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Tabel participanţi: 
 

Nr. 
crt Nume Organizaţie 

1 Valentin Simionov RHRN  
2 Iulian Petre UNOPA 
3 Ernestina Rotariu HAR 
4 Cassandra Butu OMS 
5 Karina Petrescu HAR 
6 Violeta Paraschiv HAR 
7 Adina Manea TpT 
8 Eduard Petrescu UNICEF 
9 Stefan Raduţ ASPTMR 
10 Mihaela Nacu RAA 
11 Ana Duca RAA 
12 Mihaela Ştefan RAA 
13 Florin Sologiuc CPSS 
14 Mariana Andrei Inst. „M. Nasta” 
15 Domnica Ioana Chiotan Inst. „M. Nasta” 
16 Tudor Kovacs PSI Romania 
17 Anca Stamin Salvatii Copii Romania 
18 Victoria Mihăiescu Crucea Rosie Romana 
19 Carmen Andresoi Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 
20 Maria Georgescu ARAS 
21  Silvia Asandi RAA 
22 Alexandra Mărdărescu CRHS  
 
 
Ordinea de zi: 

1. Raport implementare Grant TB-TFM  
2. Prezentarea noului model de finanţare al FG si schiţarea unui plan de acţiune pentru 

accesarea de către România a NFM pe cele două componente, HIV şi TB. 
3. Clarificarea funcţionării CCM şi corespondenţa cu cerinţele de eligibilitate CCM 

formulate de FG. 
4. Decizia CCM cu privire la elborarea, în regim de urgenţă, a unei aplicaţii pentru 

finnţarea CCM (conform documentelor de pe sectiunea 
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/funding/ a site-ului FG). 

5.  Planificarea urmatoarei intalniri CCM din luna octombrie, la care vor participa 
reprez. FG si OMS (locaţie, agenda, etc.). 

 
Sedinţa este prezidată de Iulian Petre, Vicepreşedinte CCM. 



 
1. Mihaela Ştefan (RAA) prezintă raportul de progres al implementării grantului TB, 
aferent perioadei ianuarie-iunie, 2013. Printre cele mai importante probleme semnalate a 
fost dificultatea distribuirii la timp a medicamentelor pentru pacienţii MDR- TB, înrolaţi 
în tratament datorată modificărilor legislative. Astfel lotul de medicamente care ar fi 
trebuit să ajungă în depozitul UNIFARM la sfârşitul lunii aprilie 2013, a ajuns la această 
destinaţie în data de 6 august 2013 apoi la pacienţi la 31 august, 2013.  
Ana Duca prezintă situaţia financiară a implementării grantului TB, toate detaliile putând 
fi consultate, în curând, pe site-ul RAA. 

 
Se discută programul de distribuire a tichetelor sociale (Victoria Mihăiescu, Crucea Roşie 
Română) pacienţilor cu TB MDR, respectiv modalitatea de distribuire a acestora 
beneficiarilor din ţară, în mod special celor din mediul rural. Iulian Petre anunţă că s-a 
făcut o înţelegere cu UNIFARM pentru trimiterea tichetelor în dispensarele din ţară 
respectând totodată normele de confidenţialitate şi de asistenţă a persoanelor cu TB 
MDR.  
 
2. Noul de tip de finanţare elaborat de Fondul Global, pentru componentele HIV şi TB va 
fi lansat în toamna anului 2013. România este eligibilă pentru o nouă rundă de finanţare, 
însă o condiţie esenţială este consolidarea planurilor naţionale HIV şi TB. Vor putea 
aplica numai organizaţiile non guvernamentale sau un consorţiu de ONG-uri.  
În acest context se discută posibilitatea aprobării Strategiei Naţionale HIV/SIDA 2013-
2017 (Eduard Petrescu), cu menţiunea că acest proces este îngreunat de lipsa unei comisii 
la nivel de Minister care să evalueze documentul şi ulterior să îl propună pentru adoptare.  
În acest context este important să existe negocieri şi clarificări transmise FG (Maria 
Georgescu) privind contextul local al policiticilor HIV în România dar şi luarea în calcul 
a unui consorţiu de oraganizaţii care să expună toate aceste aspecte.  
Noul Portofolio Manager, Nicholas Farcy (Silvia Asandi) susţine România pentru a  
obţine un nou grant de finanţare, de aceea va efectua o vizită la începutul lunii octombrie 
2013 pentru un dialog deschis cu toţi cei interesaţi şi implicaţi.  
CCM trebuie să adreseze (Edi Petrescu) o scrisoare şi o cerere de sprijin către UNICEF în 
care să îşi exprime intenţia clară de a aplica pentru o nouă rundă de finanţare. Din acest 
punct de vedere, UNICEF şi OMS pot oferi asistenţă tehnică pentru evaluarea şi 
descrierea cât mai clară şi sintetizată a programelor HIV şi TB din România şi automat a 
nevoilor din această zonă. A se reţine că de această dată pot fi finanţate doar zonele de 
risc (grupuri vulnerabile) şi emergenţă epidemică. 
Se propune şi se votează pentru evaluarea şi consolidarea planului naţional HIV, în 7 paşi 
care să respecte condiţiile impuse de FG în vedrea obţinerii finanţării disponibile.     
 
3. Ţinând cont de intenţia de a aplica pentru o nouă rundă de finanţare FG, CCM trebuie 
să îşi întărească poziţia şi rolul în zona HIV, de aceea se propune elaborarea şi trimiterea 
unei scrisori către Ministerul Sănătăţii semnată de către vicepreşedintele CCM, prin care 
acestuia i se solicită denumirea unui reprezentant în CCM dar şi susţinerea continuă a 
grupului. Conform noului ROF preşedintele CCM este ales dintre reprezentanţii 
instituţiilor membre.     
 
4. Avand in vedere ca odată cu convocarea CCM s-a adresat şi întrebarea către  
organizaţiile membre, de a-şi arăta interesul în a scrie aceasta aplicaţie pentru activitatea 
CCM-ului, RHRN îsi afirmă interesul în a face aceasta, având nevoie de o perioadă de 5 
zile pentru a lua decizia finală. Se discută şi se decide că RHRN va face până la 30 



septembrie aplicaţia pentru finanţarea activităţilor CCM-ului, urmând să transmită decizia 
finală in acest sens în termen de 5 zile.  
 
 
4. Următoarea întâlnire CCM va avea loc cu ocazia vizitei dlui. Nicholas Farcy în 
România, în perioada 3-4 octombrie 2013, iar detaliile asupra locului, agenedei şi 
modului de desfăşurare a acestei întâlniri vor fi circulate prin poşta electronică, în pe 
rioada imediat următoare.    
 

  
 


