
D E C I Z I E 

mun. Cahul   

                                

Nr. 05/08-V                                                                     din  12 august 2022 

 

Cu privire la aprobarea Programului  

Teritorial de control al tuberculozei  

pentru anii 2022-2025 în raionul Cahul 

 

În temeiul art. 6, 7, 9 și 72 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat 

a sănătății publice (MO RM nr. 67, art. 183, 2009), cu modificările ulterioare, art. 4 

din Legea nr.153/2008 cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei (MO RM nr. 

143-144, art. 583, 2008), cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 107/2022 din 23.02.2022 cu privire la aprobarea Programului Național 

de control al tuberculozei pentru anii 2022 - 2025   (MO RM nr. 61-67 art. 154 din 

04.03.2022), având în vedere avizul  Comisiei consultative de specialitate probleme 

sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia 

drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă), în scopul ameliorării situației 

epidemice a morbidității prin tuberculoză a populației din raionul Cahul, Consiliul 

Raional Cahul 

DECIDE: 

1. Se aprobă: 

1.1. Programul Teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022- 2025 în 

raionul Cahul, conform anexei nr.1; 

1.2.  Planul de acțiuni privind implementarea Programului Teritorial de 

răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, conform anexei nr.2; 

1.3.  Costurile estimative pentru realizarea Programului Teritorial de 

răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, conform anexei nr.3; 
1.4. Componența Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării 

Programului Teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, conform 

anexei nr.4; 
1.5. Regulamentul Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării 

Programului Teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, conform 

anexei nr.5. 

2. Se pune în sarcina instituțiilor medicale implicate în controlul 

tuberculozei, indiferent de statutul juridic:  

2.1. realizarea Programului nominalizat și prezentarea în caz de necesitate 

a propunerilor de rectificare a acestui Program, reieșind din condițiile reale de pe 

teren; 

2.2. informarea Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării 

Programului Teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, anual, 
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privind executarea acțiunilor prevăzute în Programul Teritorial de control al 

tuberculozei pentru anii 2022 - 2025 și măsurilor de redresare; 

2.3. prezentarea, Consiliului Raional, în ordinea stabilită, a calculelor 

necesare și propuneri, anual, la aprobarea bugetului raional pentru finanțarea 

Programului Teritorial; 

2.4. elaborarea și coordonarea cu CSP Cahul și Coordonatorul local al 

Programului a Planului de măsuri și acțiuni de implementare a Programului Teritorial 

de control și profilaxie al tuberculozei pentru teritoriile din subordine pentru anii 

2022 - 2025. 

3. Coordonarea, monitorizarea de către Comisia pentru coordonarea şi 

monitorizarea realizării Programului Teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 

2022-2025,  în limitele competenței, a realizării Programului nominalizat, prezentarea 

în caz de necesitate a propunerilor de îmbunătățire a acestui Program, informarea 

Consiliului Raional, anual, privind executarea acțiunilor prevăzute în Program  și 

după caz, propunerea măsurilor de redresare a situației și de îmbunătățire a 

Programului. 

4. Direcția generală finanțe va prevedea anual în bugetul raional mijloace 

financiare necesare pentru crearea și menținerea condițiilor adecvate de realizare a 

Programului Teritorial. 

5. Inspectoratul de Poliție Cahul va acorda suport instituțiilor medicale, la 

solicitarea acestora, în efectuarea măsurilor antiepidemice în focare.   

6. Mass-media locală va familiariza pe larg măsurile de profilaxie a 

tuberculozei, în vederea antrenării în susținerea acestui Program de către populație și 

societatea civilă. 

7. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina 

vicepreședintelui raionului Cahul, dna Elena Daud, și Comisiei consultative de 

specialitate probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă 

socială, protecţia copilului şi utilizarea forţei de muncă). 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                   Tatiana SEREDENCO           

   

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                   Cornelia PREPELIȚĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr. 05/08-V din 12 august 2022 

 

PROGRAMUL TERITORIAL DE CONTROL AL TUBERCULOZEI 

PENTRU ANII 2022 - 2025 ÎN RAIONUL CAHUL 

 

I. Date generale, introductive 

 

1. Programul Teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022 - 2025  (în 

continuare Programul), este un document de planificare, pe termen mediu, a 

politicilor trasate spre obținerea obiectivelor de profilaxie a tuberculozei în raionul 

Cahul. 

2. Programul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii  Republicii 

Moldova nr.153-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la controlul şi profilaxia 

tuberculozei, Legii RM nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat  a 

sănătății publice, Programului Național de control al tuberculozei pentru anii 2022 - 

2025 aprobat prin  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 107 din 

23.02.2022, precum şi cu prevederile altor documente naționale și internaționale în 

domeniu, cu implementarea grantului Fondului Global de luptă împotriva 

HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei.  

3. Prezentul Program asigura respectarea, protecția și îndeplinirea 

drepturilor omului, în special disponibilitatea, accesibilitatea fără discriminare, 

accesibilitatea fizică, accesibilitatea economică, accesibilitatea informațiilor, 

acceptabilitate și calitate. 

4. Prezentul Program este conceput ca un cadru complex, intersectorial, care 

să ghideze activitățile organizațiilor implicate în răspunsul teritorial la tuberculoză 

și în reducerea impactului negativ al tuberculozei. Mecanismul de comunicare și 

coordonare este Consiliul teritorial de coordonare a programului. 

5. La baza elaborării prezentului Program au stat pilonii și 

componentele Strategiei „End TB”:  

 1) îngrijire și prevenire integrată, centrate pe persoană:  

  a) diagnosticul precoce al tuberculozei, inclusiv testarea universală a 

sensibilității la medicamente și screeningul sistematic al contacților și grupurilor cu 

risc sporit;  

  b) tratamentul tuturor persoanelor cu tuberculoză, inclusiv tuberculoză 

rezistentă la medicamente și suport pentru pacienți;  

  c) activități colaborative TB/HIV și managementul comorbidităților; 

  d) tratamentul preventiv al persoanelor cu risc sporit și vaccinarea 

împotriva tuberculozei;  

 2) politici îndrăznețe și sisteme de suport:  

  a) angajament politic cu resurse adecvate pentru îngrijirea și prevenirea 

tuberculozei;  

  b) implicarea comunităților, a organizațiilor societății civile și a 

prestatorilor publici și privați de servicii;  



  c) politica de acoperire universală cu servicii de sănătate și cadrul de 

reglementare pentru notificarea cazurilor, înregistrarea actelor de stare civilă 

asigurarea calității și utilizarea rațională a medicamentelor și controlul infecției;  

  d) protecția socială, reducerea sărăciei și acțiuni asupra altor factori 

determinanți ai tuberculozei;  

 3) intensificarea cercetărilor și inovațiilor – descoperirea, dezvoltarea și 

adoptarea rapidă a noilor instrumente, intervenții și strategii: cercetări pentru 

optimizarea implementării și impactului, precum și promovarea inovațiilor.  

 6. Prezentul Program este conceput ca un cadru complex, intersectorial, 

care să ghideze activitățile organizațiilor implicate în răspunsul teritorial la 

tuberculoză și în reducerea impactului negativ al tuberculozei.  

 7. Prezentul Program este documentul fundamental de politici privind 

intervențiile teritoriale în domeniul tuberculozei, care stabilește liniile directoare și 

prioritățile de acțiune pentru controlul și reducerea impactului tuberculozei. Toate 

programele și intervențiile privind răspunsul la tuberculoză care vor fi finanțate din 

resurse publice sau din programe internaționale la care Republica Moldova este parte 

vor realiza obiective stabilite în prezentul Program.  

 8. Etapele și termenele de implementare ale Programului se efectuează în 

conformitate cu Planul de acțiuni.  

 9. Mecanismul de comunicare și coordonare este Consiliul de sănătate 

publică teritorial, care include reprezentanții autorităților publice de nivelul II, 

instituțiilor prestatoare de asistența medicală indiferent de forma de proprietate și 

forma juridică de organizare din raion, CSP Cahul.  

 10. Coordonarea activităților intersectoriale privind realizarea 

obiectivelor se va face la nivelul Consiliului raional Cahul.  

 11. Coordonatorul Programului teritorial de profilaxie și control al 

tuberculozei își desfășoară activitatea în baza unui parteneriat între instituțiile de 

stat, patronate, organizațiile neguvernamentale, inclusiv comunitățile afectate de 

tuberculoză, respectând principiile transparenței și colaborării reciproce.  

 12. Prestatorii de servicii și implementatorii vor coordona activitățile în 

problemele de implementare cu coordonatorul prezentului Program și cu Consiliul 

național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției 

HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei. 

Transparența implementării activităților se va asigura prin funcționalitatea paginii 

web oficiale a Consiliului Raional Cahul, http://cahul.md/. 

 

II. SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI IDENTIFICAREA   

PROBLEMELOR DE BAZĂ 

 

13. Tuberculoza reprezintă una dintre problemele prioritare ale sistemului de 

sănătate, iar prevenirea şi controlul acesteia constituie obiective strategice de interes 

national şi teritorial. 

     14. Rezultatele recente atinse în controlul tuberculozei, urmare a aplicării 

acţiunilor în cadrul programelor naţionale de control al tuberculozei implementate 

în anii 2016-2020, denotă progrese modeste. Începînd cu anul 2018 este asigurat 



screeningul prin radiografia pulmonară, cu utilizarea instalațiilor radiologice 

mobile, țara este prima din regine care a extins disponibilitatea metodei rapide 

GeneXpert la nivelul întregii rețele de laboratoare care efectuează microscopia (59 

de laboratoare), modernizînd diagnosticul de laborator și cu alte metode rapide 

diagnosticare, precum și serviciile de îngrijiri în tuberculoză (prevenire, depistare, 

tratament) centrate pe persoană. 

    15. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Republica Moldova, se 

regăseşte printre cele 30 ţări ale lumii cu povară înaltă a tuberculozei 

multidrogrezistente (TB RR/MDR). Conform datelor Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii pentru anul 2014, în Republica Moldova incidenţa globală prin tuberculoză 

a depăşit de cca 3 ori media înregistrată în Regiunea Europeană a Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (110 în comparaţie cu 40 de cazuri la 100 miipopulaţie). 

    16. În context, Ministerul Sănătăţii a estimat pentru Republica Moldova în 

anul 2019 o incidenţă de 71,7 de cazuri la 100 mii populaţie sau 2879 de cazuri noi 

şi recidive, ceea ce reprezentă cu 20,2% cazuri mai puţine decît în anul 2015 (3607 

sau 89,4 de cazuri la 100 mii populaţie). Aceeași tendință de scădere se atestă și în 

raionul Cahul, unde în anul 2015 au fost înregistrate 116 cazuri sau 92,67 la 100 mii 

populaţie, față de 69 cazuri sau 55,55 la 100 mii populație în anul 2020. 

     17. În pofida intervențiilor realizate în depistarea precoce a 

tuberculozei, inclusiv aplicarea metodelor noi şi rapide pentru stabilirea 

diagnosticului tuberculozei, rata cazurilor notificate de tuberculoză cu forma 

multidrogrezistentă în ţară, în anul 2019, a constituit 26,9% printre cazurile noi şi 

56,1%  printre cazurile de retratament. În raionul Cahul, în anul 2020 au fost 

înregistrate 15 cazuri de tuberculoză multidrogrezistentă, ceea ce constituie 21,7% 

printre cazurile noi. 

 

 



 
 

 

  
 

 



În anul 2021 în raionul Cahul au fost în evidență 95 focare cauzate de TBC 

pulmonară din care: 33 cazuri noi, prim depistate, 10 cazuri recidivare, 16 cazuri de 

decese și 6 cazuri de abandon, au fost cercetate  epidemiologic prin vizitarea 

focarelor date, la locul de trai și ocupație a bolnavilor  

   Ne îngrijorează faptul creșterii sporite bolnavilor de tuberculoză cu MDR și 

cu forme distructive.   

 18. În Republica Moldova tratamentul tuberculozei pentru toţi pacienţii 

este gratuit. Rata de succes printre cazurile noi și recidive cu tuberculoză 

pulmonară confirmată bacteriologic, pentru pacienţii care au iniţiat tratamentul în 

anul 2018 a constituit 84,5% (în raion 78,57% rata de success). Odată cu 

introducerea în schemele de tratament al tuberculozei multidrogrezistente a 

preparatelor antituberculoase noi ca Bedaquilina și Delamanid a crescut rata 

succesului tratamentului printre cazurile noi cu tuberculoză multidrogrezistentă, 

care, pentru cohorta pacienților care au inițiat tratamentul în anul 2017, a constituit 

71,7%.  

   19. Interacţiunea dintre tuberculoză şi alte maladii prezintă o altă problemă 

majoră în controlul tuberculozei, iar creşterea numărului de pacienţi cu co-

morbidităţi (infecţia cu virusul imunodeficienţei umane (HIV), diabetul zaharat) şi 

tulburări comportamentale, cauzate de consumul de alcool şi droguri, creează 

dificultăţi în stabilirea diagnosticului şi iniţierea tratamentului antituberculos. 

Tuberculoza este cea mai comună şi cea mai frecventă maladie la persoanele care 

trăiesc cu HIV. Persoanele care trăiesc cu HIV au un risc de 15–22 de ori mai mare 

de a dezvolta tuberculoză, decât persoanele fără HIV. Rata de acoperire cu testare 

la HIV printre pacienții cu tuberculoză în anul 2019 a constituit 96,8%. Rata de 

coinfecție cu TB/HIV printre cazurile noi și recidivele de tuberculoză a crescut în  

ultimii ani de la 5% în 2011, ajungând la 10,2% în 2019. Rata de coinfecție cu 

TB/HIV printre cazurile noi și recidivele de tuberculoză multidrogrezistentă în 

2019 a fost 13,2% (76 de cazuri) față de 2018 – 13,5% (81 de cazuri). Rata de 

acoperire cu tratament antiretroviral al pacienților TB/HIV a constituit 88%  pentru 

anul 2019. 

   20. Pandemia COVID-19 a afectat progresele înregistrate în prevenirea și 

îngrijirea tuberculozei, în deosebi depistarea cazurilor de tuberculoză, fiind legată 

atât de disponibilitatea resurselor   în sistemul de sănătate, cât și de accesarea 

serviciilor din partea populației. Ponderea formelor  distructive printre cazurile noi 

pulmonare în raionul Cahul pentru anul 2021 a crescut la 43 cazuri comparativ 

cu anul 2020 – 31 cazuri. Continuitatea serviciilor de tuberculoză, inclusiv a 

tratamentului, a fost expusă riscului din cauza barierelor existente cu privire la 

prezentarea pacienților la instituțiile medicale (legate de restricțiile de circulație 

impuse la etapa inițială a pandemiei și adresabilitate scăzută), precum și a 

redistribuirii personalului medical care prestează servicii de tuberculoză pentru 

acordarea asistenței pacienților cu COVID-19. 

   21. Asigurarea accesului neîntrerupt la tratament de calitate și îngrijire 

pentru fiecare persoană cu tuberculoză a devenit esențială în condițiile pandemiei  

COVID-19 și a impus ajustarea practicilor de prestare a serviciilor, inclusiv prin 

implementarea și extinderea pe scară largă a tratamentului videoasistat al 



tuberculozei, cu folosirea tehnologiilor digitale, utilizarea regimurilor scurte de 

tratament și a schemelor terapeutice cu preparate noninjectabile, oferirea suportului 

psihosocial pentru creșterea aderenței la tratament și activitățile de informare. 

22. În scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei sînt necesare 

activităţi de consolidare a  

capacităţilor sistemului de sănătate prin modernizarea serviciului spitalicesc 

cu reducerea ratei și duratei de spitalizare, optimizarea serviciului de ambulator întru 

depistarea și asigurarea tratamentului strict supravegheat. De intensificat activitățile 

asupra populației vulnerabile din punct de vedere clinic, social și profesional, 

oferind acces universal la diagnostic și tratament, pentru a reduce transmiterea 

tuberculozei în societate. 

Programul teritorial este reorientat spre realizarea obiectivelor Programului 

Național de control al TBC pentru anii 2022 - 2025, cu implicarea şi interacțiunea 

serviciilor cointeresate din teritoriu, ca parteneri în realizarea activităților 

preconizate. 

 

III. SCOPUL ȘI OBIECTIVUL GENERAL 

 

23. Tuberculoza reprezintă una dintre problemele prioritare de sănătate 

publică, iar prevenirea și controlul acesteia constituie obiective strategice de interes 

național. În plan național, tuberculoza rămâne una dintre problemele prioritare de 

sănătate publică, țara aflându-se printre cele 30 de țări cu povară înaltă a 

tuberculozei multidrogrezistente din lume.  

24. Scopul prezentului Program este reducerea poverii tuberculozei ca 

problemă de sănătate publică în Republica Moldova și în raionul Cahul.  

25. Obiectivul general al prezentului Program este reducerea poverii 

tuberculozei în Raionul Cahul prin reducerea mortalității cu 75% și a incidenței cu 

50%. 

 

 IV. OBIECTIVELE SPECIFICE 

 

26. Obiectivul specific 1: 

Examinarea prin screening sistematic pentru tuberculoza activă a cel puțin 

90% din contacți și cel puțin 90% din grupurile cu risc sporit la tuberculoză până la 

sfârșitul anului 2025, prin asigurarea accesului universal la screening sistematic al 

contacților și grupurilor cu risc sporit la tuberculoză, inclusiv al copiilor.  

Acțiuni: 1.1. Depistarea activă a cazurilor de tuberculoză în grupurile cu risc 

și vigilență sporită pentru tuberculoză conform Protocolului clinic național. 

27. Obiectivul specific 2:  

Stabilirea diagnosticului precoce al tuturor formelor de tuberculoză, cu 

depistarea, până la sfârșitul anului 2025, a cel puțin 90% din numărul total estimat 

de cazuri cu tuberculoză rezistentă la Rifampicină și multidrogrezistentă, prin 

asigurarea accesului universal la diagnostic precoce al tuturor formelor de 

tuberculoză și la testele de sensibilitate la medicamente, inclusiv la testele rapide.  



Acțiuni: 2.1. Asigurarea depistării tuberculozei prin aplicarea și extinderea 

constantă a metodelor moderne rapide de diagnostic fenotipice și genotipice 

recomandate de Organizația Mondială a Sănătății.  

             2.2. Asigurarea calității și biosecurității în conformitate cu 

standardele naționale și internaționale în cadrul  Centrului microscopic în 

diagnosticul microbiologic al tuberculozei.  

            2.3. Asigurarea monitorizării tratamentului pacienților cu toate 

formele de tuberculoză prin evaluarea regulată a rezistenței M. tuberculosis la 

medicamente.  

28. Obiectivul specific 3:  

Aplicarea tratamentului tuberculozei sensibile și tuberculozei rezistente la 

Rifampicină și multidrogrezistente, cu obținerea, până la sfârșitul anului 2025, a 

ratei de succes printre cazurile noi și recidive de tuberculoză sensibilă de cel puțin 

90% și printre cazurile de tuberculoză rezistentă la Rifampicină și 

multidrogrezistentă nu mai joasă de 80%, prin asigurarea accesului echitabil la 

tratament de calitate și la îngrijiri continue al tuturor persoanelor cu tuberculoză, 

inclusiv al copiilor, prin abordarea centrată pe persoană și acordarea de suport în 

baza7 necesităților persoanei.  

Acțiuni: 3.1. Aprovizionarea durabilă cu medicamente antituberculoase de 

calitate.  

              3.2. Asigurarea monitorizării tratamentului, managementului și 

prevenirii reacțiilor adverse la medicamente antituberculoase, inclusiv pentru 

tratamentul preventiv al tuberculozei.  

              3.3. Asigurarea aderenței la tratament și suportul pacientului, 

inclusiv prin utilizarea unor abordări inovatoare, centrate pe persoană.  

29. Obiectivul specific 4:  

Asigurarea acoperirii universale și continuității serviciilor medicale, 

gestionarea comorbidităților și problemelor social-economice în baza necesitaților 

persoanei, prin extinderea colaborării cu programele naționale HIV, Hepatite, 

Droguri, Alcool, Diabet, Sănătate mintală etc., conlucrarea cu sectorul penitenciar, 

social și societatea civilă.  

Acțiuni: 4.1. Îmbunătățirea activităților de colaborare pentru un răspuns 

eficient la coinfecția TB/HIV.  

              4.2. Consolidarea acțiunilor de colaborare pentru un răspuns 

eficient la tuberculoză cu alte programe naționale.  

30. Obiectivul specific 5:  

Reducerea transmiterii tuberculozei în societate prin măsuri de prevenire în 

răspunsul la tuberculoză, inclusiv prin extinderea tratamentului preventiv al 

tuberculozei la persoanele care trăiesc cu HIV, la contacții adulți, la copii și 

asigurarea ratei de vaccinare cu vaccinul Bacillus Calmette-Guerin la nou-născuți 

de cel puțin 95%.  

Acțiuni: 5.1. Asigurarea măsurilor de prevenire a tuberculozei.  

              5.2. Creșterea gradului de conștientizare privind tuberculoza și 

reducerea riscului de transmitere a tuberculozei în comunitățile din raionul Cahul.  



              5.3. Asigurarea controlului infecției în instituțiile medicale și alte 

entități publice la toate nivelurile de îngrijiri în raionul Cahul.  

31. Obiectivul specific 6:  

Adoptarea politicilor și implementarea măsurilor axate pe atingerea 

obiectivelor de reducere a poverii tuberculozei, prin implementarea abordării 

centrate pe persoană, reducerea poverii determinantelor sociale, ajustarea 

mecanismelor de finanțare la modelul centrat pe persoană la fiecare nivel de 

asistență, cu implicarea organizațiilor societății civile și a persoanelor afectate de 

tuberculoză.  

Acțiuni: 6.1. Îmbunătățirea capacității de gestionare a programului teritorial 

de răspuns la tuberculoză, inclusiv a capacității de monitorizare și supraveghere la 

toate nivelurile.  

              6.2. Consolidarea sistemelor de sănătate prin implementarea unui 

model de îngrijire centrat pe persoană și mecanisme de finanțare bine aliniate 

pentru tuberculoză.  

              6.3. Planificarea resurselor umane și consolidarea capacităților în 

prevenirea și îngrijirea tuberculozei.  

              6.4. Implementarea actelor normative pentru supravegherea bazată 

pe date individuale, îmbunătățind calitatea înregistrării actelor de stare civilă, 

calitatea și utilizarea rațională a medicamentelor și farmacovigilența.  

              6.5. Fortificarea implicării comunității și organizațiilor societății 

civile în răspunsul la tuberculoză prin abordare centrată pe persoană.  

              6.6. Îmbunătățirea îngrijirii cazurilor de tuberculoză în rândul 

populațiilor-cheie și vulnerabile, inclusiv al migranților și al persoanelor cu TBC 

eliberate din detenție, prin abordarea factorilor determinanți sociali.  

              6.7. Implementarea strategiei de advocacy, comunicare și 

mobilizare socială în răspunsul la tuberculoză, inclusiv prin abordarea problemelor 

legate de drepturile omului și de gen și prin reducerea stigmatizării și discriminării.  

 

V. IMPACTUL PREZENTULUI PROGRAM 

33. Prezentul Program stabilește obiectivele pe termen mediu, asigurând 

evoluția și realizarea viziunii pe termen lung, care tinde spre o Moldovă fără 

tuberculoză, adică zero decese, boli și suferință provocate de tuberculoză.  

34. Rezultatele așteptate în urma implementării prezentului Program până în 

anul 2025, estimate și corelate cu Strategia Organizației Mondiale a Sănătății „End 

TB”, sunt:  

1) reducerea:  

a) a incidenței tuberculozei cu 50% comparativ cu anul 2015;  

b) a mortalității prin tuberculoză cu 75% comparativ cu anul 2015;  

c) a cheltuielilor catastrofale zero;  

2) atingerea:  

a) a ratei de depistare a cel puțin 90% printre cazurile cu tuberculoză 

multidrogrezistentă;  

b) a ratei de succes al tratamentului printre cazurile noi și recidive de 

tuberculoză sensibilă de cel puțin 90%;  



c) a ratei de succes al tratamentului de cel puțin 80% printre cazurile 

noi de tuberculoză rezistentă la Rifampicină și multidrogrezistentă;  

d) a ratei de vaccinare de cel puțin 95% la nou-născuți cu vaccinul 

Bacillus Calmette-Guerin;  

3) asigurarea:  

a) a accesului echitabil la diagnostic și tratament de calitate și îngrijiri 

continue pentru toate persoanele cu tuberculoză, inclusiv copii, prin abordare 

centrată pe persoană și suport în baza necesităților persoanei;  

b) a serviciilor integrate de asistență centrată pe persoană, inclusiv prin 

utilizarea abordărilor inovative, în scopul sporirii aderenței la tratament;  

c) a sustenabilității financiare, inclusiv consolidarea capacităților pentru 

managementul eficient al Programului.  

 

VI. COSTURI DE IMPLEMENTARE  

 

35. Estimarea generală a costurilor pentru implementarea și realizarea 

prezentului Program a fost efectuată în baza priorităților și activităților identificate, 

a directivelor și instrumentelor disponibile în experiența națională și internațională 

și în baza determinării costului per serviciu, per capita sau buget global, după caz. 

Mijloacele financiare ce provin din fondurile asigurării obligatorii de asistență 

medicală, indicate în costurile estimative ale prezentului Program, reprezintă resurse 

proprii ale prestatorilor de servicii medicale care au fost obținute în temeiul 

legislației în vigoare, conform contractelor încheiate cu Compania Națională de 

Asigurări în Medicină, în limitele mijloacelor financiare disponibile. Bugetul pentru 

anul 2021 a fost executat în limitele mijloacelor financiare alocate, conform 

acțiunilor planificate și realizate pe parcursul anului.  

36.Costul estimativ al prezentului Program este de 120 mii lei. Tabelele 

atașate cuprind costul estimat pentru fiecare an de implementare, în funcție de 

categorie, sursă de finanțare și valorile cumulative ale costurilor preconizate cu 

activitățile prezentului Program. Costul estimativ va servi drept argument și 

instrument pentru accesarea fondului local și va fi ajustat pe perioada implementării 

prezentului Program, ținând cont de evoluția economiei raionului Cahul, a bugetului 

disponibil la nivel teritorial (bugetul local și fondurile asigurării obligatorii de 

asistență medicală), de evoluția tehnologiilor în domeniul diagnosticului și 

tratamentului tuberculozei și a politicilor naționale și internaționale privind controlul 

tuberculozei. costuri estimative  

 

VII. RISCURI DE IMPLEMENTARE  

 

37. Insuficiența asigurării cu cadre medicale a IMS raionului Cahul:  

- medici de familie - 22;   

- medici ftiziopnemologi – 5; 

- epidemiologi – 3.  

 38. Abandonul tratamentului antituberculos.  

      Neasigurare tratamentului coercitiv. 



 

45. Este necesară asigurarea sustenabilității finanțării pentru diagnostic și 

tratament prin evaluarea continuă a necesităților, în scopul accesului universal la 

diagnostic și tratament.  

 

VIII. AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE DE 

IMPLEMENTARE 

 

48. Autoritatea, la nivel local, responsabilă de implementarea prezentului 

Program este Consiliul raional Cahul în comun cu instituțiile implicate în controlul 

tuberculozei, indiferent de statutul juridic în parteneriat cu Inspectoratul General de 

Poliție, Direcția Generală Educație, Direcția Generală Finanțe,Centrul Sănătate 

Publică Cahul. Autoritățile responsabile vor aplica întocmai prevederile prezentului 

Program.  

49. În procesul de implementare a prezentului Program, autoritățile 

responsabile vor colabora cu alte autorități ale administrației publice locale, 

organizații neguvernamentale, precum și cu parteneri internaționali de dezvoltare.  

50. Prevederile prezentului Program sunt valabile și obligatorii pentru toate 

instituțiile implicate în controlul tuberculozei, indiferent de statutul juridic, care vor 

respecta integral cadrul normativ și vor furniza date necesare evaluării activității și 

supravegherii epidemiologice în teritoriu.  

 

IX. PROCEDURI DE RAPORTARE. MONITORIZAREA ȘI 

EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI 

 

51. Activitățile de monitorizare, evaluare și raportare privind prezentul 

Program au loc pe toată perioada de implementare a acestuia. Acțiunile specificate 

în Planul de acțiuni privind implementarea Programului teritorial de răspuns la 

tuberculoză pentru anii 2022-2025 (anexa nr.2) au fost realizate inclusiv pe parcursul 

anului 2021. Aceste acțiuni includ atât colectarea, prelucrarea și analiza datelor de 

monitorizare, identificarea erorilor sau a efectelor neprevăzute, cât și eventualele 

rectificări de conținut și formă ale măsurilor și activităților planificate. Procedurile 

de monitorizare prevăd supravegherea de rutină în baza Sistemului informațional de 

monitorizare și evaluare a tuberculozei și cercetarea prin studii efectuate de către 

instituțiile specializate și companiile sociologice.  

52. Coordonarea întregului proces de monitorizare și evaluare este 

responsabilitatea Comisia pentru coordonarea şi monitorizarea realizării 

Programului Teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, cu 

implicarea APL de nivelul I și II, în colaborare cu organizațiile neguvernamentale și 

partenerii naționali. Consiliul Raional Cahul își exercită atribuția în cauză prin 

intermediul unității de coordonare a prezentului Program.  

53. În cadrul procesului de monitorizare vor fi elaborate rapoarte anuale de 

progres, care vor include informații despre implementarea acțiunilor prevăzute în 

Planul de acțiuni privind implementarea Programului teriorial de răspuns la 

tuberculoză pentru anii 2022-2025. Aceste rapoarte vor fi elaborate de unitatea de 



coordonare a Programului și prezentate anual, până la data de 01 martie, Consiliului 

raional Cahul, cu dezbateri în ședințele Consiliului de sănătate publică teritorial.  

55. Anual, până în luna iunie, informațiile și datele statistice, inclusiv datele 

despre resursele financiare alocate în anul precedent și preconizate spre alocare în 

următorii doi ani, destinate realizării prezentului Program, se vor raporta Consiliului 

raional Cahul în ordinea stabilită.  

56. Etapele și termenele de implementare a prezentului Program se vor efectua 

în conformitate cu planul de acțiuni.  

57. Implementarea prezentului Program cuprinde următoarele componente: 

1) componenta I – promovarea Programului;  

2) componenta II – derularea Programului:  

a) etapa 1 – se va focaliza pe implementarea cadrului normativ, reformarea 

managementului operațional al serviciilor implicate în răspunsul la tuberculoză și 

fortificarea capacităților personalului implicat în realizarea prezentului Program, 

dezvoltarea capacităților tuturor partenerilor implicați în activitățile de realizare a 

indicatorilor-țintă, fortificarea capacităților de monitorizare și evaluare a realizării 

acestuia;  

b) etapa 2 – se va axa pe acțiuni de continuare a implementării acțiunilor 

inițiate în prima etapă, asigurarea echitabilă a accesului universal la serviciile de 

tuberculoză, implementarea recomandărilor Ministerului Sănătății în domeniul 

controlului tuberculozei, care vor contribui la atingerea țintelor planificate. În 

funcție de rezultatele obținute la implementarea etapei I a prezentului Program, vor 

fi elaborate acțiuni noi pentru etapa a II-a, în scopul atingerii cu succes a indicatorilor 

planificați; 3) componenta III – monitorizarea și evaluarea implementării prezentului 

Program: anul 2023 – evaluarea intermediară; anul 2025 – evaluarea finală.  

58. Prestatorii de servicii și implementatorii vor coordona activitățile în 

probleme de implementare cu coordonatorul prezentului Program și cu Consiliul 

teritorial de coordonare a programelor teritoriale de profilaxie și control al infecției 

HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei. 

Transparența implementării activităților se asigură prin funcționalitatea paginii web 

oficiale: http://cahul.md/.  

59. Performanța prezentului Program va fi evaluată în baza indicatorilor de 

progres, care vor reflecta realizarea activităților expuse în planul de acțiuni (anexa 

nr. 2), a indicatorilor de rezultat, care vor monitoriza îndeplinirea obiectivelor 

specifice și a intervențiilor, precum și a indicatorilor de impact, care vor reflecta 

evoluarea schimbărilor în starea de sănătate a populației în raionul Cahul în 

comparație cu Republica Moldova. 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                   Tatiana SEREDENCO           

   

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                   Cornelia PREPELIȚĂ 

 

http://cahul.md/


 

 

Anexa nr.2 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 
nr. 05/08-V din 12 august 2022 

 

Plan de acţiuni 

privind implementarea Programului teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 

 
Obiective specifice Direcţii de acţiuni pentru 

realizarea obiectivelor 

specifice 

Intervenţii Termene de 

realizare 

Autoritatea 

responsabilă 

Indicatori de monitorizare 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Asigurarea examinării 

prin screening 

sistematic pentru 

tuberculoza activă a 

cel puțin 90% din 

contacți și cel puțin 

90% din grupurile cu 

risc sporit la 

tuberculoză, prin 

asigurarea accesului 

universal la 

screening sistematic 

al contacților și 

grupurilor cu risc 

sporit la tuberculoză, 

inclusiv al copiilor 

1.1 Depistarea activă a 

cazurilor de tuberculoză în 

grupurile cu risc şi vigilenţă 

sporită pentru tuberculoză 1.1.1 Asigurarea examinării persoanelor 

din grupurile cu risc sporit pentru 

tuberculoză, inclusiv cu instalaţiile 

radiologice mobile, revizuind anual 

grupele de risc 

2022-2025 

IMSP SR 

AMP 

CSP 

 

1. Rata de notificare a tuberculozei la 

100 mii de populaţie 

2. Rata de acoperire a persoanelor din 

grupurile cu risc sporit de 

tuberculoză cu screening sistematic 

pentru tuberculoza activă (%) 

3. Ponderea persoanelor cu tuberculoză 

identificate prin depistarea activă, 

utilizînd instalaţiile radiologice 

mobile  

1.1.2 Asigurarea examinării adulţilor şi 

copiilor care au fost în contact cu 

persoanele diagnosticate cu tubrculoză, 

inclusiv copii 0-5 ani şi 5-18 ani 

2022-2025 

IMSP SR 

AMP 

IP 

CSP 

 

Rata de acoperire a contacţilor  cu 

screening sistematic pentru tuberculoza 

activă (%) 

1.1.3. Asigurarea examinării persoanelor 

din grupurile cu vigilenţă sporită pentru 

tuberculoză, inclusiv cu instalaţiile 

radiologice mobile, revizuind anual 

grupul cu vigilență sporită 

2022-2025 

IMSP SR 

AMP 

IP 

CSP 

 

1. Rata de acoperire a persoanelor din 

grupurile cu vigilenţă sporită pentru 

tuberculoză cu screening sistematic 

pentru tuberculoza activă (%) 

2. Ponderea persoanelor cu tuberculoză 

identificate prin depistarea activă, 

utilizînd instalaţiile radiologice mobile  

1.1.4. Asigurarea depistării persoanelor 

din populațiile - cheie: persoanele care 

trăiesc cu HIV, persoanele adulte  fără 

adăpost, consumatori de droguri și alte 

grupuri vulnerabile, cu acces redus la 
asistența medicală primară,           prin suportul 

organizațiilor  societății civile la nivel de 

comunitate 

2022-2025 

IMSP SR 

AMP 

IP 

CSP 
 

Ponderea persoanelor cu tuberculoză 

activă   identificate prin depistarea activă, 

cu suportul organizațiilor societății civile 
(%) 



 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Asigurarea 

diagnosticului 

precoce al tuturor 

formelor de 

tuberculoză, cu 

depistarea a cel 

puţin 90% din 

numărul total de 

cazuri de 

tuberculoză 

rezistentă la 

Rifampicină şi 

multidrogrezistenţă, 

inclusiv prin 

accesul la testele de 

sensibilitate la 

medicamente şi 

testele rapide, pînă 

la finele anului 

2025 

2.1. Asigurarea depistării 

tuberculozei prin 

aplicarea şi extinderea 

metodelor  moderne 

rapide de diagnostic 

fenotipice  şi genotipice 

recomandate de OMS  

Asigurarea furnizării tehnicii moleculare-

genetice pentru diagnosticarea rapidă  a 

tuberculozei sensibile şi rezistente la 

Rifampicină şi multodrogrezistente 

2022-2025 IMSP SR 

1. Rata de notificare a tuberculozei 

rezistente la Rifampicină și 

multidrogrezistente la 100 000 

populație. 

2. Ponderea pacienților   cu tuberculoză 

(cazuri  noi și recidive) notificați în 

rândul  pacienților testați cu teste 

rapide de diagnostic recomandate de 

OMS (%)   

2.2. Asigurarea controlului 

calităţii şi biosecurităţii 

în laboratorul implicat 

în diagnosticul 

microbiologic al 

tuberculozei 

2.2.1. Asigurarea controlului calității  

laboratorului implicat în  

diagnosticarea tuberculozei  

2022-2025 IMSP SR 

 

Ponderea laboratorului    care corespunde 

standardelor (%) 

3. Asigurarea 

accesului echitabil la 

tratament de calitate și 

la îngrijiri continue al 

tuturor persoanelor cu 

tuberculoză, cu 

obținerea ratei de 

succes printre cazurile 

noi și recidive de 

tuberculoză sensibilă 

de cel puțin  90% și 

printre cazurile de 
tuberculoză rezistentă 

la Rifampicină și 

multidrogrezistentă nu 

mai joasă de 80%,  până 

la sfârșitul anului 2025 

3.1. Aprovizionarea durabilă 

cu medicamente 

antituberculoase de 

calitate 

3.1.1. Aprovizionarea cu medicamente 

antituberculoase de calitate pentru 

tratamentul tuberculozei sensibile 
 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 
IMSP SR 

 

1. Rata de succes al tratamentului în 

rândul pacienților cu tuberculoză 

sensibilă (cazuri noi și recidive) (%). 

2. Ponderea pacienților  care au

 inițiat  tratamentul antituberculos

 cu  medicamente de primă  linie în

 condiții de  ambulatoriu (%). 

3. Mortalitatea prin    tuberculoză (100 

mii populație)  

3.l.2. Aprovizionarea cu medicamente 

de  calitate pentru tratamentul  

tuberculozei rezistente la Rifampicină și 

multidrogrezistente 

2022-2025 
IMSP SR 

 

1. Ponderea pacienților     notificaţi cu 

tuberculoză rezistentă     la 

Rifampicină și  multidrogrezistentă 

înrolați în tratament  (%). 

2. Rata de succes al tratamentului în 

cohorta pacienților cu tuberculoză 

rezistentă l a  Rifampicină și 

multidrogrezistentă (%) 



 

 

1 2 3 4 5 6 

3.1.3. Aprovizionarea cu medicamente  

antituberculoase, forme  pediatrice 
2022-2025 

IMSP SR 

 

Ponderea copiilor cu  tuberculoză 

care a administrează tratament      c u  
forme pediatrice de medicamente 
antituberculoase (%) 

3.1.4. Asigurarea distribuirii 

medicamentelor antituberculoase în 

teritorii 

2022-2025 
IMSP SR 

 

Procentul mediu al  timpului de lipsă a  
setului de medicamente 
antituberculoase  în  instituții medico- 

sanitare (%) 

3.2. Asigurarea monitorizării 

tratamentului , 

managementului şi prevenirii 

reacţiilor adverse la 

medicamente 

antituberculoase, inclusiv 
pentru cel preventin 

3.2.1. Elaborarea mecanismului de 

acces  la medicamente pentru 

prevenirea și tratamentul reacțiilor 

adverse  la preparatele antituberculoase 

2022-2025 
IMSP SR 

 

Mecanizmul de asigurare a accesului 
la medicamente 

3.2.2. Actualizarea Regulamentului 

privind managementul medicamentelor 

antituberculoase și sistemul de 
farmacovigilență în tratamentul 

pacienților cu tuberculoză 

2022-2025 
IMSP SR 

 

Regulament actualizat 

3.2.3. Elaborarea și implementarea 

procedurilor standard de  operare pentru 

monitorizarea și managementul activ al 

securității medicamentelor 

antituberculoase 

2022-2025 
IMSP SR 

 

Proceduri standarde de operare 

elaborate şi implimentate 

3.2.4 Asigurarea monitorizării 

tratamenului în faza de continuare cu 

depistarea cazurilor de întrerupere a 

tratamentuluiși reîntoarcerea imediată 

la medicație 

2022-2025 

IMSP SR 

AMP  

IP 

 

Ponderea pacienților reîntorși la 
tratamentul 

3.3. Asigurarea aderenţei la 

tratament şi suportul 
pacienţilor  3.3.1. Asigurarea evaluării necesităților 

și gestionarea cazului pentru fiecare 

persoană afectată de tuberculoză și a 
familiei, precum și acordarea suportului 

psihosocial pentru asigurarea aderenței 

la tratament 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP; 

APL, 

DASPF, 
ONG 

 

 

1. Ponderea pacienților cu tuberculoză 

referiți către sistemul de asistență 

socială (%). 

2. Ponderea pacienților cu tuberculoză 

asistați cu suport social (material) (%). 

3. Ponderea pacienților cu  

tuberculoză care au beneficiat de 

consilieri psihologice ambulatoriu (%) 

3.3.2. Asigurarea suportului 

motivațional  lunar  (stimulente) 
2022-2025 

IMSP SR, 

AMP; APL, 

DASPF, 

ONG 

Ponderea pacienților cu tuberculoză 

asistați cu suport motivațional pe 

parcursul tratamentului      (%) 

3.3.3. Asigurarea suportului 

„de la egal la egal” persoanelor cu 
2022-2025 

IMSP SR, 

AMP; APL, 

Ponderea pacienților   care au inițiat 

tratament             antituberculos susţinuţi de 



 

 

1 2 3 4 5 6 

tuberculoză de către prestatorii 

organizațiilor  societății civile 

DASPF, 

ONG 

organizaţiile societăţii civile 

4. Asigurarea acoperirii 

universale și continuității 

serviciilor medicale, 

gestionarea 

comorbidităților și 

problemelor social-

economice în baza 

necesitaților persoanei, 
prin extinderea 

colaborării cu programele 

naționale HIV, Hepatite, 

Droguri, Alcool, Diabet, 

Sănătate mintală etc., 

conlucrarea cu sectorul  

social și societatea civilă 

4.1. Îmbunătățirea 

activităților de colaborare 

pentru un răspuns eficient la 

coinfecția TB/HIV 

4.1.1. Dezvoltarea parteneriatelor 

colaborative la nivel de comunități prin 

implicarea organizațiilor societății civile 

și autorităților                   administrației publice 

locale 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP; 

APL, 

DASPF, 

ONG 

Parteneriate colaborative la nivel de 

comunități dezvoltate 

 

4.1.2. Asigurarea screeningului la 

tuberculoza activă și infecția 

tuberculoasă   latentă printre persoanele 

care trăiesc cu HIV 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP; 

ONG 

Ponderea persoanelor care trăiesc cu 

HIV supuse screeningului la 

tuberculoză din  numărul persoanelor 

care trăiesc cu HIV aflate în evidență 
medicală HIV (%) 

4.1.3. Asigurarea diagnosticului 

tuberculozei în rîndul persoanelor care  

trăiesc cu HIV 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP; 

ONG 

Ponderea persoanelor diagnosticate cu 

tuberculoză în numărul persoanelor 

care trăiesc cu HIV (%) 

4.1.4. Integrarea testării HIV în rândul 

pacienților cu tuberculoză în serviciile 

de tuberculoză 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP; 

APL, ONG 

Rata de acoperire  cu testare la HIV a 

pacienților cu tuberculoză (%) 

4.1.5. Asigurarea tratamentului 

preventiv cu Cotrimoxazol la persoane 

cu                     coinfecția TB/HIV 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP 

 

Ponderea pacienților TB/HIV 

care au primit  tratament preventiv cu 

Cotrimoxazol pe durata tratamentului 

antituberculos (%) 

4.1.6. . Asigurarea tratamentului 

antiretroviral                           persoanelor cu coinfecția 

TB/HIV 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP 

 

Rata de acoperire cu tratament 

antiretroviral a pacienților cu TB/HIV 

(%) 

4.2. Consolidarea acțiunilor 

de colaborare pentru un 

răspuns eficient la 
tuberculoză cu alte programe 

naționale 
4.2.1 Asigurarea acțiunilor de colaborare 

pentru controlul tuberculozei în rîndul 

persoanelor cu comorbidități (hepatită 

virală, boală mintală, diabet zaharat, etc., 

inclusiv în rîndul grupurilor vulnerabile 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP; 

 ONG 

1. Ponderea medicilor specialiști 

(infecționiști, endocrinologi, psihiatri 

etc.) instruiți în domeniul acțiunilor 

colaborative pentru  depistarea, 

diagnosticul, tratamentul  și prevenirea 

tuberculozei  în rândul persoanelor  cu 

comorbidități (%). 

2. Ponderea persoanelor 

cu tuberculoză tratate în  rândul 

persoanelor cu comorbidități (%). 

4.2.2 Asigurarea platformelor de servicii 

integrate  de prevenire și  suport pentru 

persoanele             afectate de tuberculoză cu  alte 

comorbidități la nivel de organizații ale 

societăți   civile și comunitare 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP; 

APL, 

DASPF, 

ONG 

Număr de teritorii unde sunt create 

platforme de servicii integrate de 

control 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 

5. Reducerea transmiterii 

tuberculozei în societate 

prin măsuri de prevenire, 

inclusiv extinderea 

tratamentului preventiv la 

persoanele care trăiesc cu 

HIV, la contacții adulți, 

la copii și asigurarea ratei 

de vaccinare la nou-

născuți de cel puțin 95% 

5.1.Asigurarea măsurilor de 

prevenire a tuberculozei 5.1.1. Asigurarea vaccinării cu Bacillus 

Calmette-Guérin în conformitate cu 

programul teritorial de imunizare 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP, 

CSP 

 

Rata de vaccinare cu Bacillus Calmette- 

Guérin către vîrsta de 12 luni  

 

5.1.2. Asigurarea examinării cu testul 

cutanat cu tuberculină întru diagnosticarea 

tuberculozei 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP 

 

Ponderea persoanelor eligibile din 

populațiile cu risc sporit de infectare 

testate pentru infecția tuberculoasă 

latentă (%) 

5.1.3 Asigurarea tratamentului preventiv   

antituberculos  în  rândul                     persoanelor care 

trăiesc cu               HIV 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP 

 

Rata de acoperire cu tratamentul 

infecției           tuberculoase latente în                  rândul 

persoanelor care trăiesc cu HIV (%) 

5.1.4 Asigurarea tratamentului în rîndul 

persoanelor contacte printre copii, 

inclusiv cu plasarea în Centre de 

reabilitare pentru copii 

 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP 

IP 

 

Rata de acoperire cu                          tratamentul 

infecției               tuberculoase latente la copiii cu 

vârsta ≥ 5 ani care au venit în contact cu 

tuberculoza (%) 

5.2 Creșterea gradului de 

conțtientizare privind 

tuberculoza și reducerea 

riscului de transmitere a 

tuberculozei în comunități  

5.2.1 Realizarea activităţilor de Ziua 
mondială de combatere a tuberculozei – 

24 martie, cu implicarea multisectorială 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP  
CSP 

 

  
Măsuri realizate 

 

5.2.2 Realizarea intervenţiilor pentru 

educare şi informare (materiale, 

intervenţii mass media etc.) 

2022-2025 

IMSP SR, 

APL 

AMP  

CSP 

ONG 

 

Intervenții pentru   educare și informare 

realizate 

6. Adoptarea politicilor 

și implementarea 

măsurilor axate pe 

atingerea 

obiectivelor de 

reducere a poverii 

tuberculozei, prin 

implementarea 

abordării centrate pe 

persoană, cu 

implicarea 

organizațiilor 

societății civile și a 

6.1 Îmbunătățirea capacității 

de gestionare a 

programului teritorial de 

răspuns la tuberculoză 

6.1.1. Menținerea  sistemului 

informațional de                     colectare a datelor 
2022-2025 

IMSP SR 
 

 

Sistemul informațional   de colectare a 

datelor funcțional 

6.1.2. Fortificarea parteneriatului cu 

administraţia publică locală şi alte părţi 

implicate, inclusiv prin asigurarea 

vizitelor comune 

 

2022-2025 

IMSP SR, 

APL,  

ONG 

 

Ponderea unităților care  au implementat 

cel                     puțin 85% din recomandările 

vizitelor de monitorizare și evaluare (%) 

6.2 Consolidarea sistemului 

de sănătate prin 

implementarea unui 

model de îngrijire centrat 

pe persoană şi 

mecanizme de finanţare 

6.2.1. Fortificarea serviciului 

ftiziopneumologic teritorial în 

managementul clinic al cazurilor de 

tuberculoză care  nu necesită spitalizare 

2022-2025 

IMSP SR 

AMP 

 

 

Ponderea pacienților cu tuberculoză care 

au urmat și au finalizat  tratamentul cu 

succes în              condiții de ambulatoriu (%) 

6.2.2. Aplicarea mecanizmelor de plată 

ale  prestatorilor în conformitate                              cu  

modelul de îngrijire în  tuberculoză 
centrat pe   persoană la fiecare nivel – 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP 

 
 

Mecanisme de plată a prestatorilor 

implementate 
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persoanelor afectate 

de tuberculoză  

asistența medicală primară,  asistența 

medicală  specializată de ambulatoriu 

6.3 Planificarea resurselor 

umane şi consolidarea 

capacităţilor în 

prevenirea şi îngrijirea 

tuberculozei 

6.3.1 Organizarea instruirii 

personalului din serviciul 

ftiziopneumologic 

implicate în răspunsul la 

tuberculoză 

2022-2025 

IMSP SR 

 
 

 Număr de întruniri și instruiri 

desfășurate la nivel central și teritorial
  

6.3.2 Organizarea instruirii 

personalului care 

prestează servicii   

nemedicale – 

reprezentanții 

organizațiilor societății 

civile, outreach și de la 

egal la egal, psihologii, 

etc. în prevenirea 

tuberculozei 

2022-2025 

IMSP SR 
AMP 

CSP 

 

 

Ponderea personalului care prestează 

servicii nemedicale  instruiți (%) 

6.4. Fortificarea 

implicării comunității și 

organizațiilor societății 

civile în răspunsul la 

tuberculoză prin 

abordare centrată pe 
persoană 

6.3.3 Realizarea activităţilor prin granturi 

mici (educare, informare, depistare 

precoce, intervenţii pentru aderenţa la 

tratament), inclusiv prin mobilizare 

comunitară 

2022-2025 

IMSP SR, 

AMP, APL, 

CSP, ONG 

 

 

1. Ponderea pacienților din teritorii care 

au fost asistați de organizațiile 

neguvernamentale (%). 

2. Rata pacienților care au finalizat cu 

succes tratamentul din numărul total de 

pacienți care au fost asistați de 

organizațiile neguvernamentale (%) 

    

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                                                              Tatiana SEREDENCO           

   

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                                                            Cornelia PREPELIȚĂ 

 



Anexa nr.3 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr. 05/08-V din 12 august 2022 

 

Costurile estimative 

pentru realizarea Programului raional de control al tuberculozei a raionului Cahul 

pentru anii 2022-2025 și bugetul executat pentru anul 2021 

Bugetul total, lei 

 

Nr. 

crt.  
Obiective  

2021* 

executat 
2022 2023 2024 2025 Total Total, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Examinarea prin screening 

sistematic pentru tuberculoza 

activă a cel puțin 90% din 

contacți și cel puțin 90% din 

grupurile cu risc sporit la 

tuberculoză până la sfârșitul 

anului 2025, prin asigurarea 

accesului universal la screening 

sistematic al contacților și 

grupurilor cu risc sporit la 

tuberculoză, inclusiv al copiilor 

1184986,00 1350300,00 1350300,00 1350300,00 1350300,00 6586186,00 51,7% 

2. 

Stabilirea diagnosticului 

precoce al tuturor formelor de 

tuberculoză, cu depistarea, 

până la sfârșitul anului 2025, a 

cel puțin 90% din numărul total 

estimat de cazuri cu 

tuberculoză rezistentă la 

Rifampicină și 

multidrogrezistentă, prin 

asigurarea accesului universal 

la diagnostic precoce al tuturor 

526000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 2926000,00 23.0% 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

formelor de tuberculoză și la 

testele de sensibilitate la 

medicamente, inclusiv la testele 

rapide 

3. 

Aplicarea tratamentului 

tuberculozei sensibile și 

tuberculozei rezistente la 

Rifampicină și 

multidrogrezistente, cu 

obținerea, până la sfârșitul 

anului 2025, a ratei de succes 

printre cazurile noi și recidive 

de tuberculoză sensibilă de cel 

puțin 90% și printre cazurile de 

tuberculoză rezistentă la 

Rifampicină și 

multidrogrezistentă nu mai 

joasă de 80%, prin asigurarea 

accesului echitabil la tratament 

de calitate și la îngrijiri 

continue al tuturor persoanelor 

cu tuberculoză, inclusiv al 

copiilor, prin abordarea 

centrată pe persoană și 

acordarea de suport în baza 

necesităților persoanei 

710678,89 713849,22 713849,22 527000 527000 3192377.33 25.0% 

4. 

Asigurarea acoperirii 

universale și continuității 

serviciilor medicale, 

gestionarea comorbidităților și 

problemelor social-economice 

în baza necesitaților persoanei, 

prin extinderea colaborării cu 

programele naționale HIV, 

Hepatite, Droguri, Alcool, 

       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diabet, Sănătate mintală etc., 

conlucrarea cu sectorul 

penitenciar, social și societatea 

civilă 

5. 

Reducerea transmiterii 

tuberculozei în societate prin 

măsuri de prevenire în 

răspunsul la tuberculoză, 

inclusiv prin extinderea 

tratamentului preventiv al 

tuberculozei la persoanele care 

trăiesc cu HIV, la contacții 

adulți, la copii și asigurarea 

ratei de vaccinare cu vaccinul 

Bacillus Calmette-Guerin la 

nou-născuți de cel puțin 95% 

7587,34 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 43587,34 0.3% 

  Total 2429252,23 2673149,22 2673149,22 2486300,00 2486300,00 12748150,67 100.0% 

 

Bugetul Ministerului Sănătății, lei 

 

 Nr. 

crt. 

 

Obiective  
2021* 

executat 
2022 2023 2024 2025 Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Examinarea prin screening sistematic 

pentru tuberculoza activă a cel puțin 90% 

din contacți și cel puțin 90% din grupurile 

cu risc sporit la tuberculoză până la 

sfârșitul anului 2025, prin asigurarea 

accesului universal la screening sistematic 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 

al contacților și grupurilor cu risc sporit la 

tuberculoză, inclusiv al copiilor 

2. 

Stabilirea diagnosticului precoce al tuturor 

formelor de tuberculoză, cu depistarea, 

până la sfârșitul anului 2025, a cel puțin 

90% din numărul total estimat de cazuri cu 

tuberculoză rezistentă la Rifampicină și 

multidrogrezistentă, prin asigurarea 

accesului universal la diagnostic precoce 

al tuturor formelor de tuberculoză și la 

testele de sensibilitate la medicamente, 

inclusiv la testele rapide 

400000,00 450000,00           450000,00           450000,00           450000,00           2200000,00 

3. 

Aplicarea tratamentului tuberculozei 

sensibile și tuberculozei rezistente la 

Rifampicină și multidrogrezistente, cu 

obținerea, până la sfârșitul anului 2025, a 

ratei de succes printre cazurile noi și 

recidive de tuberculoză sensibilă de cel 

puțin 90% și printre cazurile de 

tuberculoză rezistentă la Rifampicină și 

multidrogrezistentă nu mai joasă de 80%, 

prin asigurarea accesului echitabil la 

tratament de calitate și la îngrijiri continue 

al tuturor persoanelor cu tuberculoză, 

inclusiv al copiilor, prin abordarea centrată 

pe persoană și acordarea de suport în baza 

necesităților persoanei 

166425,19 169000,00 169000,00 169000,00 169000,00 842425,19 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

Asigurarea acoperirii universale și 

continuității serviciilor medicale, 

gestionarea comorbidităților și 

problemelor social-economice în baza 

necesitaților persoanei, prin extinderea 

colaborării cu programele naționale HIV, 

Hepatite, Droguri, Alcool, Diabet, 

Sănătate mintală etc., conlucrarea cu 

sectorul penitenciar, social și societatea 

civilă 

      

5. 

Reducerea transmiterii tuberculozei în 

societate prin măsuri de prevenire în 

răspunsul la tuberculoză, inclusiv prin 

extinderea tratamentului preventiv al 

tuberculozei la persoanele care trăiesc cu 

HIV, la contacții adulți, la copii și 

asigurarea ratei de vaccinare cu vaccinul 

Bacillus Calmette-Guerin la nou-născuți 

de cel puțin 95% 

7587,34 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 43587,34 

  Total 574012,53 628000,00 628000,00 628000,00 628000,00 3086012,53 

 

 

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, lei 

 

 Nr. 

crt. 
Obiective  

2021* 

executat 
2022 2023 2024 2025 Total 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Examinarea prin screening sistematic 

pentru tuberculoza activă a cel puțin 90% 

din contacți și cel puțin 90% din grupurile 

cu risc sporit la tuberculoză până la 

sfârșitul anului 2025, prin asigurarea 

accesului universal la screening sistematic 

1184986,00 1350300,00 1350300,00 1350300,00 1350300,00 6586186,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 

al contacților și grupurilor cu risc sporit la 

tuberculoză, inclusiv al copiilor 

2. 

Stabilirea diagnosticului precoce al tuturor 

formelor de tuberculoză, cu depistarea, 

până la sfârșitul anului 2025, a cel puțin 

90% din numărul total estimat de cazuri cu 

tuberculoză rezistentă la Rifampicină și 

multidrogrezistentă, prin asigurarea 

accesului universal la diagnostic precoce 

al tuturor formelor de tuberculoză și la 

testele de sensibilitate la medicamente, 

inclusiv la testele rapide 

      

3. 

Aplicarea tratamentului tuberculozei 

sensibile și tuberculozei rezistente la 

Rifampicină și multidrogrezistente, cu 

obținerea, până la sfârșitul anului 2025, a 

ratei de succes printre cazurile noi și 

recidive de tuberculoză sensibilă de cel 

puțin 90% și printre cazurile de 

tuberculoză rezistentă la Rifampicină și 

multidrogrezistentă nu mai joasă de 80%, 

prin asigurarea accesului echitabil la 

tratament de calitate și la îngrijiri continue 

al tuturor persoanelor cu tuberculoză, 

inclusiv al copiilor, prin abordarea centrată 

pe persoană și acordarea de suport în baza 

necesităților persoanei 

357411,48 358000,00 358000,00 358000,00 358000,00 1789411,48 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 

Asigurarea acoperirii universale și 

continuității serviciilor medicale, 

gestionarea comorbidităților și 

problemelor social-economice în baza 

necesitaților persoanei, prin extinderea 

colaborării cu programele naționale HIV, 

Hepatite, Droguri, Alcool, Diabet, 

Sănătate mintală etc., conlucrarea cu 

sectorul penitenciar, social și societatea 

civilă 

      

5. 

Reducerea transmiterii tuberculozei în 

societate prin măsuri de prevenire în 

răspunsul la tuberculoză, inclusiv prin 

extinderea tratamentului preventiv al 

tuberculozei la persoanele care trăiesc cu 

HIV, la contacții adulți, la copii și 

asigurarea ratei de vaccinare cu vaccinul 

Bacillus Calmette-Guerin la nou-născuți 

de cel puțin 95% 

      

  Total 1542397,48 1708300,00 1708300,00 1708300,00 1708300,00 8375597,48 

Finanțare externă din granturi aprobate**, lei 

   

Nr. 

crt.  
Obiective  

2021* 

executat 
2022 2023 2024 2025 Total 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Examinarea prin screening sistematic 

pentru tuberculoza activă a cel puțin 90% 

din contacți și cel puțin 90% din grupurile 

cu risc sporit la tuberculoză până la 

sfârșitul anului 2025, prin asigurarea 

accesului universal la screening sistematic 

al contacților și grupurilor cu risc sporit la 

tuberculoză, inclusiv al copiilor 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

Stabilirea diagnosticului precoce al tuturor 

formelor de tuberculoză, cu depistarea, 

până la sfârșitul anului 2025, a cel puțin 

90% din numărul total estimat de cazuri cu 

tuberculoză rezistentă la Rifampicină și 

multidrogrezistentă, prin asigurarea 

accesului universal la diagnostic precoce 

al tuturor formelor de tuberculoză și la 

testele de sensibilitate la medicamente, 

inclusiv la testele rapide 

      

3. 

Aplicarea tratamentului tuberculozei 

sensibile și tuberculozei rezistente la 

Rifampicină și multidrogrezistente, cu 

obținerea, până la sfârșitul anului 2025, a 

ratei de succes printre cazurile noi și 

recidive de tuberculoză sensibilă de cel 

puțin 90% și printre cazurile de 

tuberculoză rezistentă la Rifampicină și 

multidrogrezistentă nu mai joasă de 80%, 

prin asigurarea accesului echitabil la 

tratament de calitate și la îngrijiri continue 

al tuturor persoanelor cu tuberculoză, 

inclusiv al copiilor, prin abordarea 

centrată pe persoană și acordarea de suport 

în baza necesităților persoanei 

186849,22 186849,22 186849,22   560547,66 

4. 

Asigurarea acoperirii universale și 

continuității serviciilor medicale, 

gestionarea comorbidităților și 

problemelor social-economice în baza 

necesitaților persoanei, prin extinderea 

colaborării cu programele naționale HIV, 

Hepatite, Droguri, Alcool, Diabet, 

Sănătate mintală etc., conlucrarea cu 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 

sectorul penitenciar, social și societatea 

civilă 

5. 

Reducerea transmiterii tuberculozei în 

societate prin măsuri de prevenire în 

răspunsul la tuberculoză, inclusiv prin 

extinderea tratamentului preventiv al 

tuberculozei la persoanele care trăiesc cu 

HIV, la contacții adulți, la copii și 

asigurarea ratei de vaccinare cu vaccinul 

Bacillus Calmette-Guerin la nou-născuți 

de cel puțin 95% 

      

  Total 186849,22 186849,22 186849,22   560547,66 

 

*Sumele pentru anul 2021 au fost executate. 

** Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                                                                          Tatiana SEREDENCO           

   

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                                                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

 



                         Anexa nr.4 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr. 05/08-V din 12 august 2022 

 

 

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării 

Programului teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 

 

1. Elena Daud  – vicepreşedintele raionului Cahul, preşedintele Comisiei 

2. Bruma Svetlana – şef Direcţie  Centrul de Sănătate Publică Cahul, vicepreşedinte   

3. Dermenji Olga – coordonator local al Programului teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 

2022-2025, Medic ftiziopneumolog IMSP SR Cahul, secretar    

 

 

Membrii comisiei: 

1. Vasile Rotaru – directorul IMSP Spitalul Raional Cahul 

2. Alexandru Hagioglo – şef  IMSP CS Cahul, coordonator în AMP 

3. Nicolai Gaisan – șef secție CBTMUSP din cadrul CSP Cahul 

4. Ivan Armanu – şef  IMSP CS Crihana Veche 

5. Ștefan Nucă  – şef Inspectoratul de Poliţie Cahul 

6. Lilia Moraru – şef Direcţie asistenţă socială şi protecţia familiei Cahul 

7. Valeriu Baban – şef Direcție generală învățământ Cahul 

8. Tatiana Romaniuc – viceprimar  mun. Cahul  

 

 

NOTĂ: În cazul eliberării din funcţie a persoanelor care fac parte din componenţa Comisiei 

nominalizate, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi executate de persoanele nou-desemnate în 

posturile respective. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                           Tatiana SEREDENCO           

   

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                               Cornelia PREPELIȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.5 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr. 05/08-V din 12 august 2022 

 

REGULAMENTUL 

Comisiei pentru coordonarea şi monitorizarea realizării 

Programului teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 

I. Dispoziţii generale 

1. Comisia pentru coordonarea şi monitorizarea realizării Programului teritorial de răspuns la tuberculoză 

pentru anii 2022-2025 (în continuare – Comisia) este instituită prin decizia Consiliului Raional Cahul. 

2. În activitatea sa, Comisia se conduce de actele legislative, normative şi directive în vigoare ale 

Republicii Moldova şi de prezentul Regulament. 

3. Scopul Comisiei constă în contribuirea la implementarea eficientă a activităţilor din cadrul Programului 

teritorial de control al tuberculozei. 

4. Comisia îşi desfăşoară activitatea pe principiile democraţiei, transparenţei şi colaborării reciproce între 

organizaţiile statale şi neguvernamentale. 

5. Activitatea Comisiei se bazează pe principii de conlucrare intersectorială în vederea asigurării unei 

participări mai largi şi eficiente a părţilor interesate şi a stabilirii unei legături durabile între toţi factorii-

cheie implicaţi în realizarea măsurilor de control al tuberculozei în raionul Cahul. 

6. Comisia este constituită din preşedinte, vicepreşedinte, un secretar şi membri. Din componenţa 

Comisiei fac parte reprezentanţi ai direcţiilor şi serviciilor Consiliului raional, altor instituţii şi organizaţii 

interesate din teritoriul raionului. În cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile 

lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea 

unor noi decizii. 

7. Membrii comisiei sunt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul de 

luare a deciziilor, pentru aprobarea rezoluţiilor fiind necesare 2/3 din voturile membrilor prezenţi. 

II. Funcţiile Comisiei 

8. În scopul realizării Programului teritorial de conrol al tuberculozei, Comisia: 

 examinează şi evaluează activitatea instituţiilor medicale şi altor instituţii în vederea realizării 

prevederilor Programului teritorial de măsuri; 

 organizează şi participă la realizarea măsurilor de profilaxie specifică; 

 informează periodic Consiliul raional Cahul şi Ministerul Sănătăţii referitor la mersul realizării 

Programelor Naţional şi Teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025; 

 îndeplineşte orice alte atribuţii în vederea realizării scopului şi sarcinilor pentru care a fost constituită, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

III. Organizarea şi evidenţa activităţii Comisiei 

9. Comisia îşi desfăşoară activitatea conform unui plan, aprobat la una dintre şedinţele sale.  

10. Comisia se convoacă în şedinţe odată în an. Şedinţele Comisiei pot fi organizate la iniţiativa 

preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a 1/3 din membrii acesteia, cu informarea membrilor Comisiei 
cu o săptămînă înainte. 

11. Deciziile Comisiei se adoptă prin vot deschis, cu 2/3 din voturile membrilor prezenţi. 

12. Rezultatele şedinţelor se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedinte şi de secretarul 
responsabil. 

13. Şedinţele sunt prezidate de preşedintele Comisiei, iar în cazul absenţei acestuia de către 

vicepreşedinte. La şedinţele Comisiei pot participa invitaţi în calitate de raportori sau observatori, fără 

drept de vot. 
14. Nivelul coordonator al Comisiei este asigurat de secretarul responsabil al acesteia, care: 

a) elaborează proiectele planului anual de activitate şi planurilor activităţilor dintre şedinţele Comisiei, 

stabilind datele aproximative ale şedinţelor şi le prezintă preşedintelui Comisiei pentru examinare; 

b) cu două săptămîni înainte de şedinţă, întocmeşte agenda preliminară, pe care o propune membrilor 

Comisiei pentru completări şi modificări; 



c) după şedinţe, prezintă membrilor Comisiei procesele-verbale şi alte material solicitate; 

d) asigură recepţionarea informaţiilor din teritoriu privind măsurile întreprinse întru realizarea Programului, 

cu informarea ulterioară a Comisiei despre activităţile efectuate; 

e) îndeplineşte alte sarcini, la propunerea Comisiei. 

 

                                         
 

 

LISTA ABREVIERILOR 

 

 

APL – Autorităţile publice locale 

CSP – Centrul de Sănătate Publică 

CS – Centrul de Sănătate 

OMF – Oficiul medicului de familie  

OS – Oficiu de Sănătate 

DGÎ – Direcţia Generală de Învățământ 

IMSP – Instituţie Medico-Sanitară Publică 

OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

 

 

 
Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                           Tatiana SEREDENCO           

   

 

      Contrasemnează: 

          Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                               Cornelia PREPELIȚĂ 
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