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MODIFICAT

HG486 din 18.10.19, MO315-319/25.10.19 art.707; în vigoare 25.10.19

Guvernul HOTĂRĂSTE:

1.  Se instituie Consiliul  naţional  de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi
control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei.

2. Se aprobă:

Componenţa  nominală  a  Consiliului  naţional  de  coordonare  a  programelor  naţionale  de
profilaxie  şi  control  al  infecţiei  HIV/SIDA,  infecţiilor  cu  transmitere  sexuală  şi  de  control  al
tuberculozei, conform anexei nr.1;

Regulamentul  cu privire la  Consiliul  naţional  de coordonare a programelor naţionale de
profilaxie  şi  control  al  infecţiei  HIV/SIDA,  infecţiilor  cu  transmitere  sexuală  şi  de  control  al
tuberculozei, conform anexei nr.2.

3. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile deţinute de membrii Consiliului, funcţiile
lor le vor exercita persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri
de Guvern.

4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii

şi protecţiei sociale Valerian Revenco

Ministrul educaţiei,

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118388&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118388&lang=ro


tineretului şi sportului Victor Ţvircun

Chişinău, 3 august 2005.

Nr. 825.

Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului nr. 825/2005

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Consiliului naţional de coordonare a programelor

naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA,

infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei

NEMERENCO Ala – ministru al sănătății, muncii și protecției sociale,
președinte al Consiliului

BĂLUȚEL Adrian – secretar de stat alMinisterului Educației, Culturii și
Cercetării, vicepreședinte al Consiliului

CHILCEVSCHI Igor – președinte al Ligiipersoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA,
vicepreședinte al Consiliului

VOLOC Alexandru – secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale

SÎCI Artiom – secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale

ERHAN Ianuș – secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne
MIHAILOV-MORARU
Veronica

– secretar de stat alMinisterului Justiției

SEMENIUC Marina – șef al Secției finanțele în sănătate și protecție socială a
Direcţiei politici bugetare sectoriale,Ministerul
Finanțelor

GHEORGHIȚĂ Ștefan – medic epidemiolog alAgenției Naționale pentru
Sănătate Publică

CLIMAȘEVSCHI Iurie – coordonator al Programului național de prevenire și
control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu
transmitere sexuală pentru anii 2016-2020,
IMSP„Spitalul de Dermatologie și Maladii
Comunicabile”

VILC Valentina – coordonator al Programului național de control al
tuberculozei pentru anii 2016-2020, IMSP „Institutul de
Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

JELAMSCHI Nicolae – director executiv al Instituţiei Publice „Unitatea de
coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor
în domeniul sănătăţii”

AL-KHATIB Dima – reprezentant rezident al Programului Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare(PNUD)

PLĂMĂDEALĂ Svetlana – manager de țară alProgramului comun al Organizației
Națiunilor Unite privind HIV și SIDA (UNAIDS)

JONGSMA Desiree – reprezentant al Fondului Internațional pentru Urgențe
ale Copiilor al Națiunilor Unite(UNICEF)



COLUMBIA Rita – reprezentant al Fondului Națiunilor Unite pentru
Populație(UNFPA)

NEAGA Victoria – manager de proiect al Delegației Uniunii Europene în
Republica Moldova

BIVOL Stela – director executiv al Centrului pentru Politici și Analize
în Sănătate

CULEAC Petru – director executiv al Fundației „Soros-Moldova”
POVERGA Ruslan – director general alAsociației Obștești „Inițiativa

Pozitivă”
MULEAR Veaceslav – coordonator înprograme de sănătate, Asociația

Obștească„Centrul de Informații „Gender-DocM”
IAȚCO Ala – președinte al Uniunii pentru Prevenirea HIV/SIDA și

Reducerea Riscurilor
SEVERIN Lilian – președinte al Platformei organizațiilor societății

civileactive în controlul tuberculozei
RUCSINEANU Oxana – vicepreședinte alAsociației Obștești„Societatea

Moldovei împotriva Tuberculozei”
VILHOVAIA Janna – președinte al AlianțeiEuropene pentru Sănătate Publică
RABINCIUC Vitalii – reprezentant al Grupului de Inițiativă UDI „PULS”
MOROȘAN Vitalie – director al Parteneriatuluinecomercial „Programe

medico-sociale”
GONCEAR Alexandru – coordonator al programului teritorial HIV, regiunea de

est, medic șef al Centrului de profilaxie și control
HIV/SIDA și bolilor infecțioase, or. Tiraspol

ALBUL Cristina – coordonator al programului teritorial de tuberculoză,
regiunea de est, medic șef al Spitalului republican de
tuberculoză, or. Bender

STRATULAT Silvia – coordonator, Secretariatul Consiliului național de
coordonare a programelor naționale de profilaxie și
control alinfecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere
sexuală și de control al tuberculozei, fără drept de vot

[Anexa  nr.1  în  redacția  HG486  din  18.10.19,  MO315-319/25.10.19  art.707;  în  vigoare
25.10.19]

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr. 825

din 3 august 2005

REGULAMENT

cu privire la Consiliul naţional de coordonare

a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei

HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei

l. Dispoziţii generale

1. Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei
HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (în continuare – Consiliul
naţional de coordonare) este o structură intersectorială de nivel naţional, ce reflect priorităţile şi
angajamentul Republicii Moldova în combaterea tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu



transmitere sexuală.

Scopul Consiliului naţional de coordonare este de a contribui la implementarea eficientă a
activităţilor din cadrul programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor
cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei, prin atragerea, coordonarea, monitorizarea şi
disbursarea finanţelor, oferite de organizaţiile internaţionale, partenerii de dezvoltare, ca răspuns la
necesităţile ţării în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

[Pct.1 modificat prin HG486 din 18.10.19, MO315-319/25.10.19 art.707; în vigoare 25.10.19]

2.  Activitatea  Consiliului  naţional  de  coordonare  se  bazează  pe  principiile  democratice
europene şi legislaţia Republicii Moldova. La elaborarea prezentului Regulament au fost luate în
considerare şi recomandările Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei.

3. Consiliul naţional de coordonare îşi desfăşoară activitatea în baza unui parteneriat, creat
între instituţiile de stat, internaţionale şi neguvernamentale, inclusiv comunitățile afectate de HIV și
tuberculoză, pe principiul transparenţei şi colaborării reciproce.

[Pct.3 modificat prin HG486 din 18.10.19, MO315-319/25.10.19 art.707; în vigoare 25.10.19]

4.  Activitatea Consiliului  naţional  de coordonare este  intersectorială  şi  interministerială,
pentru  a  asigura  o  participare  mai  largă  a  părţilor  interesate  în  procesul  de  monitorizare  a
activităţilor de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de
control al tuberculozei, precum şi pentru a stabili o legătură durabilă între toţi factorii-cheie de
decizie,  implicaţi  în  elaborarea,  promovarea  şi  implementarea  politicilor  naţionale  în  domeniul
tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală.

41.  Activitatea  Consiliului  național  de  coordonare  se  bazează  pe  prevederile  manualului
operațional  aprobat  de  Consiliul  național  de  coordonare  și  implică  supervizarea  programatică,
financiară,  managerială  cu  circularea  proceselor-verbale  și  asigurarea  gestionării  adecvate  a
conflictului de interese.

[Pct.41introdus prin HG486 din 18.10.19, MO315-319/25.10.19 art.707; în vigoare 25.10.19]

5. Consiliul naţional de coordonare este condus de preşedinte şi asistat de doi vicepreședinți,
dintre care unul este reprezentant al sectorului civil.

[Pct.5 modificat prin HG486 din 18.10.19, MO315-319/25.10.19 art.707; în vigoare 25.10.19]

II. Obiectivele Consiliului naţional de coordonare

6.  Obiectivele  Consiliului  naţional  de  coordonare  decurg  din  obiectivele  generale  ale
programelor naţionale de profilaxie şi control al tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu
transmitere sexuală şi prevăd ameliorarea situaţiei epidemice şi sănătăţii populaţiei prin:

eficientizarea politicii Guvernului în domeniul controlului tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi
infecţiilor cu transmitere sexuală;

fortificarea  parteneriatului  intersectorial  între  instituţiile  de  stat,  internaţionale  şi
neguvernamentale  ,  comunitățile  afectate de HIV și  tuberculoză pentru un mai  bun control  al
tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală;

asigurarea  unui  dialog  reciproc  eficient  între  organizaţiile  guvernamentale  şi



neguvernamentale  din  Moldova  şi  de  peste  hotare.

[Pct.6 modificat prin HG486 din 18.10.19, MO315-319/25.10.19 art.707; în vigoare 25.10.19]

7. Pentru atingerea obiectivelor sale Consiliul naţional de coordonare:

analizează cauzele şi condiţiile ce favorizează răspîndirea tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi
infecţiilor cu transmitere sexuală;

contribuie  la  definitivarea  strategiilor  naţionale  pentru  supravegherea,  controlul  şi
prevenirea  tuberculozei,  infecţiei  HIV/SIDA  şi  infecţiilor  cu  transmitere  sexuală,  monitorizînd
punerea în aplicare ale acestora;

determină şi  propune Guvernului să prevadă în bugetul de stat fonduri necesare pentru
aplicarea strategiilor naţionale în domeniul de rigoare;

informează,  periodic,  Guvernul  şi  autorităţile  competente  despre  activităţile  efectuate,
precum şi despre rezultatele obţinute;

propune măsuri pentru supravegherea, controlul, prevenirea şi reducerea impactului social al
cazurilor de tuberculoză, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală;

formulează  propuneri  privind  modificarea  şi  completarea  actelor  legislative,  precum  şi
elaborarea  de  noi  acte  normative  pentru  supravegherea,  controlul,  prevenirea  şi  reducerea
impactului  social  al  cazurilor  de  infecţie  HIV/SIDA  și  tuberculoză.  Propunerile  sînt  înaintate
instituţiilor competente, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

monitorizează  respectarea  convenţiilor,  tratatelor  şi  altor  acte  internaţionale,  la  care
Republica Moldova este parte, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor infectate cu
tuberculoză, cu HIV/SIDA şi infecţii cu transmitere sexuală;

asigură  sinergia  diverselor  inițiative  dezvoltate  în  cadrul  implementării  programelor
naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control
al tuberculozei;

servește  drept  platformă  decizională  în  vederea  susținerii  colaborării  regionale  și
internaționale

promovează parteneriatul intersectorial în vederea dezvoltării şi implementării programelor
naţionale şi asigură transparenţa în procesul luării deciziilor;

aprobă  componenţa  nominală  a  grupurilor  tehnice  de  lucru  şi  şefii  responsabili  pentru
domeniile specifice;

aprobă planul anual de lucru al Secretariatului Consiliului naţional de coordonare, precum şi
planurile de executare a programelor naţionale de profilaxie şi control al tuberculozei, infecţiei
HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală, elaborate de grupurile tehnice de lucru;

îndeplineşte orice alte atribuţii în vederea realizării scopului şi sarcinilor pentru care a fost
constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Pct.7 modificat prin HG486 din 18.10.19, MO315-319/25.10.19 art.707; în vigoare 25.10.19]

III. Structura Consiliului naţional de coordonare



8. Consiliul naţional de coordonare include trei niveluri:

nivelul decizional – membrii Consiliului naţional de coordonare;

nivelul coordonator – Secretariatul Consiliului naţional de coordonare;

nivelul operaţional – grupurile tehnice de lucru.

9. Nivelul decizional al Consiliului naţional de coordonare este organul suprem de conducere
al Consiliului şi întruneşte reprezentanţi ai ministerelor, agenţiilor şi organizaţiilor internaţionale,
organizaţiilor neguvernamentale, persoane infectate/afectate de infecţia HIV/SIDA și tuberculoză,
care, prin activitatea lor, contribuie la dezvoltarea şi promovarea politicilor de sănătate în domeniul
tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală.

[Pct.9 modificat prin HG486 din 18.10.19, MO315-319/25.10.19 art.707; în vigoare 25.10.19]

10.  Membru  al  Consiliului  naţional  de  coordonare  poate  deveni  orice  persoană,  care
recunoaşte şi acceptă principiul de constituire a Consiliului naţional de coordonare, îşi aduce aportul
la consolidarea capacităţii Consiliului şi, implicit, la realizarea programelor naţionale de profilaxie şi
control a tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală.

Organizaţiile guvernamentale şi agenţiile internaţionale sînt reprezentate în Consiliu de către
persoanele delegate, iar organizaţiile neguvernamentale, de caritate, private, beneficiarii de servicii,
persoanele infectate sau afectate de infecţia HIV/SIDA și tuberculoză îşi desemnează candidaturile
lor  printr-un proces transparent  de alegeri.  Cererea,  scrisoarea de motivare şi  procesul-verbal
privind procedura de alegere se prezintă Secretariatului Consiliului naţional de coordonare.

Retragerea din componenţa Consiliului naţional de coordonare se face în baza unei cereri
oficiale  pe  numele  preşedintelui  Consiliului.  Excluderea  membrilor  din  componenţa  Consiliului
naţional de coordonare are loc cu cel puţin 2/3 din voturi.

Componența Consiliului național de coordonare este actualizată, de regulă, o dată la patru
ani și ori de cîte ori este necesar.

[Pct.10  modificat  prin  HG486  din  18.10.19,  MO315-319/25.10.19  art.707;  în  vigoare
25.10.19]

11. Consiliul naţional de coordonare funcţionează ca un grup naţional bazat pe consens.
Membrii Consiliului sînt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul
de luare a deciziilor, la aprobarea rezoluţiilor fiind necesare 2/3 de voturi „pro” ale membrilor
prezenţi. Membrii Consiliului au dreptul de a delega votul lor reprezentanţilor autorizaţi de ei, cu
înștiințarea prealabilă, în formă scrisă, a Secretariatului Consiliului național de coordonare.

[Pct.11  modificat  prin  HG486  din  18.10.19,  MO315-319/25.10.19  art.707;  în  vigoare
25.10.19]

12. Membrii Consiliului naţional de coordonare se întrunesc în ședințe ordinare, nu mai rar
de 3 ori pe an, și extraordinare, inclusiv în format on-line. Şedinţele sînt organizate la iniţiativa
preşedintelui Consiliului, sau la iniţiativa Secretariatului Consiliului, sau la solicitarea a 1/3 din
membrii acestuia, cu informarea Secretariatului cu 15 zile înainte despre această intenţie. Şedinţele
sînt  prezidate  de  preşedintele  Consiliului,  în  cazul  absenţei  acestuia  –  de  vicepreşedinte.  La
şedinţele Consiliului naţional de coordonare pot participa persoane invitate, în calitate de raportori
sau observatori, fără drept de vot.



[Pct.12  modificat  prin  HG486  din  18.10.19,  MO315-319/25.10.19  art.707;  în  vigoare
25.10.19]

13. Nivelul coordonator al Consiliului este asigurat de Secretariatul acestuia, care:

elaborează planul  anual  de activitate a Secretariatului,  stabilind datele aproximative ale
şedinţelor Consiliului, precum şi activităţile dintre şedinţe. Secretariatul oferă suport logistic în
organizarea şedinţelor;

cu 10 zile înainte de şedinţă, Secretariatul întocmeşte agenda preliminară, pe care o propune
membrilor  Consiliului  pentru  completări  şi  modificări,  și  cu  o  săptămînă  înainte  de  ședință,
expediază agenda finală și materialele pentru ședință. După şedinţe, membrilor Consiliului li se
expediază procesele-verbale şi alte materiale solicitate, prin intermediul poştei electronice;

formulează rezoluţiile şi le propune spre aprobare în cadrul şedinţelor Consiliului;

facilitează  schimbul  de  informaţie  ce  vizează  implementarea  programelor  naţionale  sus-
menţionate între diferiţi parteneri, prin intermediul buletinului electronic şi buletinului informativ
(tipărit);

monitorizează şi asigură activitatea grupurilor tehnice de lucru, păstrînd procesele-verbale
ale şedinţelor acestora;

raportează  anual  membrilor  Consiliului  despre  activităţile  efectuate  şi  informează  în
permanenţă preşedintele despre noutăţile din cadrul Consiliului.

[Pct.13  modificat  prin  HG486  din  18.10.19,  MO315-319/25.10.19  art.707;  în  vigoare
25.10.19]

14. Nivelul operaţional al Consiliului naţional de coordonare este reprezentat de trei grupuri
tehnice  de  lucru,  care  întrunesc  specialişti  din  domeniul  tuberculozei,  infecţiei  HIV/SIDA  și
infecțiilor  cu  transmitere  sexuală  din  sectorul  public,  din  organizații  neguvernamentale  și
internaționale:

1) grupul tehnic de lucru în controlul infecţiei HIV/SIDA şi infecțiilor cu transmitere sexuală;

2) grupul tehnic de lucru în controlul tuberculozei;

3) grupul tehnic de lucru mixt în domeniul HIV/tuberculoză.

[Pct.14 în redacția HG486 din 18.10.19, MO315-319/25.10.19 art.707; în vigoare 25.10.19]

15. Membrii grupurilor tehnice de lucru se întrunesc în şedinţe ordinare şi extraordinare, în
caz de necesitate, dar nu mai rar de patru ori pe an, inclusiv în format on-line. Planul întrunirilor
ordinare este prezentat Secretariatului Consiliului naţional de coordonare pentru a-i familiariza şi pe
membrii Consiliului cu tematica activităţilor desfăşurate. Şeful şi secretarul grupului tehnic de lucru
sînt  responsabili  de  întocmirea  proceselor-verbale  ale  şedinţelor,  pe  care  ulterior  le  prezintă
Secretariatului Consiliului.

Sarcinile grupurilor tehnice de lucru constau în:

oferirea  suportului  tehnic  la  elaborarea  și  implementarea  proiectelor  şi  strategiilor
programelor naţionale de profilaxie şi control a tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu



transmitere sexuală;

oferirea suportului tehnic în elaborarea propunerilor de finanţare faţă de donatorii externi
sau agenţiile donatoare;

monitorizarea şi evaluarea situaţiei din domeniul tuberculozei, infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor
cu  transmitere  sexuală,  identificarea  problemelor  de  sănătate  din  domeniu  şi  participarea  la
elaborarea politicilor naţionale.

[Pct.15  modificat  prin  HG486  din  18.10.19,  MO315-319/25.10.19  art.707;  în  vigoare
25.10.19]

Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului nr. 825

din 3 august 2005

L I S T A

hotărîrilor Guvernului ce se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr. 346 din 19 martie 2002 „Cu privire la constituirea Consiliului
naţional  de  coordonare  a  realizării  Proiectului  “Suportul  Programului  naţional  de  profilaxie  a
infecţiei  HIV/SIDA şi  infecţiilor cu transmitere sexuală şi  al  Programului naţional de control al
tuberculozei”, susţinut de Fondul global de combatere a SIDA, tuberculozei şi malariei” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 43-45, art. 418).

2.  Hotărîrea  Guvernului  nr.140  din  17  februarie  2004  „Cu  privire  la  modificarea  şi
completarea  Hotărîrii  Guvernului  nr.346  din  19  martie  2002”  (Monitorul  Oficial  al  Republicii
Moldova, 2004, nr.35-38, art.273).


