
 

REPUBLICA   MOLDOVA 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI 

DECIZIE 

 

Nr.                                                                      din                                    

 

Privind aprobarea Programului raional Ungheni  

de control al  tuberculozei pentru anii 2022-2025 

 

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

stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 

183), cu modificările ulterioare, și al art. 4 din Legea nr.153/2008 cu privire la 

controlul și profilaxia tuberculozei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr. 143-144, art. 583), cu modificările ulterioare, intru executarea HG  nr.107 

din 23.02.2022 “Programul Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-

2025”, 

 

Consiliul Raional Ungheni 

DECIDE 

Se aprobă: 

 

1. Programul  teritorial  Ungheni   de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, 

conform anexei nr.1. 

2. Planul de acțiuni privind implementarea Programului  teritorial Ungheni de  

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

3. Indicatorii activităților de monitorizare, evaluare și raportare a Programului  

teritorial  Ungheni de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, conform 

anexei nr. 3. 



4. Devizul de cheltuieli  privind  realizarea  Programului  teritorial Ungheni de  

răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, conform anexei nr.4. 

5. Componența Grupului de lucru pentru    organizarea, elaborarea si monitorizarea    

realizarii Programului teritorial Ungheni de control al tuberculozei pentru anii 

2022-2025, conform anexei nr.5. In cazurile modificării componenței grupului de 

lucru   locul persoanelor plecate  va fi ocupat automat de persoanele venite in 

funcțiile respective. 

6. IMSP SR Ungheni, IMSP CS Ungheni, IMSP CS autonome, CFPR Cornesti  

CSP Ungheni vor asigura  implementarea  si realizarea Programului nominalizat, 

ținând cont de cerințele Ordinului MS nr.432 din 11.05.2022 „Cu privire la 

implementarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-

2025”. 

7. Se recomandă consiliilor orăşeneşti, săteşti şi comunale să creieze comisii 

teritoriale, abilitate cu   funcţii de organizare si monitorizare  a realizării 

Programului teritorial   Ungheni de control al tuberculozei    pentru anii  2022-

2025. 

8. Se ia act de faptul ca finanţarea Programului se va efectua din contul şi în  limita 

mijloacelor aprobate anual în bugetul public naţional, precum şi din alte  surse, 

conform legislaţiei în vigoare. 

9. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi asigurat de catre  Grupul  de 

lucru pentru organizarea, elaborarea si monitorizarea    realizării Programului 

teritorial Ungheni de control al tuberculozei pentru anii 2022-2025.  

 

Presedintele  ședinței 

     

 Contrasemneaza; 

Secretarul Consiliului raional                                        

 

 

 

 

 



       Anexa nr.1 

                                la  Decizia Consiliului Raional Ungheni  

                                nr.      din   

 

PROGRAMUL   

Teritorial Ungheni  de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025                                       

                                                      I. INTRODUCERE 

       1. Programul teritorial Ungheni de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 (în 

continuare – Program) este un document de politici pe termen mediu și cuprinde prioritățile  

orientate spre aplicarea strategiilor  inovative pentru reducerea poverii tuberculozei în raionul  

Ungheni.  

      2. Programul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătății nr. 

411/1995, Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Legii nr.153/2008 

cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei, Programului Național de răspuns la tuberculoză 

pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr.107/2022, Planului național de acțiuni în domeniul 

drepturilor omului pentru anii 2018– 2022, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 89/2018, 

Strategiei Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 2015-2035,  Ordinului MS 

nr.432 din 11.05.2022 „Cu privire la implementarea Programului Național de răspuns la 

tuberculoză pentru anii 2022-2025”,  precum și cu prevederile altor documente naționale și 

internaționale în domeniu.  

      3. La baza elaborării prezentului Program  stau  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. 

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

activitățile organizațiilor implicate în răspunsul raional la tuberculoză și în reducerea impactului 

negativ al tuberculozei.  

          5. Etapele și termenele de implementare ale Programului se efectuează în conformitate cu 

Planul de acțiuni.  

         6. Prestatorii de servicii și implementatorii vor coordona activitățile în problemele de 

implementare cu coordonatorul prezentului Program și cu coordonatorii  programului  raional  de 

profilaxie și control al infecției HIV/SIDA  si  infecțiilor cu transmitere sexuală.     

                                                    II. ANALIZA SITUAȚIEI  

        7. Tuberculoza reprezintă una dintre problemele prioritare de sănătate publică, iar 

prevenirea și controlul acesteia constituie obiective strategice de interes local (raional) şi 

naţional. 

        8. 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.  

         9. Începând cu anii 2000, Republica Moldova a implementat cu succes o serie de politici și 

măsuri care vizează prevenirea și îngrijirea tuberculozei și implicarea constantă a asistenței 

medicale primare în depistarea timpurie și tratamentul direct observat. Este asigurat accesul 

universal la diagnosticul și tratamentul tuberculozei de calitate pentru toate persoanele, cu o 

acoperire geografică completă. Republica Moldova este prima țară din regiune care a extins 

disponibilitatea metodei rapide GeneXpert la nivelul întregii rețele de laboratoare care 

efectuează microscopia (59 de laboratoare), în raionul Ungheni a fost implementată din anul 

2013, această metodă ne permite timp de 90-120 minute să diagnosticăm TB DR (drog 

rezistentă) la Rifampicină, ceia ce presupune stabilirea diagnosticului de TB MDR, în a.2019 au 

fost efectuare 480 testări,   pozitive 49;  în a.2020 -318 testări, pozitive 24;   în a.2021 – 391 

testari,  pozitive 34 .  

          10. În scopul depistării active a tuberculozei pulmonare și a cancerului pulmonar în 

localitățile rurale din teritoriile administrative ale Republicii Moldova la persoanele din grupele 

de risc sporit de îmbolnăvire cu tuberculoză și cancer pulmonar, începând cu anul 2018 este 

asigurat screeningul prin radiografia pulmonară, cu utilizarea instalaţiilor mobile. În raionul  

Ungheni  screeningul prin radiografia pulmonară, cu utilizarea instalaţiilor mobile, a fost efectuat 

în anul 2021, în timpul investigaţiei au fost examinate  in jur de 500 persoane, din cele 18 

persoane suspecte la 2 s-a confirmat tuberculoza activă.   

           11. A fost introdus modelul de îngrijiri centrat pe persoană și, drept urmare, gama de 

servicii disponibile pentru persoanele cu tuberculoză a fost îmbunătățită semnificativ și 

descentralizată la nivel de comunitate. Angajamentul politic susținut a dus la creșterea finanțării 

pentru serviciile de ambulatoriu și stimulente pentru pacienți din sursele Companiei Naționale 



de Asigurări în Medicină. A fost aprobată Foaia de parcurs pentru activitatea serviciului de 

ftiziopneumologie, în care sunt trasate toate activitățile privind controlul tuberculozei, în scopul 

eficientizării tratamentului bolnavilor de tuberculoză prin depistarea precoce și extinderea 

tratamentului în condiții de ambulatoriu. A fost elaborat Regulamentul cu privire la unele 

intervenții de creștere a aderenței la tratamentul antituberculos în condiții de ambulatoriu.  

           12. Datele statistice din ultimii ani demonstrează o ameliorare a indicatorilor 

epidemiologici, ca rezultat al asigurării serviciilor de îngrijiri în tuberculoză (prevenire, 

depistare, tratament) centrate pe persoană. Tendința constant pozitivă din perioada prepandemică 

a cunoscut un declin alarmant în contextul pandemiei COVID-19. Pentru prima dată în ultimele 

două decenii a fost raportat un regres, determinat de reducerea semnificativă a depistării 

tuberculozei, cu un impact deosebit asupra programului de răspuns la tuberculoză.  

           13. În monitorizarea tendințelor pentru indicatorii-cheie în răspuns la tuberculoză, datele 

pentru anul 2019 (prepandemic) rămân de referință. Prioritatea de bază pentru perioada imediat 

următoare este încercarea de a restabili accesul și furnizarea de servicii esențiale pentru 

tuberculoză, astfel încât nivelul de depistare a cazurilor de tuberculoză să revină cel puțin la 

nivelurile din anul 2019. 

           14. În raionul Ungheni  pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate 57   cazuri noi și 

recidive de tuberculoză,  cu  o  rata  de 48,8 cazuri  la 100 mii de populație,   în comparație cu 

anul 2020 (54 cazuri noi și recidive cu  o  rata de 46,2  la 100 mii de populație).  Incidenta cazuri  

noi de tuberculoza pentru anul 2021 a constituit 37,6 la 100 mii populatie(44 cazuri) comparativ 

cu anul 2020-34,2 la 100 mii populatie(40 cazuri).Se atesta o crestere cu 9,9%. 

Incidenta recidivelor TB pentru anul 2021 constituie 11,1 la 100 mii populatie(13 cazuri), pentru 

anul 2020-12,0 la 100 mii populatie(14 cazuri)Incidenta recidivelor TB sa redus cu 8,1%. 

Ponderea formelor distructive printre cazurile noi pulmonare pentru anul 2021 constituie 41%(15 

cazuri), pentru anul 2020 constituie 51%(18 cazuri).  

          15. Incidenta cazuri noi si recidive TB la copii in anul 2021 a constituit 34,9 la 100 mii 

populatie(9 cazuri noi).In anul 2020 cazuri noi si recidive TB la copii nu au fost inregistrate.  

          16. Tuberculoza afectează mai mult bărbații decât femeile, cu un raport de 70,8% bărbați 

la 29,2% femei din cazurile noi și recidive înregistrate în anul 2019, unele dintre cauze fiind 

tabagizmul, consumul de alcool, mod de viata amoral, etc.  În raionul Ungheni in ultimii ani 

tuberculoza intinereste. Vârsta medie a bolnavilor   la momentul diagnosticării  a fost de - în 

a.2019-57,4  ani,  în a.2020-36,4 ani, în a.2021-36,8 ani. 

          17. Mortalitatea prin tuberculoză pentru anul 2021 a constituit 2,6 la 100 mii de populație 

(3 cazuri),    în a.2020 -2,6 la  100 mii populație (3 cazuri).In perioada anilor 2020-2021 in 

raionul Ungheni nu au fost inregistrate cazuri de TB depistate post-mortem. 

Ponderea deceselor TB până la 1 an de la depistarea TB pentru anul 2021 constituie 33,3%(1 

caz) . Decese TB până la un an de la depistarea TB în anul 2020 nu au fost inregistrate.   



         18. În anul 2019, în raion, rata tuberculozei drogrezistente a constituit 24,0 % printre cazuri 

noi;  în a.2020 – cazuri noi 10,0% , în a. 2021 - cazuri noi 21,0% .   

          19. În Republica Moldova tratamentul tuberculozei pentru pacienții asigurați și neasigurați 

este gratuit. In a.2019 din cazurile inregistrate cu TB activă persoanele asigurate costituiau 

53,45%; in a.2020 – 63,33%  iar in a.2021 – 64,52%.  În raionul Ungheni pentru anul 2019  au 

fost asigurati 33 bolnavi (41,8%); în a.2020-28 bolnavi (49,1%); în a.2021- 28 bolnavi(43,7%).    

         20. Mai multe afecțiuni medicale sunt factori de risc pentru tuberculoză și pentru 

rezultatele tratamentului antituberculos, în timp ce tuberculoza poate complica evoluția altor 

boli. Prin urmare, este important să se identifice comorbiditățile la persoanele diagnosticate cu 

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

tuberculoză, decât persoanele fără HIV. Tuberculoza este cea mai frecventă boală prezentă în 

rândul persoanelor care trăiesc cu HIV, inclusiv în rândul celor care administrează tratament 

antiretroviral și este cauza principală a decesului persoanelor care trăiesc cu HIV. Rata de 

acoperire cu testare la HIV printre pacienții cu tuberculoză în anul 2019 a constituit 94,44%, in 

anul 2021-100,0%.  

          21. Abordarea determinanților sociali ai sănătății este o responsabilitate comună între 

programe și alte părți interesate din sectorul sănătății și din afara acestuia. Asocierile dintre 

diabetul zaharat, fumat, alcoolism, boli pulmonare cronice, cancer, tratament imunosupresiv și 

tuberculoză sunt bine recunoscute. Este necesar de concentrat asupra interacțiunilor, sinergiilor 

și provocărilor de a integra îngrijirea tuberculozei cu strategiile de management al bolilor 

netransmisibile și transmisibile. S-a demonstrat că zonele cu cea mai mare incidență 

tuberculoasă sunt cele cu incidență ridicată de infecție cu HIV, încarcerare, supraaglomerație, 

șomaj și migranți. Echivalența îngrijirilor medicale, indiferent de locul aflării pacientului și 

asigurarea continuității și monitorizării tratamentului antituberculos, inclusiv după eliberare din 

detenție, sunt prioritățile permanente ale prezentului Program.  

          22. Progresele înregistrate în prevenirea și îngrijirea tuberculozei au fost profund afectate 

de pandemia COVID-19. Cel mai dramatic a fost afectată depistarea cazurilor de tuberculoză, 

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

serviciilor din partea populației. Astfel, în  anul  2021, s-a constatat o reducere cu 19,0% a 

notificării cazurilor de tuberculoză (cazuri noi și recidive) în raionulUngheni, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2019.  

          23. 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. Pentru a atenua consecințele COVID-19 asupra 

răspunsului la tuberculoză au fost întreprinse acțiuni imediate pentru a asigura continuitatea 

serviciilor medicale și de suport pentru persoanele afectate de tuberculoză, inclusiv prin 

implementarea tratamentului videoasistat al tuberculozei, cu folosirea tehnologiilor digitale. 

          24. Datorită furnizării  adecvate de medicamente antituberculoase cu stoc buffer suficient 

în timpul pandemiei au fost disponibile toate medicamentele antituberculoase și consumabile de 



laborator  la nivel central și la nivel de teritorii. Activitatea de livrare a medicamentelor 

antituberculoase în teritorii, practic, nu a fost perturbată.  

         25. Pentru a recupera rezultatele obținute în ultimii ani prin eforturi și investiții sporite în 

controlul tuberculozei, este important să existe măsuri și resurse suplimentare care să contribuie 

la reducerea numărului acumulat de persoane nedepistate cu tuberculoză.  

         26. Optimizarea serviciului de asistență medicală primară şi specializată de ambulatoriu, 

ajustarea indicatorilor de performanță și elaborarea mecanismelor de finanțare va contribui la 

îmbunătățirea depistării și asigurării tratamentului strict supravegheat în condiții de ambulatoriu. 

         27. În continuare este necesar de concentrat 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. 

          28. Este necesar de susținut investițiile actuale în combaterea tuberculozei și de dezvoltat 

o abordare progresivă prin evaluarea continuă a necesităților, în vederea obținerii unui răspuns 

durabil și finanțat inclusiv pe plan local. 

                                              III. OBIECTIVUL GENERAL 

         29. Scopul prezentului Program este reducerea poverii tuberculozei ca problemă de 

sănătate publică în raionul Ungheni. 

         30. Obiectivul general al prezentului Program este reducerea poverii tuberculozei în raionul 

Ungheni prin reducerea mortalității  cu 75% și a incidenței cu 50% .  

                                               IV. OBIECTIVELE SPECIFICE  

          31. 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 de imbolnavire  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.  

         32. 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 metodelor moderne rapide de 

diagnostic recomandate de Organizația Mondială a Sănătății.  



       2.2. Asigurarea monitorizării tratamentului pacienților cu toate formele de tuberculoză prin 

evaluarea regulată a rezistenței  M. tuberculosis la medicamente.  

          33. 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 continuie al tuturor 

persoanelor cu tuberculoză, inclusiv al copiilor, prin abordarea centrată pe persoană și acordarea 

de suport în baza necesităților persoanei.   

               Acțiuni:  

       3.1. Aprovizionarea cu medicamente antituberculoase a reţelei de medicină primară pentru 

asigurarea schemei complete de tratament. 

       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  centrate pe persoană.  

         34. Obiectivul specific 4: Asigurarea acoperirii universale și continuității serviciilor 

medicale, gestionarea comorbidităților și problemelor socioconomice      în baza necesitaților 

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

Diabet, Sănătate mintală etc., conlucrarea cu sectorul social.  

               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 raionale.  

         35. 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 comunități.  

         5.3. Asigurarea controlului infecției în instituțiile medicale și alte entități publice la toate 

nivelurile de îngrijiri.  



         36. 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. 

                 Acțiuni: 

     6.1. Consolidarea sistemelor de sănătate prin implementarea unui model de îngrijire centrat pe 

persoană și mecanisme de finanțare bine aliniate pentru tuberculoză.  

      6.2. Planificarea resurselor umane și consolidarea capacităților în prevenirea și îngrijirea 

tuberculozei.  

      6.3. Îmbunătățirea îngrijirii cazurilor de tuberculoză în rândul populațiilor-cheie și 

vulnerabile, inclusiv al migranților și al persoanelor eliberate din detenție, prin abordarea 

factorilor determinanți sociali. 

                                     V. IMPACTUL PREZENTULUI  PROGRAM  

         37. 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. 

        38. 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)  incidenței tuberculozei cu 50% comparativ cu anul 2015;  

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

             c)  cheltuielilor catastrofale zero;  

       2) atingerea:  

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

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

de cel puțin 90%;  

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

rezistentă la Rifampicină și multidrogrezistentă; 

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

Guerin;  

    3)asigurarea: 



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

toate persoanele cu tuberculoză, inclusiv copii, prin abordare centrată pe persoană și suport în 

baza necesităților persoanei; 

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

abordărilor inovative, în scopul sporirii aderenței la tratament;  

        c)  sustenabilității financiare, inclusiv consolidarea capacităților pentru managementul 

eficient al Programului.  

                                   VI.  RISCURI DE IMPLEMENTARE 

39. Drept component al politicii de dezvoltare durabilă, pe parcursul anului 2016 a 

fost elaborat Planul de sustenabilitate privind tranziția de la resursele Fondului Global 

pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei la resursele naționale, în ceea 

ce privește activitățile de control al tuberculozei, care a fost aprobat la ședința 

Consiliului național de coordonare a programelor naționale din 15 martie 2017. Planul 

de sustenabilitate a fost elaborat în conformitate cu Programul național de control al 

tuberculozei pentru anii 2016-2020 și s-a condus de obiectivele Strategiei „END TB” 

2016-2035. 

 

Începând cu anul 2011, Ministerul Sănătății procură toate preparatele antituberculoase de 

linia I. Din anul 2014 este în creștere cota de finanțare din partea statului pentru procurările 

medicamentelor de linia II, ajungând în anul 2020 la 63% (anul 2018 – 46%; anul 2019 – 50%). 

Achiziționarea consumabilelor pentru investigații microscopice este acoperită în proporție de 

100% din bugetul de stat, iar pentru alte metode microbiologice – mai mult de 50%. Din anul 

2019 sunt procurate din bugetul de stat cartușele pentru metoda molecular-genetică GeneXpert. 

Începând cu anul 2009 au fost introduse bonuri alimentare pentru pacienții cu tuberculoză 

multidrogrezistentă, iar din anul 2010 pentru toți pacienții cu tuberculoză – stimulente financiare 

și rambursarea cheltuielilor de transport din sursele Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA. 

Din anul 2015, Compania Națională de Asigurări în Medicină a preluat și acoperă bonuri 

alimentare și cheltuieli de transport pentru toți pacienții cu tuberculoză sensibilă și, anual, 

gradual preia de la Fondul Global și pentru pacienți cu tuberculoză drogrezistentă, ajungând în 

anul 2020 la acoperirea a 75% din pacienți. Începând cu anul 2021 toți pacienții cu tuberculoză 

de pe perimetrul de pe malul drept al râului Nistru vor fi acoperiți din sursele Companiei 

Naționale de Asigurări în Medicină. 

În continuare rămân provocări în asigurarea sustenabilității realizării activităților în cadrul 

Programului național de răspuns la tuberculoză în condițiile tranziției de la resursele Fondului 

Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei la finanțarea din bugetul de stat 

pentru: asigurarea suportului pentru mentenanța complexului de dispozitive medicale; 

menținerea sistemului de curierat în activitățile de control al tuberculozei (sputei, 

medicamentelor); asigurarea vizitelor complexe de monitorizare și evaluare; implicarea 

organizațiilor neguvernamentale în controlul tuberculozei. 



Printre problemele rămase se numără și faptul că nu a fost dezvoltat un mecanism durabil 

pentru finanțarea structurii de coordonare a Programului național. Mecanismul de finanțare 

existent de la Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril 

Draganiuc” este o soluție temporară a problemei, care are nevoie de o abordare sistematică și 

soluții de finanțare, precum și de îmbunătățirea în continuare a coordonării și managementului 

în contextul altor programe de sănătate publică. 

40. Elaborarea unui mecanism de achiziții pentru medicamente antituberculoase și 

consumabile de laborator pe platforme internaționale (Global Drug Facility) va permite 

optimizarea cheltuielilor în raport cost/eficiență. 

41. Este necesară asigurarea sustenabilității finanțării pentru diagnostic și tratament 

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

42. Susținerea investițiilor actuale în tuberculoză și abordarea progresivă ar 

determina un răspuns la tuberculoză durabil, finanțat în mare măsură din resurse interne. 

43. Bugetul prezentului Program include măsuri pentru trecerea la finanțarea din 

surse interne și continuă tendința de creștere a finanțării din bugetul public. 

  

VII. AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE DE IMPLEMENTARE 

        49. Autoritatea responsabilă de implementarea prezentului Program este IMSP SR Ungheni, 

Direcția Centrul de Sănătate Publică Ungheni, IMSP CS Ungheni,  IMSP CS autonome în 

comun cu Inspectoratul raional de poliţie, în parteneriat cu Autorităţile publice locale, Direcţia 

Educație Ungheni , Compania Națională de Asigurări în Medicină,  Direcția Generală Asistenţa 

Socială şi Protecţia Familiei, Direcţia de finanţe, Inspectoratul Muncii. Autoritățile responsabile 

vor aplica întocmai prevederile prezentului Program. 

         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. 

VIII. 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 național 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. 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 raional de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025. Aceste 



rapoarte vor fi elaborate de Serviciul de Ftiziopneumologie  din cadrul IMSP SR Ungheni, 

unitatea de coordonare a prezentului Program și prezentate anual, până la data de 31 martie anual 

către Departamentul de Coordonare, Monitorizare şi Evaluare a Programului Naţional de răspuns 

la tuberculoză. 

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

conformitate cu planul de acțiuni.  

          54. Implementarea prezentului Program cuprinde următoarele componente:  

         1) componenta I – promovarea Programului;  

         2) componenta II – derularea Programului: 

               a) etapa 1 – se va focaliza pe dezvoltarea 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 Organizației Mondiale a 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.  

          55. Prestatorii de servicii și implementatorii vor coordona activitățile în probleme 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 asigură prin 

funcționalitatea paginii web oficiale: http://simetb.ifp.md/.  

           56. Performanța prezentului Program va fi evaluată în baza indicatorilor de progres, care 

vor reflecta realizarea activităților expuse în planul de acțiuni  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 Republica 

Moldova.  



Anexa nr.2 

                                                                                                                                                                                                                        la Decizia  Consiliului raional  

                                                                                                                                                                                    nr._______ din ____________ 

  

                                                                                                  PLAN DE ACȚIUNI 

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

 

                     Activităţi 

 

 

Instituţii  

responsabile 

 

    Parteneri 

Termen de        

realizare 

Costuri lei, 

sursa de 

finanţare 

 

 

            Indicatori de monitorizare 

                           1           2             3          4            5 6 

          Obiectivul general. Reducerea poverii tuberculozei în Republica Moldova prin reducerea mortalității cu 75% și a incidenței cu 50% 

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 
              Acțiunea 1.1. Depistarea activă a cazurilor de tuberculoză în grupurile cu risc și vigilență sporită pentru tuberculoză conform Protocolului Clinic Național 

1.1.1. Asigurarea examinării 

persoanelor din grupurile cu risc 

sporit de tuberculoză 

IMSP SR    

Ungheni;  

IMSP CS 

Ungheni;  

 IMSP CS  

autonome; 

Inspectoratul  

rational de  

poliţie (IRP)  

Autorităţile 

publice locale 

(APL); 

Direcţia 

Educație 

Ungheni (DE); 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină 

(CNAM); 

Direcția 

Centrul de 

Sănătate 

Publică 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

                            

 Conform 

specificației 

bugetului 

1. Rata de notificare a tuberculozei la                 

100 mii de populație.  

2. Rata de acoperire a persoanelor din 

grupurile cu risc sporit de tuberculoză 

cu screening sistematic pentru 

tuberculoza activă (%) 



Ungheni 

(DCSP); 

Direcția 

Generală 

Asistenţa 

Socială şi 

Protecţia 

Familiei 

(DGASPF), 

Direcţia 

finanţe (DF), 

Oficiul 

Ungheni al 

Inspectoratului 

Teritorial de 

Muncă 

Călărași (IM) 

1.1.2. Asigurarea examinării 

adulților și copiilor care au fost în 

contact cu persoanele diagnosticate 

cu tuberculoză (inclusiv copiii 0–5 

ani și 5– 18 ani) 

  IMSP SR    

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni;  

 IMSP CS  

autonome; IRP  

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Rata de acoperire a contacților cu 

screening sistematic pentru tuberculoza 

activă (%) 

1.1.3. Asigurarea examinării 

persoanelor din grupurile cu 

vigilență sporită pentru tuberculoză 

  IMSP SR    

Ungheni;  

IMSP CS 

Ungheni;  

 IMSP CS  

autonome; IRP 

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Rata de acoperire a persoanelor din 

grupurile cu vigilență sporită pentru 

tuberculoză cu screening sistematic 

pentru tuberculoza activă (%) 

1.1.4. Asigurarea examinării 

persoanelor din grupurile cu risc și 

vigilență sporită pentru tuberculoză 

în localități, utilizând instalațiile 

radiologice mobile, cu introducerea 

inteligenței artificiale medicale 

    IMSP SR    

Ungheni;  

IMSP CS 

Ungheni;  

 IMSP CS  

autonome; IRP  

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Ponderea persoanelor cu tuberculoză 
identificate prin depistarea activă, 
utilizând instalațiile radiologice mobile 
(%) 

1.1.5. Asigurarea depistării  IMSP SR    APL; 2021*  Conform Ponderea persoanelor cu tuberculoză 



persoanelor din populația-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 

Ungheni;  

IMSP CS 

Ungheni;  

 IMSP CS  

autonome; IRP  

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2022  

2023  

2024  

2025 

specificației 

bugetului 

activă identificate prin depistarea 

activă, cu suportul organizațiilor 

societății civile (%) 

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 
                                     Acțiunea 2.1. Asigurarea depistării tuberculozei prin aplicarea și extinderea constantă a metodelor moderne rapide de diagnostic  

2.1.1. Asigurarea depistării 

tuberculozei prin aplicarea metodei 

moderne rapide de diagnostic 

(GeneXpert) 

 

IMSP SR 

Ungheni 

 

 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

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 (%) 
       Acțiunea 2.2. Asigurarea monitorizării tratamentului pacienților cu toate formele de tuberculoză prin evaluarea regulată a rezistenței M. tuberculosis la medicamente 

 2.2.1. Asigurarea monitorizării 

tratamentului pacienților cu toate 

formele de tuberculoză prin 

evaluarea regulată a rezistenței  M. 

tuberculosis la medicamente.  

 

  IMSP SR    

Ungheni;  

IMSP CS 

Ungheni; 

 IMSP CS  

autonome 

 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Rata de acoperire cu teste de 

sensibilitate la medicamente în rândul 

pacienților cu tuberculoză pulmonară 

cu rezultate microbiologice pozitive 

(%) 

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 baza necesităților persoanei 

               Actiunea  3.1. Asigurareaea cu medicamente antituberculoase a reţelei de medicină primară pentru asigurarea schemei complete de tratament. 

 

3.1.1. Asigurarea  retelei de IMSP SR  2021*  Conform 1. Rata de succes al tratamentului în 



medicina primara cu medicamente  

pentru tratamentul tuberculozei 

sensibile 

Ungheni 

 

2022  

2023  

2024  

2025 

specificației 

bugetului 
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) 

3.1.2. Asigurarea retelei de 

medicină primară cu medicamente  

pentru tratamentul tuberculozei 

rezistente la Rifampicină și 

multidrogrezistente 

  

IMSP SR 

Ungheni 

 

 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

1. Ponderea pacienților notificați cu 

tuberculoză rezistentă la Rifampicină 

și multidrogrezistentă înrolați în 

tratament (%). 2. Rata de succes al 

tratamentului în cohorta pacienților cu 

tuberculoză rezistentă la Rifampicină 

și multidrogrezistentă (%) 
 Actiunea3.2. Asigurarea monitorizării tratamentului, managementului și prevenirii reacțiilor adverse la medicamente antituberculoase, inclusiv pentru tratamentul preventiv 

al tuberculozei. 

 

3.2.1. Asigurare  accesului la 

medicamente pentru prevenirea și 

tratamentul reacțiilor adverse la 

preparatele antituberculoase, 

inclusiv pentru tratamentul 

preventiv al tuberculozei 

CNAM; 

IMSP CS 

Ungheni;  

 IMSP CS 

autonome 

 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Asigurarea  accesului la medicamente 

pentru prevenirea și tratamentul 

reacțiilor adverse la preparatele 

antituberculoase, inclusiv pentru 

tratamentul preventiv al tuberculozei. 

      Actiunea3.3. Asigurarea aderenței la tratament și suportul pacientului, inclusiv prin utilizarea unor abordări  centrate pe persoană 

3.3.1. Asigurarea abordării 

multidisciplinare, inclusiv evaluarea 

necesităților și gestionarea cazului 

pentru fiecare persoană afectată de 

tuberculoză și a familiei, precum și 

acordarea suportului psihosocial 

pentru asigurarea aderenței la 

tratamen 

IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni;  

 IMSP CS 

autonome   

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

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(staționar/ambulatoriu) (%) 

3.3.2. Asigurarea suportului 

motivațional lunar (stimulente) 

CNAM; 

IMSP SR 

Ungheni 

 2021*  

2022  

2023  

Conform 

specificației 

bugetului 

Ponderea pacienților cu tuberculoză 

asistați cu suport motivațional pe 



2024  

2025 

parcursul tratamentului (%) 

3.3.3. Extinderea utilizării 

tratamentului cu suportul video la 

nivel raional 

IMSP SR 

Ungheni; 

 Televiziunile 

locale prin cablu 

 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Ponderea pacienților cu tuberculoză 

care au administrat tratament cu 

suportul video (%) 

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. 
                                                           Acțiunea 4.1. Îmbunătățirea activităților de colaborare pentru un răspuns eficient la coinfecția TB/HIV 

4.1.1. Asigurarea screeningului la 

tuberculoza activă și infecția 

tuberculoasă latentă printre 

persoanele care trăiesc cu HIV 

IMSP  SR 

Ungheni;  

IMSP CS 

Ungheni; 

  IMSP CS 

autonome;   IRP  

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

 

Conform 

specificației 

bugetului 

Ponderea persoanelor care trăiesc cu 

HIV supuse screeningului la 

tuberculoză sau infecția tuberculoasă 

latentă în numărul persoanelor care 

trăiesc cu HIV aflate în evidență 

medicală HIV (%) 

4.1.2. Asigurarea diagnosticului 

tuberculozei în rândul persoanelor 

care trăiesc cu HIV 

 IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

IMSP CS 

autonome; 

 IRP  

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Ponderea persoanelor diagnosticate cu 

tuberculoză în numărul persoanelor 

care trăiesc cu HIV (%) 

4.1.3. Integrarea testării HIV în 

rândul pacienților cu tuberculoză în 

serviciile de tuberculoză 

IMSP  SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

IMSP CS 

autonome; 

   IRP 

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Rata de acoperire cu testare la HIV a 

pacienților cu tuberculoză (%) 

4.1.4. Asigurarea tratamentului 

preventiv cu Cotrimoxazol la 

persoane cu coinfecția TB/HIV 

 IMSP SR 

Ungheni;  

IMSP CS 

Ungheni; 

IMSP CS 

autonome; 

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021* 

 2022 

 2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Ponderea pacienților TB/HIV care au 

primit tratament preventiv cu 

Cotrimoxazol pe durata tratamentului 

antituberculos (%) 



  IRP 

4.1.5. Asigurarea tratamentului 

antiretroviral persoanelor cu 

coinfecția TB/HIV 

 IMSP SR 

Ungheni  

IMSP CS 

Ungheni  

  IMSP CS 

autonome 

Inspectoratul  

raional  de poliţie   

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021* 

 2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Rata de acoperire cu tratament 

antiretroviral a pacienților cu TB/HIV 

(%) 

 

                                     Acțiunea 4.2. Consolidarea acțiunilor de colaborare pentru un răspuns eficient la tuberculoză cu alte programe raionale 

4.2.1. Fortificarea acțiunilor 

colaborative pentru depistarea, 

diagnosticul, tratamentul și 

prevenirea tuberculozei în rândul 

persoanelor cu comorbidități: 
tuberculoză/hepatită virală, 

tuberculoză/boală mintală, 

tuberculoză/diabet zaharat etc., 

inclusiv în rândul grupurilor 

vulnerabile 

IMSP  SR 

Ungheni  

IMSP CS 

Ungheni 

  IMSP CS 

autonome 

Inspectoratul  

rational de  

poliţie  

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,  IM 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

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 (%) 

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% 
                                                                                     Acțiunea 5.1. Asigurarea măsurilor de prevenire a tuberculozei 

5.1.1. Asigurarea imunizării cu 

Bacillus Calmette-Guérin în 

conformitate cu Programul național 

de imunizare 

 IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

    IMSP CS 

autonome; IRP   

CNAM; DCSP 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Rata de vaccinare la nou-născuți cu 

vaccinul Bacillus CalmetteGuérin (%) 

5.1.2. Asigurarea examinării 

privind diagnosticul infecției 

tuberculoase latente utilizând testul 

cutanat cu tuberculină 

 IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

    IMSP CS 

autonome; IRP   

CNAM; DCSP 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

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 

  IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

    IMSP CS 

autonome; IRP   

CNAM; DCSP 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Rata de acoperire cu tratamentul 

infecției tuberculoase latente în rândul 

persoanelor care trăiesc cu HIV (%) 

5.1.4. Realizarea tratamentului 

infecției tuberculoase latente în 

rândul contacților 

      IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

    IMSP CS 

autonome; IRP   

CNAM; DCSP 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Rata de acoperire cu tratamentul 

infecției tuberculoase latente la copiii 

cu vârsta ≥ 5 ani care au venit în 

contact cu tuberculoza (%) 

                                Acțiunea 5.2. Creșterea gradului de conștientizare privind tuberculoza și reducerea riscului de transmitere a tuberculozei în comunități 

5.2.1. Desfășurarea activităților de 

informare și schimbare a 

atitudinilor și comportamentelor la 

nivel raional și local 

      IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

    IMSP CS 

autonome; IRP   

CNAM; DCSP 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

1. Conferința dedicată zilei de 24 

martie.  

2. Ponderea teritoriilor evaluate 

privind posibilitatea de integrare a 

organizațiilor neguvernamentale în 

realizarea programelor teritoriale 

despre tuberculoză 

5.2.2. Realizarea intervențiilor 

pentru educare și informare 

(materiale de informare, educare și 

comunicare, intervenții mass - 

media etc . ) 

  IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

    IMSP CS 

autonome; IRP 

CNAM; DCSP 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Intervenții pentru educare și informare 

(materiale de informare, educare și 

comunicare, intervenții mass -media  

etc .)  

                                                   Acțiunea 5.3: Asigurarea controlului infecției în instituțiile medicale și alte entități publice la toate nivelurile de îngrijiri 

5.3.1. Implementarea măsurilor de 

control al infecțiilor la nivel raional 

și instituțional în conformitate cu 

Planul național privind controlul 

infecțiilor actualizat 

      IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

    IMSP CS 

autonome; IRP 

 CNAM; 

DCSP 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Ponderea instituțiilor care au programe 

aprobate și implementează activități în 

controlul infecției de tuberculoză (%) 

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 



Acțiunea 6.1. Consolidarea sistemelor de sănătate prin implementarea unui model de îngrijire centrat pe persoană și mecanisme de finanțare bine aliniate pentru tuberculoză 

6.1.1. Fortificarea și extinderea 

rolului serviciului 

ftiziopneumologic teritorial în 

managementul clinic al cazurilor de 

tuberculoză care nu necesită 

spitalizare 

      IMSP SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni; 

    IMSP CS 

autonome   

CNAM; DCSP 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

Ponderea pacienților cu tuberculoză 

care au urmat și au finalizat 

tratamentul cu succes în condiții de 

ambulatoriu (%) 

6.1.2. Asigurarea mentenanței  

serviciului de ftiziopneumologie 

IMSP  SR 

Ungheni  

 

APL  Conform 

specificației 

bugetului 

Ponderea  subdiviziunilor de profil 

ftiziopneumologic acreditate (%) 

                                                   Acțiunea 6.2. Planificarea resurselor umane și consolidarea capacităților în prevenirea și îngrijirea tuberculozei 

6.2.1. Instruirea continuă a 

personalului din diferite servicii 

implicate in răspunsul la 

tuberculoză, inclusiv instruirea la 

distanță pe platforme digitale, cu 

obținerea certificării 

IMSP SR 

Ungheni  

 

CNAM; DCSP 2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

1. Ponderea personalului din serviciul 

de ftiziopneumologie care a acumulat 

minimum 25 de credite anual în urma 

instruirilor (%). 

 2. Ponderea personalului de alte 

specialități medicale instruit anual în  

controlul tuberculozei (%) 
Acțiunea 6.3. Îmbunătățirea îngrijirii cazurilor de tuberculoză în rândul populațiilor-cheie și vulnerabile, inclusiv al migranților și al persoanelor aflate în detenție, prin 

abordarea factorilor determinanți sociali 

6.3.1. Managementul cazurilor și a 

suportului psihosocial acordat 

persoanelor eliberate din detenție în 

asigurarea continuității îngrijirilor 

  IMSP  SR 

Ungheni; 

IMSP CS 

Ungheni, 

  IMSP CS 

autonome; IRP 

APL; 

DE; CNAM; 

DCSP; 

DGASPF,   IM 

2021*  

2022  

2023  

2024  

2025 

Conform 

specificației 

bugetului 

1. Ponderea ex-deținuților care au fost 

asistați cu servicii medicale pentru 

continuitatea tratamentului (%).  

2. Rata persoanelor eliberate din 

detenție, care au finalizat cu succes 

tratamentul în sectorul civil (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Anexa nr. 3 
 

                                                                                                                                                                                                la Decizia  Consiliului raional                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   nr._______ din 

____________ 

Indicatorii 

activităților de monitorizare, evaluare și raportare a Programului  teritorial Ungheni  de răspuns la tuberculoză 

pentru anii 2022-2025 

Nr. 

d/o 

Denumire 

indicator 

Numărător Numitor Dezagre

gare 

Instrume

nt / sursa 

de 

colectare 

Frecve

nța 

raport

ării 

Respons

abil 

pentru 

colectar

e 

Parteneri 

implicați 

Interpretare Aplicabilit

ate 

Valoa

rea de 

bază 

și 

perioa

da de 

referi

nță 

2021 202

2 

202

3 

2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I. Indicatori de impact  

1                 

2                 

3 Ponderea 

gospodăriilor 

afectate de 

tuberculoză 

care prezintă 

costuri 

catastrofale din 

cauza 

tuberculozei 

(%) 

Numărul de 

persoane tratate 
pentru 

tuberculoză (și 
gospodăriile lor) 

care suportă 

costuri 
catastrofale 

(combinate 

directe și 
indirecte) 

Numărul total de 

persoane tratate 
pentru 

tuberculoză. 

Național,  Sistemul 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 

evaluare a 

tuberculoz

ei 

Anual Minister

ul 

Sănătății  

- Indică 

nivelul 

protecției 

riscurilor 

financiare și 
protecției 

sociale 
pentru 

gospodăriile 
afectate de 

tuberculoză 

Indicator 

utilizat la 
nivel 

internaționa

l și asigură 

comparabili

tatea cu alte 

țări 

20,0%   

2016 

N/A 

 

0% 

N/A N/A N/A 0% 

II. Indicatori de rezultat 

Obiectivul specific 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 către finele anului 2025 

prin asigurarea accesului universal la screening sistematic al contacților și grupurilor cu risc sporit la tuberculoză, inclusiv și pentru copii. 

1.1 Rata de 

notificare a 

tuberculozei la 

Numărul total de 

pacienți cu 

Numărul 

populației / 

Național, 
teritorial, 

Sistemul 

informațio

Anual Minister

ul 

Biroul 

Național de 

Este unul 

dintre 

principalii 

Indicator 

utilizat la 

nivel 

79 

 

64 

 

62 61 60 59 

(50% 

reducer



100 000 de 

populație 

tuberculoză 

cazuri noi și 

recidive 

notificați 

100 000 mediu 

reședință
, sex, 
grup de 

vârstă 

nal de 
monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz

ei 

Sănătății  Statistică indicatori 
care 

caracterizeaz

ă situația 
epidemiologi

că în 
tuberculoză 

internaționa

l și asigură 

comparabili

tatea cu alte 

țări 

73,8 
(2019) 

59,8 e în 
compar

ație cu 
anul 

2015 

(118,0 
la 

100 000 

populați
e)) 

1.2

. 
Rata de 

acoperire a  

contacților cu 

screening 

sistematic 

pentru 

tuberculoză 

activă (%) 

Numărul 

contacților 

pacienților cu 
tuberculoză 

identificați în 

anul de 

raportare, care au 

fost examinați 
pentru 
tuberculoză  

Numărul 

contacților 

pacienților cu 
tuberculoză 

activă 

identificați în 
anul de raportare 
 

Național, 

analiza 
cascadei 

Sistemul 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 

evaluare a 
tuberculoz

ei 

Anual Minister

ul 

Sănătății  

Agenția 

Națională de 
Sănătate 
Publică 

Indică 

accesul la 

servicii 

Indicator 

utilizat la 

nivel 

internaționa

l și asigură 

comparabili
tatea cu alte 

țări 

  

93,1.0

%   
(2019) 

>90% 

 

100,0

% 

>90

% 

>90

% 

>90

% 

>90% 

1.3

. 
Ponderea 

persoanelor cu 

tuberculoză 

identificate 

prin depistarea 

activă, cu 

suportul 

organizațiilor 

societății civile 

(%) 

Numărul de 

persoane cu 
tuberculoză din 

populația 
afectată-cheie, 

referiți de 
voluntarii 

comunității / 
organizațiile 

societății civile 
pentru 

diagnosticul și 
tratamentul 
tuberculozei 

 

Numărul total de 

persoane cu 
tuberculoză 

notificată în 

aceeași perioadă 

Național,  
dezagreg

area pe 
diferite 

grupuri 

cheie/ 
locuri 

Sistemul 

informațio
nal de 
monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz

ei 

Organizați
ile 

societății 
civile 

Anual Minister

ul 

Sănătății  

OSC Indică 

accesul la 
servicii de 

screening 

prin 
intermediul 

organizațiilo
r societății 
civile  pentru 

grupuri 

vulnerabile 

și 
capacitatea 

organizațiilo
r societății 
civile de 

identificare a 

cazurilor de 
tuberculoză 

Este un 

indicator 
utilizat la 

nivel 

internaționa

l și asigură 
comparabili

tatea cu alte 

țări 

2,6 % 

(2019) 

6,0% 

 
 

3,0% 

8,0

% 

10,

0% 

12,0

% 

12,0% 

Obiectivul specic 2. Asigurarea diagnosticului precoce al tuturor formelor de tuberculoză cu depistarea către finele anului 2025 a cel puțin 90% din numărul total estimat de cazuri cu tuberculoză rezistentă la 

Rifampicină și multidrogrezistentă prin asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză și la testele de sensibilitate la medicamente, inclusiv utilizarea testelor rapide. 

2.1

. 

                

2.2

. 

                

2.3

. 
                

Obiectivul specific 3. Asigurarea tratamentului tuberculozei sensibile și tuberculozei rezistente la Rifampicină și multidrogrezistente cu obținerea ratei de succes a tratamentului 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% către anul 2025 prin asigurarea accesului echitabil la tratament 

de calitate și îngrijiri continue pentru toate persoanele cu tuberculoză, inclusiv copii, prin abordare centrată pe persoană și suport în baza necesităților persoanei 

3.1

. 
Ponderea  

pacienților care 

au inițiat 

Ponderea estimată a pacienților care 

primesc tratament antituberculos în 

condiții de  ambulator(%), în rândul 

Național Sistemul 

informațio
nal de 

Anual Minister

ul 

Sănătății  

- Indică 

accesul la 

tratament. 

Indicator 

utilizat la 

nivel 

25.7

% 

(201

30% 

 

 

30

% 

35

% 

35% 40% 



tratamentul 

antituberculos 

cu 

medicamentele 

de primă linie 

în condiții de 

ambulator (%) 

pacienților care încep tratamentul cu 
medicamente antituberculoase de 

primă linie 
Indicator suplimentar: Ponderea 

estimată a pacienților care primesc 

tratament antituberculos în condiții de 

ambulator (%), în rândul pacienților 
care încep tratamentul antituberculos 

cu medicamente de linia a doua 

monitoriza

re și 

evaluare a 
tuberculoz

ei 

internaționa

l și asigură 

comparabili

tatea cu alte 

țări 

9) 22.4% 

3.2
. 

                

3.3

. 
Rata de succes 

a tratamentului 

în rândul 

tuturor 

pacienților cu 

tuberculoză 

sensibilă cazuri 

noi și recidive 

(%) 

Numărul de 

cazuri noi și 
recidive de 

tuberculoză 

înregistrate în 

perioada 

specificată și 
tratate cu succes 
 

Numărul total de 

pacienți cu 
tuberculoză 

(cazuri noi și 

recidive) 

notificați în 

aceeași perioadă  
 

Național, 
teritorial, 

mediu  

de 

reședință
, sex, 

grup de 

vârstă 

Sistemul 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz

ei 

Anual Minister

ul 

Sănătății  

- Indică 

accesul la 

tratament. 
Va evalua 

calitatea și 
eficacitatea 

programului 

național în 
realizarea 

tratamentului 

antituberculo
s. Va evalua 

indirect 

povara 
tuberculozei 

în țară. Va 
evalua 

indirect cost-

eficiența 

intervențiilor 

Indicator  

utilizat la 

nivel 

internaționa

l și asigură 
comparabili

tatea cu alte 

țări 

 85% 

(coh

orta 
2018

) 
 

86% 

 

 

80.3% 

87

% 

88

% 

89% >90% 

3.4

. 
Rata de succes 

a tratamentului  

în cohorta 

cazuri noi de 

tratament de 

tuberculoză 

rezistentă la 

Rifampicină și 

multidrogrezist

entă (%) 

Numărul de 

pacienți cu 
tuberculoză 
rezistentă la 

Rifampicină și 
multidrogreziste

ntă confirmați 
bacteriologic în 

perioada 
specificată care 

au fost tratați cu 

succes 

 

Numărul de 

pacienți  cu 
tuberculoză 
rezistentă la 

Rifampicină și 
multidrogreziste

ntă confirmați 
bacteriologic 

care au început 
un regim de 

tratament 

antituberculos în 

perioada 

specificată. 

Național, 
teritorial, 

mediu  
de 

reședință
, sex, 

grup de 
vârstă, 

la 

necesitat
e analiza 

cazurilor 

de 
retratame

nt și tipul 
de 

rezistență 

Sistemul 

informațio
nal de 
monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz
ei 

Anual Minister

ul 

Sănătății  

- Indică 

accesul la 
tratament. 

Va evalua 

calitatea și 

eficacitatea 
programului 

național în 
realizarea 

tratamentului 
antituberculo

s. Va evalua 

indirect 
povara 

tuberculozei 

în țară. Va 
evalua 
indirect cost-

eficiența 

intervențiilor 

Indicator 

utilizat la 
nivel 

internaționa

l și asigură 
comparabili

tatea cu alte 

țări 

73,0

% 
(coh

orta 
2017

) 

 

75% 

 
 

61.9% 

75

% 

75

% 

75% >80% 

3.5
. 

                

3.6 Ponderea Numărul de Numărul total de Național,  Sistemul Anual Minister - Indică gradul Este un 15.7 10% 15 20 25% >25% 



. pacienților cu 

tuberculoză 

care au inițiat 

tratament 

antituberculos 

(tuberculoză 

sensibilă și 

tuberculoză 

drogrezistentă ) 

și au beneficiat 

de orice formă 

de asistență, 

inclusiv de 

suport 

psihosocial din 

partea 

organizațiilor 

societății civile 

pentru 

creșterea 

aderenței la 

tratament (%) 

persoane care au 

inițiat 

tratamentul 

antituberculos și 
care au 

beneficiat  de 

orice formă de 

asistență, 
inclusiv de 

suport 

psihosocial din 
partea OSC 

persoane cu 
tuberculoză care 

au inițiat 
tratamentul în 

aceeași perioadă 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz

ei 
OSC 

ul 

Sănătății  
de implicare 
a 

organizațiilo
r societății 
civile în 

consilierea și 
suportul 

pacienților 
pentru 

finalizarea 
cu succes a 

tratamentului 

indicator 
utilizat la 

nivel 

internaționa

l și asigură 
comparabili

tatea cu alte 

țări 

% 
(201

9) 

 
 

 

0 

% % 

Obiectivul specific 4. Asigurarea  acoperirii universale si continuității serviciilor medicale, gestionarea  co-morbidiăților și problemelor social-economice în baza necesitaților  persoanei prin extinderea 

colaborării cu programele naționale HIV, Hepatite, Droguri, Alcool, Diabet, Sănătate mintală, etc., conlucrare cu sectorul penitenciar, social și societatea civila 

4.1

. 
Rata de 

acoperire cu 

testare la HIV 

(%) 

Numărul total de 

pacienți cu 
tuberculoză, 

cazuri noi și 

recidive 

notificați pe 
parcursul 

perioadei de 

referința, testați 
la HIV,  * 100 
 

Numărul total de 

pacienți cu 
tuberculoză 

cazuri noi și 

recidive 

notificați pe 
parcursul 

perioadei de 

referință  

Național, 
teritorial, 

mediu de  

reședință
, sex, 

grup de 

vârstă 

 

Sistemul 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz
ei 

Anual Minister

ul 

Sănătății  

Programul 

național de 

prevenire și 
control a 

HIV/SIDA și 

infecțiilor cu 
transmitere 
sexuală 

Indică 

accesul la 
servicii. 

Indicatorul 

va 

monitoriza 

numărul 

cazurilor de 
co-infecţie 

TB/HIV 

printre 

pacienții 
notificați cu 
tuberculoză. 

Va indica 

indirect 
realizarea 

activităților 

sinergice 

privind 

controlul co-

infecției 
TB/HIV 

Indicator 

utilizat la 
nivel 

internaționa

l și asigură 

comparabili

tatea cu alte 

țări. 

 

94,4
4% 

(201

9) 

> 95% 

 
 

 

100% 

> 

95
% 

> 

95
% 

> 

95% 

> 95% 

4.2

. 

Ponderea 

pacienților cu 
TB/HIV care au  

inițiat 
tratamentul 
antituberculos 

din numărul de 

Numărul total de 

pacienți cu 
TB/HIV care au 

inițiat tratament 
pentru 
tuberculoză pe 

parcursul 

Numărul total de 

pacienți cu 
TB/HIV, 

notificați pe 
parcursul 
perioadei de 

referință 

Național, 
teritorial, 

mediu de 

reședință
, grup de 
vârstă 

Sistemul 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz

Anual Minister

ul 

Sănătății  

Programul 

național de 

prevenire și 
control a 

HIV/SIDA și 

infecțiilor cu 
transmitere 

Indică 

accesul la 
tratament 

pentru 

tuberculoză, 
disponibilitat

ea setului de 

Este un 

indicator 
utilizat la 

nivel 

național și 
asigură 

comparabili

96.2

% 
(201

9) 

> 95% 

 
 

100% 

> 

95
% 

> 

95
% 

> 

95% 

> 95% 



pacienți cu 
TB/HIV (%) 

perioadei de 

referință * 100 

 

ei sexuală, 

Organizațiile 

societății 
civile 

medicamente 
necesare 

pentru 

tratamentul 
tuberculos, 

existența 
listei de 

așteptare 

tatea la 
nivel 

teritorial 

4.3

. 
Rata de 

acoperire cu 

tratament 

antiretroviral  

a pacienților cu 

TB/HIV (%) 

Numărul total de 

pacienți cu co-

infecție TB/HIV 

cazuri noi și 
recidive 

notificați într-o 
anumită perioadă 

care au inițiat 
tratamentul 
antiretroviral* 

* În termen de 8 

săptămâni de la 
începerea 

tratamentului 

antituberculos 

Numărul total de 

pacienți cu 
tuberculoză 

cazuri noi și 
recidive 

notificați în 
perioada 

specificată, care 

sunt HIV pozitivi 
 

Național, 
teritorial, 

mediu  

de 

reședință
, sex, 

grup de 

vârstă. 

Sistemul 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz

ei 

Anual Minister

ul 

Sănătății  

Programul 

național de 

prevenire și 
control a 

HIV/SIDA și 

infecțiilor cu 
transmitere 

sexuală 

Indică asupra 

supravegheri

i prevalenței 

infecției HIV 
printre 

pacienții cu 
tuberculoză, 

care este o 

treaptă 
importantă în 

planificarea 

și realizarea 
integrării 

activităților 
de control al 
tuberculozei 

și HIV, 

precum și 
monitorizare

a eficienței 
acestor 

activități în 
timp 

Indicator 

utilizat la 
nivel 

internaționa

l și asigură 
comparabili

tatea cu alte 

țări 

88.1

% 
(201

9) 

> 95% 

 
 

 

 

100% 

> 

95
% 

> 

95
% 

> 

95% 

> 95% 

Obiectivul specific 5. Reducerea transmiterii tuberculozei în societate prin măsuri de prevenire în răspunsul la tuberculoză,  inclusiv extinderea tratamentului preventiv al tuberculozei la persoanele care trăiesc 

cu HIV, contacții adulți, copii și asigurarea a cel puțin 95% ratei de vaccinare cu vaccinul Bacillus Calmette-Guerin la noi născuți 
5.1
. 

Rata de 

vaccinare cu 

Bacillus 

Calmette- 

Guérin către 

vârsta de 12 

luni 

Numărul total de 
copii nou- 

născuți, 
vaccinați cu 
vaccinul 

antituberculos 
Bacillus 

Calmette-Guérin 

la naștere pe 

parcursul 

perioadei de 

referință  

Numărul total de 
copii nou-

născuți, pe 
parcursul 

perioadei de 

referință 

Național, 
teritorial 

Statistica 
administra

tivă 

 

Anual  Minister
ul 

Sănătății  

Agenția 

Națională de 
Sănătate 
Publică 

Indică 
indirect 

asupra 

aplicării 
măsurilor de 

profilaxie 

specifică 
pentru 

tuberculoză 

Indicator 
utilizat la 

nivel 

internaționa

l și asigură 
comparabili
tatea cu alte 

țări 

99.2% 
(2019) 

> 95% 
 

 

 
 

99,4

% 

> 
95

% 

> 
95

% 

> 
95% 

> 95% 

5.2

. 
Ponderea 

persoanelor 

eligibile din 

populațiile cu 

risc sporit de 

infectare 

testate pentru 

infecția 

tuberculoasă 

Numărul total de 

persoane din 

populațiile cu 
risc sporit care 

au fost testate 

pentru infecția 
tuberculoasă 

latentă în 

perioada de 

Numărul total de 

persoane din 

populațiile cu 
risc sporit care 

au fost eligibile 
pentru testare în 

perioada de 

raportare 

Național  Sistemul 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 
evaluare a 
tuberculoz

ei 

anual Minister

ul 

Sănătății  

- Indică 

acoperirea cu 

testare a 

populațiilor 

cu risc 
sporit, 

eligibile 

pentru 
tratamentul 

Indicator 

utilizat la 

nivel 

internaționa

l și asigură 
comparabili
tatea cu alte 

țări 

90.8% 

(2019) 

 

>90% 

 

 
 

 

97,0

% 

>90

% 

>90

% 

>90

% 

>90% 



latentă (%) raportare 
 

preventiv al 
tuberculozei 

5.3

. 
Rata de 

acoperire cu 

tratament a 

infecției 

tuberculoase 

latente (%) la 

copii cu vârsta 

sub 5 ani din 

contact cu 

tuberculoză 

Numărul total de 

copii cu vârsta 

<5 ani din 
contact cu 

bolnavi cu 

tuberculoză 

înscriși în 
tratamentul 

infecției 
tuberculoase 

latente în 
perioada 

specificată 

 

Numărul de copii 

cu vârsta <5 ani 

din contact cu 
bolnavi cu 

tuberculoză 

eligibili pentru 
tratamentul 

infecției 
tuberculoase 

latente în 
perioada 

specificată 

Național Sistemul 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz

ei 

Anual Minister

ul 

Sănătății  

- Indică 

capacitatea 

programului 

de a iniția 
tratamentul 

infecției 
tuberculoase 

latente la 
copiii <5 ani 

care sunt din 

contact  cu 
tuberculoza 

și sunt 

eligibili 

pentru 

tratamentul 
preventiv al 

tuberculoz 

Indicator 

utilizat la 

nivel 

internaționa

l și asigură 
comparabili

tatea cu alte 

țări 

 

76,2% 

 

>90% 

 

 
 

 

0 

>90

% 

>90

% 

>90

% 

>90% 

5.4
. 

Rata de 

acoperire cu 

tratamentul 

infecției 

tuberculoase 

latente în 

rândul 

persoanelor 

care trăiesc cu 

HIV (%) 

Număr total de 

pacienți noi cu 
HIV care au 

primit tratament 

a infecției 
tuberculoase 

latente în 
perioada 

specificată 

Numărul total de 

pacienți noi cu 

HIV cu indicații 
pentru 
tratamentul 

infecției 
tuberculoase 

latente în 
perioada 

specificată 

Național Sistemul 

informațio
nal de 

monitoriza

re și 
evaluare a 

tuberculoz
ei 

Anual Minister
ul 

Sănătății  

Programul 

național de 

prevenire și 

control a 

HIV/SIDA și 

infecțiilor cu 
transmitere 

sexuală 

 Indicator 
utilizat la 

nivel 

internaționa

l și asigură 
comparabili

tatea cu alte 

țări 

66.7% 
(2019) 

67% 
 

0 

70
% 

70
% 

70% 70% 

Obiectul 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 cu 

atingerea zero costuri catastrofale pentru pacienții cu tuberculoză către finele anului 2025. 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Anexa nr. 4 
 

                                                                                                                                                                                                la Decizia  Consiliului raional  

                                                                                                                                                                                                nr._______ din ____________ 

 Costurile estimative 

pentru realizarea Programului  teritorial  Ungheni de control 

al tuberculozei  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 

 

 

 

 

1373118,0 

 

 

 

 

1444121,0 

 

 

 

 

1442740,0 

 

 

 

 

1346552,0 

 

 

 

 

1330357,0 

 

 

 

 

6936888,0 

 

 

 

 

19,9 

 

 

 

 

 
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 

 

 

 

516461,0 

 

 
 

 

 

 

554480,0 

 

 
 

 

 

 

591704,0 

 

 
 

 

 

 

466303,0 

 

 
 

 

 

 

550568,0 

 

 
 

 

 

 

2679516,0 

 

 
 

 

 

 

7,7 

 

 
 



 

 

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 

 

 

1050215,0 
 

 

 

1320806,0 
 

 

 

1285669,0 
 

 

 

776468,0 
 

 

 

768763,0 
 

 

 

5201921,0 
 

 

 

 
14,9 

 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 

       

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

8835,0 
 

 

 

 

 

5307,0 
 

 

 

 

 

5279,0 
 

 

 

 

 

990,0 
 

 

 

 

 

964,0 
 

 

 

 

 

21375,0 
 

 

 

 

 

0,6 
 

 

 

 

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% 

 

 

 

132490,0 

 

 

 

 

174120,0 

 

 

 

 

164829,0 

 

 

 

 

136470,0 

 

 

 

 

133556,0 

 

 

 

 

741465,0 

 

 

 

 

2,1 

 



 

 

 

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 

 

 

 

 

3855821,0 

 

 

 

 

3807206,0 

 

 

 

 

3734473,0 

 

 

 

 

3608100,0 

 

 

 

 

3606116,0 

 

 

 

 

18611716,0 

 

 

 

 

53,7 

 implicarea organizațiilor societății 

civile și a persoanelor afectate de 

tuberculoză 

       

 
 

7. 

Consolidarea capacității naționale de 

cercetare și inovare pentru luarea 

deciziilor, în scopul accelerării și 

îmbunătățirii răspunsului național la 

tuberculoză 

 

78383,0 
 

 

76915,0 
 

 

81877,0 
 

 

74477,0 
 

 

86970,0 
 

 

398622,0 
 

 

1,1 
 

 Total: 7015323,0 7382955,0 7306571,0 6409360,0 6477294,0 34591503,0 100.0 

 

      Nota:  Pentru anul 2021 bugetul a fost executat   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BUGETUL  

  Programului  teritorial  Ungheni de control al tuberculozei  

pentru anii 2022-2025 ( dupa sursele de finanțare) 

 

Nr.  

d/o 
Finanțatorii 2021     2022 2023 2024 2025 Total 

(lei) 

Cota parte % 

1 Bugetul Ministerului Sanatății 551190,0 833711,0 883061,0 1141526,0 1222005,0 4631493,0 13,38 

2 Bugetul Ministerului Justiției 269953,0 271408,0 272775,0 278445,0 278509,0 1371090,0 3,96 

3 Fondurile  CNAM 4730342,0 4733364,0 4697919,0 4982389,0 4968780,0 24112794,0 69,70 

4 Fondurile APL 0 5000 ,0 20000,0 25000,0 25000,0 75000,0 0,002 

 5   Finanțare  externă  din  

granturi  aprobate 

1463838,0 1539472,0 1446816,0 0 0 4450126,0 12,89 

 Total:  7015323,0 7382955,0 7306571,0 6427360,0 6494294,0 34640503,0 99,9 

 

        Nota:  Pentru anul 2021 bugetul a fost executat   



                                                                                                                                                                                                         

Anexa nr. 5                                                                                                                                                                                   

la Decizia  Consiliului raional                                                                                                                                                                                           

nr._______ din ____________ 

Componența Grupului de lucru 

pentru    organizarea, elaborarea si monitorizarea    realizării Programului teritorial Ungheni de 

control al tuberculozei pentru anii 2022-2025. 

 

Președinte - Tatiana Lazar, Vicepreședinte al raionului  

Vicepreședinte –  Vladimir Popovici, Director  IMSP SR Ungheni 

Secretar –   Sergiu Talmaci –  Sef sectie CBT si MUSP 

Membrii:  

Alexandr Cornei - Șef Direcția  CSP Ungheni 

Elvira Stati, Vicedirector   IMSP SR Ungheni 

 Pavel Scarlat –  Specialist principal, ftiziopneumolog, IMSP SR Ungheni      

Oleg Belbas –   Șef  IMSP CS Ungheni  

Nicolae Saculțanu-Șef  IMSP CS Macaresti 

Boris Moraru-Șef  IMSP CS Valea Mare 

Aliona Ambroci- Șef IMSP CS  Danutani 

Maria Moldovan- Șef  IMSP CS  Cioropcani 

Galina Turtureanu-- Șef  IMSP CS Sculeni 

Ludmila Țurcanu- Șef IMSP CS Petresti 

Nicolae Silion- Șef IMSP CS  Napadeni 

Vitalie Taranu- Șef IMSP CS  Cornesti 

Alexei Chirica-Șef IMSP CS  Pirlita 

Petre Șontea- Șef IMSP CS Monoilesti 

Nicolae Iachimovschi- Șef IMSP CS  Cetireni 

Ina Bardan- Șef AlfaMedConsult SRL 

Victoria Chirica- Șef IMSP CS  Radenii-Vechi 

Viorelia Binzari- Director CFPR Cornesti 

 Tatiana Struc - Șef Direcție finanțe  

Tudor Rădeanu - Șef Direcție asistență socială 

 Iulia Pancu - Șef Direcție Educație 

Eșanu Victoria -   Șef interimar   CNAM  

Maler Oleg -  Oficiul Ungheni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Călărași 

Victor Gavriliță - Șef Inspectoratul Raional de Poliție    


