CCM Meeting Minutes
INPUT FIELDS INDICATED BY YELLOW BOXES

MEETING DETAILS

19

COUNTRY (CCM)

România

MEETING NUMBER (if applicable)

3rd, since RHRN is
organizing the CCM
mmetings

DATE (dd.mm.yy)

14.02.2014

TOTAL NUMBER OF VOTING MEMBERS PRESENT
(INCLUDING ALTERNATES)

TOTAL NUMBER OF NON-CCM MEMBERS / OBSERVERS
PRESENT (INCLUDING CCM SECRETARIAT STAFF)

DETAILS OF PERSON WHO CHAIRED THE MEETING
HIS / HER NAME
&
ORGANISATION

First name

Iulian

QUORUM FOR MEETING WAS ACHIEVED (yes or no)

yes

Family name

Petre

DURATION OF THE MEETING (in hours)

2,40

Organization

UNOPA

VENUE / LOCATION

HIS / HER ROLE ON
CCM

Chair

(Place ‘X’ in the relevant
box)

Vice-Chair

INBI Matei Balș

MEETING TYPE

Regular CCM meeting

x

Extraordinary meeting
Committee meeting

Alternate
HIS / HER SECTOR* (Place ‘X’ in the relevant box)
MLBL

NGO

x

(Place ‘X’ in the relevant box)

CCM member

GOV

2

EDU

PLWD

KAP

FBO

GLOBAL FUND SECRETARIAT / LFA
ATTENDANCE AT THE MEETING

LFA

(Place ‘X’ in the relevant box)

FPM / PO

PS

x

OTHER

x

NONE

LEGEND FOR SECTOR*
GOV

Government

PLWD

People Living with and/or Affected by the Three Diseases

MLBL

Multilateral and Bilateral Development Partners in Country

KAP

People Representing ‘Key Affected Populations’

NGO

Non-Governmental & Community-Based Organizations

FBO

Religious / Faith-based Organizations

EDU

Academic / Educational Sector

PS

Private Sector / Professional Associations / Business Coalitions

SELECT A SUITABLE CATEGORY FOR EACH AGENDA ITEM
(Place ‘X’ in the relevant box)

AGENDA ITEM
#5

x
x
x
x

Other

Request for continued funding /
periodic review / phase II / grant
consolidation / closures
TA solicitation / progress

Oversight (PUDRs, management
actions, LFA debrief, audits)

Alte subiecte – New Funding Mechanism

Grant Negotiations / Agreement

AGENDA ITEM
#4

Grant Consolidation

Cerere de finanțare CNC-FG România

PR / SR selection / assessment /
issues

AGENDA ITEM
#3

Proposal development

Grantul TBC – raportare PR

Gender issues

AGENDA ITEM
#2

CCM Communications /
consultations with in-country
stakeholders

Criterii de eligibilitate pentru finanțare în cadrul
noului mecanism de finanțare al FG

Constituencies engagement

AGENDA ITEM
#1

CCM member renewals
/appointments

WRITE THE TITLE OF EACH AGENDA ITEM / TOPIC
BELOW

Conflict of Interest / Mitigation

AGENDA ITEM
No.

Review CCM annual work plans /
budget

AGENDA SUMMARY

Review progress, decision points of
last meeting – Summary Decisions

GOVERNANCE OF THE CCM, PROPOSALS & GRANT MANAGEMENT
RELATED TOPICS

To add another 'Agenda Item' highlight the entire row corresponding to the last 'Agenda Item #' in the table. Right click on the mouse and click on the ‘Insert’ menu
item, then select the ‘Insert Rows Below’ option. Repeat as necessary to add additional rows.

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM
AGENDA ITEM #1

Criterii de eligibilitate pentru finanțare în cadrul noului mecanism de finanțare al FG

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

-

Crearea unei liste de bariere politice existente în România în tratamentul și prevenirea HIV
HIV - accesarea NFM (NGO rule – concept note elaborat de ONG aplicant)
TB - accesarea NFM (concept note elaborat de catre CCM)

SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM
Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided.
GOV
MLBL
ARAS
–

NGO

Nu avem o strategie națională anti-HIV aprobată, un plan național și un buget dedicate problemei HIV (prevenire,
depistare, tratament) – asta e cea mai mare barieră: în politicile de sănătate nu există preocupări în acest sens
–
În programul național de sănătate 2014 nu există nimic pentru prevenire, nu există nimic pe reducerea riscuril or, nimic
pentru MSM
–
Pentru populația de lucrători sexual nu există niciun fel de date
–
Altă barieră politică: modelul de raportare financiar al grupului -țintă (care nu au acte, nu sunt asigurați, prin urmare nu li
se pot oferi servicii) pin copie după buletin sau semnătură – modificarea legii 95
(http://www.ms.ro/documente/Lege%2095%2013.02.2014_895_1776.pdf ) - prin ordonanță de urgență, astfel încât
propunerile trimise nu au fost luate în seamă (!pe site-ul MS, data-limită de trimitere a propunerilor este 26.02); există
oameni care nu au din această cauză acces la servicii
HealthAid Romania
–
Ca politică financiară: ONG-urile nu pot recupera TVA ca în alte țări (acești bani pot fi folosiți pentru servicii)
–
Menționarea componentei de advocacy care există pentru a dărâma barierele
RAA
–
Trebuie văzut dacă toate condițiile pentru NGO rule sunt îndeplinite, în special cea cu barierele politice (argumente); alte
finanțări sunt nesigure; trebuie făcută o listă de bariere, cu exemple de la toți membrii CCM
–
Nu există o definiție a barierelor politice în ghid – le putem considera un cumul de factori legali, financiari și politici care
duc la lipsa anumitor servicii necesare
–
Vizita lui Nicolas Farcy – prevede întâlniri cu ONG-urile din domeniul prevenirii HIV in randul consumatorilor de droguri –
agenda vizitei va fi trimisă membrilor CNC-FG de RHRN după ședință
–
La prima vedere nu putem spune că declarativ nu există voință politică (vezi strategia ANA – dar chiar si ANA e
subfinanțată)
–
Barieră politică: strategia națională anti-SIDA 2008-2013 nu a fost aprobată și s-a blocat între ministere
–
Nu a existat program operațional pe sănătate publică pentru alocarea 2007 -20013 - MS nu este autoritate de management
ca alte ministere
–
ONG-urile nu pot primi fonduri de la MS direct
–
Factorii de decizie au fost avertizați (exemplul TBC: când s -a aprobat bugetul pt. Planul național de control al TBC, s-au
alocat foarte puțini bani; întrebat de ce (numai planul național MDR are alocat 5 milioane pe an – acum sunt 4 milioane pe
tot programul), MS trimite la MF și guvern
–
Nu avem planuri naționale multianuale cu bugete stabilite (nu sunt stabilite nevoile) - o mare barieră
–
Criteriul de eligibilitate pentru HIV este prevalența națională de 1-2% sau la MARP mai mare sau egală cu 5%: la
consumatorii de droguri e de 7% cazuri confirmate (cazurile adunate din 2005)
–
ONG-urile au tras semnale de 4 ani privind necesitatea asigurarii sustenabilitatii serviciilor pe componenta de preveni re
HIV și care s-au soldat cu rezultate nule la nivel de decizie, alocare de fonduri, de programare de servicii, de finanțare de
programe naționale
–
În strategia națională pe sănătate există ca direcție strategică prevenirea la grupuri le vulnerabile – dar e text fără suport
concret – MS spune că se lucrează la planurile de implementare a strategiei care ar trebui sa contina indicatori si buget
–
Trebuie să existe planuri naționale fully costed cu ținte financiare
–
Pe TBC, se urmează în esență aceeași cale ca până acum pentru finanțare (vezi Resource Book for Applicants pe site-ul
FG); grantul FG (TFM) se termină în septembrie 2014, proiectul norway si suplimentarea de la fondurile norvegiene va
intra anul acesta, dar tot va exista un clivaj în tratament; pentru o viitoare aplicație la NFM (concept note) raman in
discutie ca prioritati: asigurarea tratamentului pentru MDR-TB, consumabile pentru diagnostic rapid, DOT si o serie de
interventii pentru aderența la tratament, depistare activa in grupuri vulnerabile, etc.
–
Până la sfârșitul lunii martie vom primi de la FG scrisoare cu alocarea bugetară (indicative funding); vom ști si dacă
suntem eligibili și pentru incentive funding
–
Nu știm plafonul de finanțare pe HIV prin NGO rule și pe TBC prin CCM (condiția pentru TBC este să existe un plan
multianual bugetat)
–
Pentru HIV și TBC ar trebui inceput lucrul la aplicațiile (concept notes) cât mai curând (speram ca se poate aplica în
consorțiu pe NGO rule pt. HIV)
RHRN
–
Evaluarea politicilor publice: avem o problemă (epidemia), un set de măsuri pentru a o rezolva și rezultatele acestor
măsuri (prin comparare iese în evidență eficiența politicilor, voința și barierele politice)
–
Politicile pe sănătate: sănătatea e responsabilitatea fiecărui stat membru UE, cu o singură excepție – epidemiile care
depășesc granițele devin problema UE (tratatul de la Lisabona – articolul 168): comunitățile românești de consumatori
de droguri din Italia și Spania sunt importante (organizații din Spania fac materiale de informare despre supradoză în
limba română pentru comunitatea română) – trebuie văzut cât de serioasă este migrația și dacă poate fi considerate o
problem europeană (care ar implica CE)

În 2010 – comunicat prin care MS declară că e conștient de problem HIV și că vor lua măsuri
Susținerea guvernamentală pentru program (contribuția de 60%, nu doar declarativ) poate fi o problemă, deoarece este
puțin probabil să avem o decizie oficială pe acest subiect
–
Eventuala concurență între ONG-uri poate fi rezolvată prin coordonare și criterii de capacitate
Tineri pentru Tineri
–
Trebuie coordonate nevoile tuturor organizațiilor; eventual reînvierea vechiului grup de advocacy, pentru că ne putem
trezi cu un acord de parteneriat care nu reprezintă nevoile populațiilor-țintă (pentru că decidenților le lipsește informația
asupra situației acestor populații) – un mesaj clar, documentat
INBI Balș
–
În 2011, după raportarea crizei HIV, nu s-a primit de la UE sau CE nicio soluție
–
După protestul de la MS, au fost date seringi către ONG-urile care s-au angajat să le distribuie din fonduri proprii
–
Schimbul de seringi a trecut la sănătate mintală de anul acesta („practic, s -a îngropat situația”)
–
De la fondurile norvegiene există bani pentru un milion de seringi (fără fonduri pentru distribuire)
–
În strategia națională anti-SIDA 2008-2013, MS n-a accesat fonduri POSDRU decât pentru traininguri (în Grecia s-au cerut
intervenții de specialitate în populațiile la risc)
–
Deși avem lege de asigurări pe sănătate, CNAS nu are buget separate, ci consolidate și nu a primit niciodată mai mult de
4,7% din PIB (care a fost o excepție acum 15 ani)
–
În Grecia epidemia e în declin, în România nu
–
Intersecția TBC-HIV la consumatorii de droguri
–
Timp de aproape 14 luni, ANA a fost desființată în 2009, cu titlu de reorganizare
–
În doi ani e posibil să avem HIV 100% la consumatorii de droguri dacă nu împărțim 4 milioane de seringi pe an
–
Studiul făcut în Grecia pe consumatorii de droguri arată că cel mai mare risc de infectare cu HIV e la persoanele fără
adăpost
–
Ordinul 422/2013 care modifică raportarea beneficiarilor prin obligativitatea semnăturii acestora pentru a beneficia de
servicii (http://www.ms.gov.ro/documente/ordin%20modif%20422%20programe_796_1577.pdf )
–
–

EDU

UNOPA
–
–

PLWD

Concluzia: în România există bariere politice în această zonă și ne -am dori să aplicăm
Pe HIV, CCM nu mai e intermediar – ONG-urile intră în discuție direct cu FG

FBO
KAP
DECISION(S) Summarize the decision in the section below

–

Aplicația pe TBC – grup de lucru în aprilie și mai, implicare RAA, PNCT, pe același traseu ca pentru aplicația grantului TFM

ACTION(S)

KEY PERSON RESPONSIBLE

DUE DATE

Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.

DECISION MAKING
MODE OF DECISION MAKING

CONSENSUS*

IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS

VOTING

VOTING METHOD

(Place ‘X’ in the relevant box)
SHOW OF HANDS

(Place ‘X’ in the relevant box)
SECRET BALLOT

*Consensus is general or widespread agreement
by all members of a group.

ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION

>

ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION

>

ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED

>

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM
AGENDA ITEM #2

Grantul TBC – raportare PR

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Report_PR_TB
ANNEX 11_CCM
Grant_CCM_FebruaryOversight
2014.pptxPlan for GFATM financing.pdf

SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM
Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided.
GOV
MLBL
RAA
Până acum CCM doar cât a luat act de raportările PR-ului, dar nu a supervizat in nici un fel furnizarea serviciilor in
locatiile de implementare ale proiectelor, nu au existat resurse pentru CCM pentru a finanta vizite de suervizare ale
membrilor
–
Scrisorile de informare de la N. Farcy (le primește toată lumea?)
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti
–
Nu există bani și medicamente; cele mai multe județe au rămas fără medicamente în urma trecerii de la CNAS la MS
(acest lucru a însemnat și pierderea stocurilor care trebuiau deținute conform normelor tehnice de implementare a
programelor); s-a ajuns să se folosească ultimele stocuri de medicamente prin transferul între unități
–
„Ni se spune că banii trebuie cheltuiți până la finalul lunii iulie; pe de altă parte ni se spune că aceștia sunt toți banii.” –
la MS nimeni nu știe nimic
UNOPA
–
Există invitație de la ANP de monitorizare și evaluare
RAA
- Desi Coordonatorul proiectului implementat de ANP transmite invitatii de participare la diferite activitati membrilor CCM,
presupunand ca ar exista membri doritori sa viziteze penitenciarele, invitatiile nu pot fi onorate atata timp cat nu exista f onduri in
bugetul grantului pentru sustinerea acestor vizite.
–

NGO

EDU

PLWD

FBO
KAP
DECISION(S) Summarize the decision in the section below

ACTION(S)

KEY PERSON RESPONSIBLE

DUE DATE

Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be co mpleted.

DECISION MAKING
MODE OF DECISION MAKING

CONSENSUS*

IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS

VOTING

VOTING METHOD

(Place ‘X’ in the relevant box)
SHOW OF HANDS

(Place ‘X’ in the relevant box)
SECRET BALLOT

*Consensus is general or widespread agreement
by all members of a group.

ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION

>

ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION

>

ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED

>

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM
AGENDA ITEM #3

Cerere de finanțare CNC-FG România

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

Reprezentantul RHRN, în calitate de membru al secretariatului CCM, s-a abținut de a vota.
WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

Cerere de finanțare
CNC-FG România.pptx
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM
Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided.
GOV

MLBL
NGO

RHRN
–

Aplicația trebuie semnată de toții membrii

UNOPA
–

Deciziile luate în CCM ar trebui scrise și semnate

EDU
PLWD
FBO
KAP
DECISION(S) Summarize the decision in the section below

–
–

Vot 1: împuternicirea RHRN prin vot direct ca secretariat CCM – de acord în unanimitate
Vot 2: cererea de finanțare în forma prezentată – de acord în unanimitate

ACTION(S)

KEY PERSON RESPONSIBLE

DUE DATE

Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be co mpleted.

DECISION MAKING
MODE OF DECISION MAKING

CONSENSUS*

IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS

(Place ‘X’ in the relevant box)
VOTING

x

VOTING METHOD

SHOW OF HANDS

x

(Place ‘X’ in the relevant box)
SECRET BALLOT

*Consensus is general or widespread agreement
by all members of a group.

ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION

>

ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION

>

ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED

>

18

1

MINUTES OF EACH AGENDA ITEM
Alte subiecte – New Funding Mechanism

AGENDA ITEM #4

CONFLICT OF INTEREST. (List below the names of members / alternates who must abstain from discussions and decisions)

WAS THERE STILL A QUORUM AFTER MEMBERS’ RECUSAL DUE TO DECLARED CONFLICTS OF INTEREST (yes or no) >
SUMMARY OF PRESENTATIONS AND ISSUES DISCUSSED

New Funding
Model_Romania_SINTEZA.PPTX
SUMMARY OF SPECIFIC CONTRIBUTIONS / CONCERNS / ISSUES AND RECOMMENDATIONS RAISED BY CONSTITUENCIES ON THE CCM
Please summarize the respective constituencies’ contributions to the discussion in the spaces provided.
GOV
MLBL
ARAS:
–
–

Propunere pentru o nouă reglementare în regulamentul CCM: periodic, CCM ar trebui să reamintească publicului că
primește noi membri din entitățile afectate și interesate
Barieră politică – afirmațiile fostului ministru al culturii re. bugetul pentru programul national HIV/SIDA

RAA:
NGO

–

Cerințele FG in raport cu CCM: diapozitivele 20-30 din prezentarea New Funding Model – cerința 3: CCM trebuie să
demonstreze că a desfășurat „grant oversight” inclusiv prin vizite in locatiile de implementare – conform planului de
monitorizare aprobat pentru TFM; cerința 4: reprezentarea slabă a persoanelor cu HIV/TBC; o reprezentare mai bună a
diferitelor categorii interesate; trebuie demonstr ate procentajele de persoane infectate cu HIV, fosti pacienti cu TB sau
persoane afectate membri în CCM (în luarea deciziilor, participare la întâlniri etc.); cerința 5: ( va fi dificil de demonstrat)
organizațiile membre trebuie alese de către constituantă (UNOPA e singura care poate demonstra aceasta cerinta); alte

–
–
–

–

–
–

cerinte pentru CCM prvind implementarea NFM: e recomandabilă existența unui oversight committee; să nu existe
conflict de interese în selectarea principal recipient și a sub-recipients.
Secretariatul ar trebui să invite membrii să facă monitorizarea /supervizarea conform planului de oversight aprobat
Este necesară consultarea grupurilor-țintă (si trebuie sa demonstram acest lucru) in elaborarea concept-note pentru NFM
(ca si la aplicatia pentru TFM –pentru care s-au organizat focus grupuri cu pacientii TB)
Unul dintre rolurile secretariatului este să prezinte membrilor CCM -ului foarte clar rolul si misiunea CCM-ului: pe site-ul
FG există toate informatiile si cerintele privind functionarea CCM: http://www.theglobalfund.org/en/ccm/ si
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/ (CCM Eligibility Requirements, Minimum Standards & Updated
Guidelines).
În documentația anexata cererii de finantare pentru TFM, a existat Planul de supervizare (oversight) elaborat si aprobat
de catre CCM si transmis FG, care ar fi trebuit implementat de catre secretariatul CCM, insa in afara de rapoartele si
informarile periodice pe care PR-ul le-a elaborat si prezentat membrilor CCM, nu s-au putut implementa alte activitati (ex.
vizite de supervizare) datorita lipsei de finantare a CCM .
De citit cu atentie toate documentele referitoare la New Funding Model de pe site -ul Fondului Global sectiunea NFM
Sugestie: documentul care trebuie trimis catre N. Farcy referitor la demonstrarea existentei barierelor politice- pentru
eligibilitatea pe componenta HIV – NGO rule: poate fi un tabel cu două coloane – lista de bariere politice identificate si
documentele justificative corespunzatoare fiecarei bariere identificate (articole, hotărâri etc.); voința politică nu stă în
declarații ci în acțiuni

T4Y
–

Grijă la organizațiile care au apărut în ultimii doi ani doar pentru fonduri

EDU
UNOPA:
–
–

PLWD

Eventual ședințe online pentru cei care nu pot participa fizic
Trebuie văzut în ultimul regulament (revizuit acum 2 ani) ce se spune la conflicte de interese; de verificat dacă
regulamentul are „minusuri”

FBO
KAP
DECISION(S) Summarize the decision in the section below

–

Anunț de primire de noi membri în CCM

ACTION(S)

KEY PERSON RESPONSIBLE

DUE DATE

Summarize below any actions to be undertaken indicating who is responsible for the action and by when the action should be completed.

DECISION MAKING
MODE OF DECISION MAKING

CONSENSUS*

x

IF 'VOTING' WAS SELECTED, INDICATE METHOD AND RESULTS

(Place ‘X’ in the relevant box)
VOTING

VOTING METHOD

SHOW OF HANDS

(Place ‘X’ in the relevant box)
SECRET BALLOT

*Consensus is general or widespread agreement
by all members of a group.

ENTER THE NUMBER OF MEMBERS IN FAVOUR OF THE DECISION

>

ENTER THE NUMBER OF MEMBERS AGAINST THE DECISION

>

ENTER THE NUMBER OF VOTING CCM MEMBERS WHO ABSTAINED

>

SUMMARY OF DECISIONS & ACTION POINTS
AGENDA ITEM
NUMBER
AGENDA ITEM #1
AGENDA ITEM #2
AGENDA ITEM #3

WRITE IN DETAIL THE DECISIONS & ACTION POINTS BELOW

KEY PERSON RESPONSIBLE

DUE DATE

AGENDA ITEM #4
AGENDA ITEM #5

To add another 'Agenda Item' highlight the entire row corresponding to the last 'Agenda Item #' in the table. Right click on the mouse and select the ‘Insert’ menu item,
then select the ‘Insert Rows Below’ option. Repeat as necessary to add additional rows .

NEXT MEETING

(INCLUDES OUTSTANDING AGENDA ITEMS NOT COMPLETED DURING CURRENT MEETING)

TIME, DATE, VENUE OF NEXT MEETING (dd.mm.yy)

7/8.04.2014

PROPOSED AGENDA FOR NEXT
MEETING

WRITE THE PROPOSED AGENDA ITEMS IN THE SPACES PROVIDED

AGENDA ITEM #1

Recap on decision points of previous meetings

AGENDA ITEM #2
AGENDA ITEM #3
AGENDA ITEM #4
AGENDA ITEM #5

To add another 'Agenda Item' highlight the entire row corresponding to the last 'Agenda Item #' in the table. Right click on the mouse and select the ‘Insert’ menu item,
then select the ‘Insert Rows Below’ option. Repeat as necessary to add additional rows.

SUPPORTING DOCUMENTATION

Place an ‘X’ in the appropriate box

ANNEXES ATTACHED TO THE MEETING
MINUTES

Yes

ATTENDANCE LIST

lista
participantilor.doc

AGENDA

Agenda.docx

x

OTHER SUPPORTING DOCUMENTS
IF ‘OTHER’, PLEASE LIST BELOW:

Terms of reference: CCM Secretary

Terms of reference
CCM secretariat_14.01.14.pdf

Cerere de finanțare CNC-FG România

CCM Funding request

Cerere de finanțare
CNC-FG România.pptx

ccm
romania-2013_new_14.02.2014.pdf

ANNEX 11_CCM
Oversight Plan for GFATM financing.pdf

Report_PR_TB
Grant_CCM_February 2014.pptx

No

New Funding
Model_Romania_SINTEZA.PPTX

CHECKLIST

(Place ‘X’ in the relevant box)
YES

AGENDA CIRCULATED ON TIME BEFORE MEETING DATE

NO
x

The agenda of the meeting was circulated to all CCM members,
Alternates and Non-CCM members 2 weeks before the meeting
took place.

ATTENDANCE SHEET COMPLETED

x

An attendance sheet was completed by all CCM members,
Alternates, and Non-CCM members present at the meeting.

DISTRIBUTION OF MINUTES WITHIN ONE WEEK OF MEETING

x

Meeting minutes should be circulated to all CCM members,
Alternates and non-members within 1 week of the meeting for
their comments, feedback.

FEEDBACK INCORPORATED INTO MINUTES, REVISED
MINUTES ENDORSED BY CCM MEMBERS*

x

Feedback incorporated into revised CCM minutes, minutes
electronically endorsed by CCM members, Alternates and nonmembers who attended the meeting.

MINUTES DISTRIBUTED TO CCM MEMBERS, ALTERNATES AND
NON-MEMBERS

x

Final version of the CCM minutes distributed to CCM members,
Alternates and Non-members and posted on the CCM’s
website where applicable within 15 days of endorsement.

* Often CCM minutes are approved at the next meeting. Since many months can pass before the next scheduled meeting, electronic endorsement of the CCM
minutes is considered to be a more efficient method for effective meeting management.

GLOSSARY FOR ACROYNMS USED IN THE MINUTES:
ACROYNM

MEANING

To add an additional 'Acronym', highlight the entire row corresponding to the last 'Acronym' in the table. Right click on the mouse and select the ‘Insert’ m enu item,
then select the ‘Insert Rows Below’ option. Repeat as necessary to add additional rows
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>

Dragos Rosca and Valentin
Simionov

DATE

>

FUNCTION

>

CCM secretariat

SIGNATURE

>

DATE

>

SIGNATURE

>

CCM MINUTES APPROVAL:
APPROVED BY (NAME)

>

18/02/2014

