACTAREA ALTOR TIPURI DE SERVICII MEDICALE

Cu toate că nu este s�pulat expres, acest ordin se referă doar la prestatorii de servicii medicale care sunt 
contractați din Fondul de bază al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Contractarea din Fondul de bază 
are loc pentru următoarele �puri de asistență medicală: asistență medicală urgentă prespitalicească, asistență 
medicală primară, asistență medicală specializată de ambulator, asistență medicală spitalicească, servicii 
medicale de înalta performanță, îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu. Contractarea are loc, de obicei 
pentru un an calendaris�c, care coincide cu anul bugetar. În tabelul 7 sunt prezentate modalitățile de plată a 
serviciilor medicale finanțate din Fondul de bază al AOAM. 

Așa cum a fost menționat mai sus, contractarea serviciilor de prevenire HIV și de suport din FMP nu coincide cu 
anul bugetar, anunțurile sunt publicate pe parcursul anului, iar proiectele sunt pentru câteva luni și uneori, sunt 
amânate/ transferate de pe un an pe altul. 

Tabelul nr. 8. Procesul de contractare din FMP a CNAM

Anul Anunțarea concursului de către 
CNAM

Semnarea contractului cu 
CNAM

Durata contractului

2017 14 august-15 septembrie 30 octombrie octombrie 2017 - 
septembrie 2018/ 
decembrie 2018

2018 22 mai-12 iunie 29 iunie iunie 2018 - septembrie 
2019

2019 15 mar�e-02 aprilie, 
08-19 aprilie

20 mai iulie 2019 - februarie 
2020/ mai 2020

2020 03-09 septembrie 28 septembrie I etapă: septembrie-
decembrie 2020; 

II etapă: 01-31 ianuarie 
2021

2021 09-18 iunie, 14-20 iulie

Așa cum se poate observa în tabelul 8, în perioada 2017-2019, chiar dacă finanțarea nu coincidea cu anul 
bugetar, ac�vitățile proiectelor erau transferate pentru anul următor și acest lucru nu influența asupra reducerii 
finanțării sau comprimării ac�vităților până la finele anului. În acest sens, reprezentantul PN HIV/SIDA/ITS a 
specificat următoarele: „Primii ani era mai convenabil că nu „se tăia” din finanțare, dar se trecea proiectul pe alt 
an și se păstra finanțarea. Acum proiectele încep mai târziu, din suma anuală se reduce jumătate, dacă proiectul 
începe la mijlocul anului, iar CNAM nu mai susține trecerea proiectelor de la un an la altul”.
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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FIABILITATEA PE TERMEN LUNG A CONTRACTĂRII AO-HIV 
DIN MIJLOACELE FONDULUI MĂSURILOR DE PROFILAXIE AL CNAM

Pentru a asigura un mecanism de finanțare sustenabil, predic�bil și fiabil pe termen lung al proiectelor de 
prevenire și reducere a riscurilor din FMP al CNAM, respondenții par�cipanți la studiu au evidențiat mai multe 
aspecte care ar trebui îmbunătățite:

 Finanțarea ac�vităților de prevenire din FMP în conformitate cu nevoile determinate în PN 
HIV/SIDA/ITS și PN TB:

o „Se admite o diferență de 5-10% dintre ceea ce cerem și ceea ce ni se oferă, dar diferența e foarte 
mare: cerem 5 mln. lei, se oferă 1 mln. lei, dar se contactează încă mai puțin” (reprezentantul PN 
HIV/SIDA/ITS).

o „Sunt două obiec�ve de bază: alocarea unor resurse financiare suficiente în mod con�nuu și 
stabil, și implementarea unui mecanism de finanțare din partea CNAM sustenabil și durabil” 
(reprezentant AO, care are experiența accesării mijloacelor financiare din FMP).

o „Mecanismul de finanțare trebuie să fie predic�bil, să existe claritate și ONG-le să fie tratate în 
mod echitabil ca și alte ins�tuții medicale” (reprezentant AO, care are experiența accesării 
mijloacelor financiare din FMP).

o „Este foarte important de a asigura con�nuitatea finanțării programelor de reducere a riscurilor, 
pentru că medicii de familie au multe alte preocupări, ca și asistenții sociali și nu se ocupă de 
aceste grupuri de risc. Ar fi foarte rău dacă FG ar pleca și CNAM nu ar putea asigura finanțarea în 
volum deplin a programelor de reducere a riscurilor, pentru a oferi pachetele de servicii, care sunt 
oferite în prezent” (reprezentant AO, care nu are experiența accesării mijloacelor financiare din 
FMP)

 Armonizarea mecanismelor și a periodicității de aplicare a proiectelor finanțate de FG și CNAM, și 
planificarea în comun și de lungă durată a ac�vităților:

o „Este dificil de a te gândi la o planificare pe termen lung, dacă nu ș�i concret ce ai de făcut. Din 
acest considerent AO le vine ușor să lucreze cu FG, pentru că ei ș�u că �mp de trei ani o să 
ac�veze și o să presteze servicii. CNAM nu asigură acest lucru. De aceasta și se discută cu CNAM 
de a sinergiza perioadele de contractare pentru ca să fie clar: când începe concursul, cât durează 
contractul, ce număr de beneficiari deservesc” (reprezentantul UCIMP). 

o „Pentru ca solicitanții finanțării și beneficiarii serviciilor să fie sa�sfăcuți, sunt necesare anumite 
schimbări, ceea ce se planifică pentru 2023. Ar fi binevenit de unificat criteriile de finanțare și 
modul de raportare la FG și la CNAM” (reprezentant CNAM)

o „Așteptarea este de sinergizare a procesului de lansare a concursurilor cu UCIMP. Vrem să avem 
cel puțin un proiect de 12 luni finanțat de CNAM, începând cu luna ianuarie a anului următor, 
pentru un număr de beneficiari coordonat cu PN HIV/SIDA/ITS și organizațiile prestatoare” 
(reprezentant AO, care are experiența accesării mijloacelor financiare din FMP).

 Asigurarea sustenabilității serviciilor de prevenire și reducere a riscurilor:
o „Conceptual vorbind, pentru a asigura con�nuitatea și sustenabilitatea serviciilor de profilaxie 

(atât reducerea riscurilor, cât și depistarea), locul lor nu Este în FMP, ci ar trebui deplasate în FB. 
Atunci procesele și criterii de contractare vor fi cele aplicate pentru ins�tuțiile medicale. 
Prioritățile FMP sunt stabilite de comisie și depind de voința poli�că. AO din domeniul HIV au 
finanțare doar dacă sunt lobate și susținute” (reprezentant AO, care are experiența accesării 
mijloacelor financiare din FMP)



42EVALUAREA MECANISMULUI DE FINANȚARE A ASOCIAȚIILOR OBȘTEȘTI, CARE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAME DE PREVENIRE HIV ȘI SUPORT, 
DIN MIJLOACELE FONDULUI MĂSURILOR DE PROFILAXIE AL CNAM

Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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FIABILITATEA PE TERMEN LUNG A CONTRACTĂRII AO-HIV 
DIN MIJLOACELE FONDULUI MĂSURILOR DE PROFILAXIE AL CNAM

o „Aceste servicii pot fi incluse în categoria serviciilor specializate: în unele țări intră în categoria 
serviciilor elementare de sănătate pentru grupurile vulnerabile. Sau ar putea fi incluse în 
categoria îngrijirilor medicale comunitare și la domiciliu” (reprezentant AO, care are experiența 
accesării mijloacelor financiare din FMP)

o „CNAM ar trebui să perceapă serviciile de profilaxie prestate de AO, la fel ca și alte servicii de 
sănătate. Aceste servicii necesită a fi finanțate și susținute în modul corespunzător, de rând cu 
cele prestate de ins�tuțiile medicale publice și private. De asemenea, vrem o a�tudine prin care 
să se recunoască importanța și să fie susținute aceste servicii și de aici ar începe schimbările” 
(reprezentant AO, care are experiența accesării mijloacelor financiare din FMP)

 Modificarea Regulamentului FMP sau elaborarea unui ghid/instrucțiuni, care să conțină informație 
explica�vă privind solicitările CNAM:

o „Ar fi mult mai bine ca CNAM să vină cu un ghid sau o notă explica�vă cu privire la solicitările față 
de propunerile de proiecte. Cu atât mai mult că o dată cu schimbarea conducerii și modificările în 
organigrama CNAM, se modifică și cerințele față de solicitanții finanțării” (reprezentantul PN 
HIV/SIDA/ITS).

o „Trebuie să fie un algoritm clar pentru CNAM și pentru solicitanții/beneficiarii finanțării, ca să nu 
existe loc de interpretare și solicitări spontane” (reprezentant AO, care are experiența accesării 
mijloacelor financiare din FMP)

 Modificarea procesului de organizare a concursurilor de selecție a proiectelor de prevenire și reducerea 
riscurilor:

o „În 2022, în lunile aprilie-mai ar trebui de colectat toate necesitățile, ca proiectul Legii FAOAM să 
fie elaborat deja în baza necesităților. De asemenea, și prioritățile stabilite de Consiliul 
coordonator trebuie să fie prevăzute înainte de aprobarea legii fondurilor. procesul trebuie 
schimbat în felul următor: determinarea necesităților, apoi elaborarea bugetului. Atunci 
concursurile vor fi anunțate în octombrie-noiembrie 2022, iar finanțarea va începe în ianuarie 
2023” (reprezentantul CNAM).

o „Concursurile ar trebui să fie organizate la finele anului pentru anul următor și ar trebui să fie 
exclusă birocrația. Ar fi bine ca relațiile între organizațiile statului și ONG să fie bazate pe 
încredere, pentru că neîncrederea descurajează” (reprezentant AO, care are experiența accesării 
mijloacelor financiare din FMP).

o „Durata de depunere a dosarelor ar trebui să fie minimum 10 zile lucrătoare pentru concursurile 
primare, dar și pentru concursurile repetate, pentru a da posibilitate și altor organizații de a 
par�cipa la concursurile repetate” (reprezentant AO, care are experiența accesării mijloacelor 
financiare din FMP).

o „Durata de depunere a dosarelor ar fi necesară o lună pentru concursurile inițiale și 2 săptămâni 
pentru redepunerea dosarelor în cazul concursurilor repetate” (reprezentant AO, care are 
experiența accesării mijloacelor financiare din FMP).

o „Termenii rezonabili de depunere a dosarelor cons�tuie o lună – o lună jumătate, pentru a reuși 
aplicarea dosarului, pentru a analiza situația care se schimbă de la an la an și a aplica 
documentația pentru finanțare” (reprezentant AO, care nu are experiența accesării mijloacelor 
financiare din FMP)

o „Ideal ar fi ca aplicarea pachetului de documente la depunerea dosarului, să fie în mod 
electronic” (reprezentant AO, care are experiența accesării mijloacelor financiare din FMP)

o „În comisia care evaluează proiectele să fie experți din domeniul HIV și TB, care să cunoască 
standardele, pachetele de servicii și cos�ficarea serviciilor” (reprezentant AO, care are 
experiența accesării mijloacelor financiare din FMP).
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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FIABILITATEA PE TERMEN LUNG A CONTRACTĂRII AO-HIV 
DIN MIJLOACELE FONDULUI MĂSURILOR DE PROFILAXIE AL CNAM

 Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal în procesul de raportare și monitorizare a 
proiectelor finanțate din FMP a CNAM

o „Trebuie de luat în considerare specificul grupului cu care lucrăm și trebuie de avut încredere în 
AO. În procesul de monitorizare și evaluare e necesar să se respecte principiul de anonimitate și 
confidențialitate, fără a cere copiile bule�nelor de iden�tate a beneficiarilor și numerele lor de 
telefon” (reprezentant AO, care are experiența accesării mijloacelor financiare din FMP)

 Acumularea experienței AO de a implementa proiecte finanțate din resurse financiare publice:
o „UCIMP încurajează și cere AO să aplice la CNAM pentru a asigura sustenabilitatea finanțării. 

Trebuie să fie un număr cât mai mare de organizații, cu experiență, pregă�te să implementeze 
proiecte și să fie gata să lucreze cu bani publici, pentru a nu ajunge la situația când granturile FG 
se încheie și AO se închid sau se reprofilează. În lipsa experienței de contractare de către CNAM, 
există riscul ca unele AO să dispară” (reprezentantul UCIMP).
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Concluzii:
Referitor la cadrul norma�v și de ac�vitate al CNAM:

1. Republica Moldova are agreate cu FG Planuri de sustenabilitate a PN HIV/SIDA/ITS și PN TB, care, însă 
nu sunt aprobate separat, dar sunt parte componentă a programelor naționale. Dar așa cum, proiectele 
PN HIV/SIDA/ITS și PN TB pentru perioada 2021-2025 nu au fost aprobate până în prezent prin HG, 
angajamentele asumate în Planurile de sustenabilitate și bugetele grantului FG nu sunt asumate în 
totalitate conform prevederilor de autoritățile statului.

2. Cu toate că, conform prevederilor legisla�ve, profilaxia reprezintă unul din principiile fundamentale în 
asigurarea sănătății, studiul demonstrează că ac�vitățile de prevenire nu sunt o prioritate de finanțare 
din partea statului: cheltuielile planificate pentru FMP cons�tuie doar 0,4% din FAOAM (2021), pe când 
limita stabilită este de 1% conform HG 594/2002 și în ul�mii 5 ani niciodată nu a a�ns această limită; 
cheltuielile pentru sănătate publică și profilaxie cons�tuie mai puțin de 5% din cheltuielile totale de 
sănătate (2018), iar statul cheltuie din FMP doar 3,45 lei pe cap de locuitor (2018).

3. În 2017 a fost aprobat Regulamentul FMP, care stabilește modul de finanțare din FMP al AOAM, totuși 
modalitatea de finanțare a serviciilor de profilaxie și reducere a riscurilor prin proiecte, nu asigură 
sustenabilitatea acestor servicii, iar majoritatea respondenților par�cipanți la studiu consideră că 
regulamentul respec�v trebuie revizuit/ modificat.

4.   Modul de stabilire a priorităților de finanțare din FMP este unul subiec�v și nu corespunde cu prioritățile 
statului, aprobate prin HG, în cazul programelor naționale, iar alocarea resurselor din FMP pentru 
ac�vitățile de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire este mult mai redusă decât necesitățile 
determinate pentru populațiile țintă și solicitate de unitatea de coordonare a PN HIV/SIDA/ITS.

Referitor la finanțarea AO ac�ve în domeniul HIV și TB:
5. În Republica Moldova, sunt AO ac�ve în domeniul HIV și TB care accesează resurse financiare din partea 

FG și, unele din ele, din FMP a AOAM independent sau în parteneriat cu alte AO. Nu toate AO sunt 
acreditate. În perioada 2017-2020, AO au realizat ac�vități de advocacy pentru asigurarea con�nuității 
prestării serviciilor persoanelor cu HIV și TB și populației afectate din grupurile țintă în procesul trecerii 
finanțării Programelor Naționale de la Fondul Global la finanțarea națională, aprobând și implementând 
o strategie de advocacy. 

6. Reprezentanții AO, care au experiența accesării resurselor financiare din FMP, se simt mo�vați de a 
aplica proiecte spre finanțare la CNAM, totuși, în procesul de implementare a proiectelor întâmpină un 
șir de dificultăți, în special, în debursarea tranșelor, nerespectarea termenelor de implementare a 
proiectelor și cu procesul de raportare a datelor și monitorizare.

7. Mo�vele invocate de AO, care nu au experiența accesării resurselor financiare din FMP se bazează, 
preponderent, pe spusele colegilor care au această experiență și se referă la: reținerea salariilor în 
proiecte, lipsa informării despre organizarea procesului de contractare și a modului de monitorizare a 
proiectelor, lipsa siguranței și a stabilității finanțării, neasigurarea confidențialității beneficiarilor.

8. Studiul relevă faptul că nu există un termen determinat de anunțare a concursurilor de selectare a 
proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, de către CNAM. De asemenea, procesul 
de contractare a AO din FMP nu coincide cu anul bugetar, ca în cazul contractării altor servicii de 
sănătate/medicale din FB și este concentrat în a doua jumătate a anului (iunie-decembrie). O dată cu 
relansarea concursurilor, există prac�ca de a micșora suma finanțării oferite și numărul de beneficiari 
planificați, conform anunțurilor publicate inițial.

9. Criteriile de selecție, cerințele, structura și solicitările care sunt prevăzute în anunțurile privind 
desfășurarea concursurilor de selectare a proiectelor de profilaxie și prevenire a riscurilor de 
îmbolnăvire, deseori se deosebesc de cele din Regulamentul FMP, ceea ce creează nemulțumire, 
confuzii și neclarități din partea solicitanților finanțării.
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

10. Structura contractului de finanțare este rigidă și nu poate fi supusă negocierii între părți, unele prevederi 
contractuale repetând în exac�tate prevederile Regulamentului FMP, iar procesul de debursare a 
tranșelor, conform prevederilor contractuale, este unul anevoios și provocator pentru beneficiarii 
finanțării.

11. Indicatorii stabiliți de CNAM la momentul aprobării priorităților de u�lizare a mijloacelor financiare din 
FMP diferă de indicatorii de performanță stabiliți în Planul de acțiuni al PN HIV/SIDA/ITS.

12. Una din cele mai mari dileme în procesul de raportare menționat de reprezentanții AO este asigurarea 
confidențialității datelor și anonimității beneficiarilor serviciilor de prevenire, care cons�tuie un grup 
specific, pe când CNAM vede această modalitate de monitorizare ca fiind una obișnuită, din 
considerentul că este operator de date cu caracter personal.

13. Costurile pachetelor de servicii de profilaxie pentru populațiile cheie diferă în dependență de finanțator 
(CNAM sau FG), ca și costul și metoda de procurare a consumabilelor, care uneori este provocatoare 
pentru beneficiarii finanțării din FMP din considerentul că CNAM solicită procesul verbal și contractul 
cu furnizorii înainte de transferul banilor pentru consumabile, iar tergiversarea procurărilor 
influențează asupra implementării proiectelor conform prevederilor agreate.

14. Pentru asigurarea pe termen lung a fiabilității contractării AO din FMP este necesar de a îndeplini 
următoarele condiții importante iden�ficate de respondenții par�cipanți la studiu: 
- finanțarea ac�vităților de prevenire din FMP în conformitate cu nevoile determinate în PN 

HIV/SIDA/ITS și PN TB; 
- armonizarea mecanismelor și a periodicității de aplicare a proiectelor finanțate de FG și CNAM, și 

planificarea în comun și de lungă durată a ac�vităților;
-  asigurarea sustenabilității serviciilor de prevenire și reducere a riscurilor;
- modificarea Regulamentului FMP și elaborarea unui ghid/instrucțiuni, care să conțină informație 

explica�vă privind solicitările CNAM; 
- modificarea procesului de organizare a concursurilor de selecție a proiectelor de prevenire și 

reducerea riscurilor; 
- asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal în procesul de raportare și monitorizare a 

proiectelor finanțate din FMP a CNAM; 
- acumularea experienței AO de a implementa proiecte finanțate din resurse financiare publice.

Recomandări:
Către MS și CNAM

1. Asigurarea unui nivel de finanțare a serviciilor de profilaxie din FMP în conformitate cu prevederile 
legisla�ve (1% din FAOAM).

2. Alocarea resurselor financiare pentru serviciile de profilaxie și reducere a riscurilor în conformitate cu 
prevederile Planurilor de sustenabilitate și necesitățile determinate și solicitate de unitatea de 
coordonare a PN HIV/SIDA/ITS.

3. Asigurarea sustenabilității serviciilor de profilaxie și de reducere a riscurilor de îmbolnăvire prin 
asigurarea finanțării lor durabile și predic�bile.

4. Organizarea procesului de contractare a AO din FMP, as�el ca acesta să coincidă cu anul bugetar și cu 
perioada de aplicare a proiectelor la FG.

5. For�ficarea dialogului cu AO, care accesează resurse financiare din FMP, pentru a elimina barierele și 
dificultățile întâmpinate în procesul de aplicare și implementare a proiectelor de profilaxie și prevenire a 
riscurilor de îmbolnăvire.

6. Revizuirea Regulamentului FMP și elaborarea de instrucțiuni pentru solicitanții finanțării, care vor 
facilita procesul de contractare din FMP.

7. U�lizarea indicatorilor de performanță din PN HIV/SIDA/ITS pentru proiectele finanțate din FMP
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

8. Revizuirea prac�cilor de raportare și de monitorizare a realizării proiectelor din FMP, pentru a asigura 
confidențialitatea datelor și anonimitatea beneficiarilor de servicii de profilaxie și prevenire a riscurilor 
de îmbolnăvire.

Către AO ac�ve în domeniul HIV, TB
9. Elaborarea unei strategii de advocacy pe termen mediu pentru următoarea perioadă pentru asigurarea 

finanțării serviciilor de profilaxie și de reducere a riscurilor de îmbolnăvire din surse naționale, în baza 
experienței de implementare a strategiei de advocacy pentru perioada 2017-2020.

10. Intensificarea eforturilor AO pentru obținerea acreditării.
11. Asigurarea unui schimb de experiență cu AO, care nu au experiența accesării resurselor financiare din 

FMP și încurajarea aplicării proiectelor pentru finanțare națională.
12. Elaborarea propunerilor de modificare/revizuire a cadrului norma�v și a procesului de organizare a 

concursului de selecție a proiectelor finanțate din FMP și înaintarea lor către MS și CNAM.



42EVALUAREA MECANISMULUI DE FINANȚARE A ASOCIAȚIILOR OBȘTEȘTI, CARE IMPLEMENTEAZĂ PROGRAME DE PREVENIRE HIV ȘI SUPORT, 
DIN MIJLOACELE FONDULUI MĂSURILOR DE PROFILAXIE AL CNAM

Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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ANEXA NR. 1 

Ghid de interviu pentru reprezentantul Unității de coordonare a PH HIV/SIDA/ITS și reprezentantul UCIMP

1.   În a. 2017, responsabilii din Republica Moldova au agreat cu Fondul Global planuri de sustenabilitate a PN 
HIV/SIDA/ITS și TB pentru a spori finanțarea ac�vităților programelor din mijloacele financiare publice. 

      Cum credeți, este acesta un angajament real pentru autorități ca să asigure creșterea finanțării PN 

HIV/SIDA/ITS?

2.   În conformitate cu Legea ocro�rii sănătății, unul din principiile fundamentale ale sistemului sănătății este: 
orientarea profilac�că a asigurării sănătății în toate sferele de ac�vitate vitală. Considerați că profilaxia sau 
prevenirea transmiterii HIV, într-adevăr este una din prioritățile statului?

3.   Care este rolul AO în implementarea ac�vităților de prevenire HIV și de suport? Considerați a fi un rol 
important? Din ce considerente?

4.   Există un mecanism de coordonare a ac�vităților PN HIV/SIDA/ITS finanțate din FAOAM și a celor finanțate 
din surse externe?

5.   În anunțurile privind desfășurarea concursurilor de selectare a proiectelor de profilaxie a riscurilor de 
îmbolnăvire de HIV, publicate de CNAM, este stabilit un anumit număr de beneficiari (de ex. reg. Centru: 
540, dintre care 200 LS, 340 BSB; reg. Sud: 400, dintre care 230 CDI și 170 LS). 

       Cu cine coordonează CNAM numărul de beneficiari atunci când anunță concursurile?

6.   Contractarea AO din FMP al AOAM este la fel în bază de proiecte, ca și în cazul contractării de către donatorii 
externi. Totuși, sunt AO care nu au aplicat niciodată pentru finanțare din mijloace publice. 

       Cum credeți, de ce se întâmplă acest lucru?

7.   Conform Regulamentului privind modalitatea de finanțare din FMP a ac�vităților de profilaxie și prevenire a 
riscurilor de îmbolnăvire, proiectele se finanțează anual. 

       În acest context, CNAM, prin Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor, coordonează cu dvs. 
prioritățile anuale de finanțare din FMP? 

      De exemplu, în 2021din FMP pentru proiectele de prevenire HIV au fost prevăzuți 1 milion de lei din 45 
milioane lei. Este această decizie coordonată cu dvs.?

8.    Grupul tehnic de lucru al PN HIV/SIDA/ITS a calculat costurile unui pachet de servicii de prevenire HIV, dar 
ele diferă dacă ar finanțate din fondurile CNAM și din FG. De ex. pentru LS: 1061,5 lei – CNAM; 681 lei – 
pachet de bază, 1132 lei – pachet atrac�v FG.  De ce există aceste diferențe?

9.   Dacă revenim la anunțurile publicate de CNAM, în afară de numărul de beneficiari e stabilită și limita 
financiară. De ex. 280 mii lei pentru 200 LS și 340 BSB, rezultă costuri medii de aproxima�v 520 
lei/beneficiar. Această medie este de două ori mai mică decât cea calculată de grupul tehnic de lucru. În 
acest sens, există o coordonare între grupul tehnic și CNAM?

10. Ce recomandări ați avea pentru o mai bună coordonare a finanțării ac�vităților de prevenire HIV din FAOAM 
și din sursele FG?
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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ANEXA NR. 2 

Ghid de interviu pentru reprezentantul CNAM

1.    Conform actelor norma�ve, FMP trebuie să cons�tuie 1% din FAOAM, de facto, este planificat pentru 2021 
– 0,4%. De ce se întâmplă acest lucru?

2.   Considerați suficiente resursele financiare alocate din FMP pentru proiectele de profilaxie și prevenire a 
riscurilor de îmbolnăvire?

3.    Conform Regulamentului privind modalitatea de finanțare din FMP a ac�vităților de profilaxie și prevenire a 
riscurilor de îmbolnăvire, proiectele se finanțează anual. Totuși, anunțurile sunt publicate la mijlocul anului. 
Puteți să explicați de ce se întâmplă acest lucru?

4.    Regulamentul FMP a fost aprobat în 2017. Timp de 4 ani, ați simțit că conține unele lacune sau îl considerați 
un act norma�v care nu ar avea nevoie de modificări?

5.  Criteriile de selecție și grila de evaluare este destul de neclară pentru solicitanții finanțării. Considerați 
necesar de a le modifica?

6.    Beneficiarii finanțării din FMP declară că întâmpină dificultăți în debursarea tranșelor. Cum credeți, de ce se 
întâmplă acest lucru?

7.    Cum informați AO că se lansează un concurs de selecția a proiectelor? Dar cum le anunțați că o propunere de 
proiect a fost câș�gătoare sau a fost descalificată?

8.    Referitor la procedura de raportare, cum asigurați confidențialitatea datelor beneficiarilor?

9.  Care a fost raționamentul includerii criteriului regional de contractare? Îl considerați sau nu un criteriu 
limita�v, care reduce compe��vitatea între solicitanții finanțării?

10. Ce acțiuni planifică CNAM pentru asigurarea serviciilor de profilaxie în mod sustenabil și predic�bil din 
FMP?
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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ANEXA NR. 3 

Ghid pentru focus grup pentru reprezentanții AO-HIV, care au avut experiența contractării serviciilor din 
FMP al CNAM

1.   Care este opinia dvs., la modul general, privind experiența de a plica și a implementa proiecte finanțate din 
FMP al CNAM (în 2-3 fraze)?

2.   Ce v-a mo�vat să aplicați pentru finanțare la CNAM?

3.   Prin ce se deosebește aplicarea unui proiect pentru finanțare din FMP al CNAM de un proiect aplicat spre 
finanțare la FG (UCIMP)?

4.   În 2021, CNAM a planificat 1 mln lei pentru profilaxia HIV, 1,2 mln lei pentru profilaxia TB, 3 mln lei pentru 
reducerea riscurilor condiționate de CDI. Cum vi se pare acest nivel de finanțare?

5.   Cum sunteți anunțați sau de unde aflați că este inițiat un concurs? Cum sunteți anunțați dacă ați câș�gat 
proiectul sau dacă proiectul a fost respins?

6.   În 2021 toate concursurile inițiate de CNAM pentru selectarea proiectelor de profilaxie au fost repetate. 
Cum credeți, de ce se întâmplă acest lucru?

7.   Ce părere aveți despre criteriile de selecție a proiectelor? Dar despre modul de acordare a punctajului?

8.   Ce opinie aveți privind implementarea prevederilor contractuale? Ați întâmpinat dificultăți?

9.   Considerați suficienți termenii de depunere a dosarelor?

10. Ce propuneri de îmbunătățire a contractării AO din FMP al CNAM, pentru ca acest mecanism să devină fiabil 
pe termen lung?
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Ac�vități Indicatori de progres și performanță

1.1.1. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire a 

HIV către BSB și GȚ

1. Procentul de BSB acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul persoanelor GRSI acoperite cu programe de 
prevenire a HIV - pachete definite de servicii 

3. Procentul bărbaților care raportează u�lizarea 

prezerva�vului la ul�mul raport sexual cu un partener 

de sex masculin

1.1.2. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către PCID

1. Procentul de PCID acoperit cu programe de prevenire a 
HIV - pachet definit de servicii 

2. Numărul de ace și seringi distribuite pe an pentru PCID 

3. Procentul de PCID care raportează u�lizarea 

echipamente lor injectabile sterile la ul�ma injectare 

4. Procentul PCID care raportează u�lizarea 

prezerva�vul ui la ul�mul contact sexual

1.1.3. Creșterea TSO în sectorul civil și penitenciar 1. Procentul persoanelor care beneficiază în prezent de 
TSO 

2. Procentul persoanelor care au primit TSO pentru cel 

puțin 6 luni în perioada de raportare

1.1.4. Furnizarea pachetului de servicii de prevenire 

către LS (inclusiv bărbați și GȚ)

1. Numărul de LS acoperite cu programe de prevenire a 
HIV - pachete definite de servicii 

2. Procentul LS care raportează u�lizarea prezerva�vului 

cu cel mai recent client
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ANEXA NR. 4 

Ghid pentru focus grup pentru reprezentanții AO-HIV, care nu au avut experiența contractării serviciilor din 
FMP al CNAM

1. Ce cunoașteți despre finanțarea proiectelor de profilaxie din FMP al CNAM?

2. Ce vă oprește să aplicați proiecte spre finanțare din FMP al CNAM?

3. Există anumite temere din cauza cărora nu aplicați spre finanțare? Aveți experiența de a aplica în 
parteneriat cu altă AO?

4. Dacă ați vrea să aplicați, unde ați căuta informație despre condițiile de aplicare a proiectelor?

5. Cunoașteți ce documente trebuie să conțină dosarul de aplicare a proiectelor la FMP al CNAM?

6.  Considerați rezonabili termenii de aplicare a dosarelor?

       7.  Ce propuneri de îmbunătățire a mecanismului de finanțare a proiectelor de profilaxie din FMP al CNAM 
ați avea?


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61

