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Abrevieri & Resurse:
 FG / GFATM: Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, 

Tuberculozei si Malariei www.theglobalfund.org
 Site-ul dedicat programelor finantate de FG – Runda a 6-a in Romania: 

www.fondulglobal.ro / www.globalfund.ro
 LFA / Local Fund Agent - Agentul Local al Fondului Global (Firma 

KPMG)
 CNC-FG: Comitetul National de Coordonare a Programelor HIV/SIDA 

siTB Finantate de Fondul Global www.ccmromania-gfatm.com
 RAA: Fundatia Romanian Angel Appeal – Primitor Principal al 

granturilor HIV/SIDA siTB finantate de Fondul Global www.raa.ro
 PR: Primitorul Principal
 SRs: Sub-recipienti / Implementatori – organizatii (institutii si ONG) 

cu care Primitorul Principal a incheiat un Acord de Sub-finantare
 ANP: Administratia Nationala a Penitenciarelor
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GRANTUL HIV/SIDA
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Grantul HIV/SIDA – Progres General 

Al doilea Semestru de implementare s-a caracterizat prin:

 Efortul SRs de a atinge tintele planificate; 

 Numeroase vizite de monitorizare si evaluare efectuate de echipa RAA (practic 
toate proiectele au fost acoperite: 59 proiecte sub-contractate unui numar de 26 
SRs);

 Auditul Financiar corespunzator 2007 a fost realizat cu respectarea termenului 
limita cerut de FG (15 iunie ‘08);

 Eforturile RAA de a selecta si sub-contracta SRs pentru programul din 
penitenciare (respins de ANP la finele 2007);

 Efortul RAA de a identifica si sub-contracta un nou SR capabil sa continue 
implementarea Centrului de Urgenta din Galati si de a solutiona problema 
spatiului Centrului;

 Continuarea eforturilor de solutionare a problemei TVA si de asigurare a 
sustenabilitatii programelor.
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Grantul HIV/SIDA – Progres General 
Indicatori:

 7 dintre indicatorii cheie au fost depasiti (>100%);
 7 dintre indicatorii cheie au fost realizati partial,in 

proportii variind intre 0% si 65%;
Din cei 7 indicatori realizati partial, 5 sunt afectati de 

valoarea 0 (zero) inregistrata si in acest semestru de 
activitatile de prevenire in penitenciare (ANP) si in 
aresturile politiei (MIRA);

 2 indicatori comportamentali au fost masurati (cei 
legati de comportamentele MSM);

 4 indicatori comportamentali sunt planificati a fi 
masurati pana la finele trimestrului 6 (Q6). 
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Dificultati
 Intarzieri de implementare (4 trimestre) pana la identificarea 

unor noi subrecipienti pentru pentru programul de prevenire 
HIV;

 Intreruperea temporara (1 trimestru) a activitatilor derulate 
in Centrul de Urgenta din Galati, pana la identificarea 
implementatorului care a preluat activitatea (Fundatia Inima 
de Copil);

 Dificultati tehnice (programatice, financiare) de 
implementare la unele organizatii de PLWHAs: a fost 
necesara acordarea de asistenta tehnica si adoptarea unor 
planuri de implementare revizuite, propuse de PR.
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Dificultati
 Implementatorii din aria programelor destinate PLWHAs 

reclama un interes scazut al tinerilor seropozitivi pentru 
implicarea in programe de integrare socio-profesionala;

 In anumite locatii, numarul de FSWs si de IDUs atinsi prin 
programele de outreach, este mult mai mic decat cel 
asteptat. Din acest motiv implementatorii exploreaza 
posibilitatea adoptarii unor noi tipuri de interventii de 
prevenire destinate acestor grupuri.
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Grantul HIV/SIDA – Runda a 6-a
Concluzii: 

In ciuda dificultatilor intampinate, realizarile acestei perioade 
includ:

 Sub-contractarea tuturor ariilor si activitatilor programului;
 Monitorizarea si evaluare activitatii tuturor SRs;
 Organizatiile mici de PLWHA au primit asistenta tehnica din 

partea PR pentru cresterea capacitatii tehnice de implementare;
 Rapoartele de monitorizare si evaluare indica (cu foarte mici 

exceptii) ca implementarea este pe o directie buna si ca sunt 
sanse foarte mari ca intarzierile in realizarea indicatorilor-cheie 
sa fie recuperate pe parcursul celui de al III-lea semestru. 
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Vizite de monitorizare si evaluare efectuate de echipa RAA
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ADV Targu Mures

Sera
Asoc.Speranta, Constanta

Ambulanta sociala
ARAS Bucuresti

Curs formare personal MIRA
TNT



Grantul HIV/SIDA – Runda a 6-a
Raport de Progres si Rating
Al Doilea Raport de Progres si Cererea de Finantare 

au fost transmise catre LFA si FG cu respectarea 
termenului-limita 
Raportul este disponibil pe 

www.fondulglobal.ro

Ratingul obtinut pentru Semestrul II de implementare 
este B1 = Implementare Adecvata
Raportul este disponibil pe 

www.theglobalfund.org
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Fundatia Alaturi de Voi (ADV)
Scoala de vara pentru YPLWHA
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Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS)
Activitati de teren destinate persoanelor care practica 

sexul comercial 
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Fundatia Dezvoltarea Popoarelor (FDP)
Curs de instruire pentru furnizorii de servicii psihosociale 

destinate YPLWHAs – martie 2008
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Fundatia Baylor Marea Neagra
Consiliere pentru orientarea profesionala a tinerilor 

seropozitivi

3/12/201414



Fundatia Inima de Copil, Galati
Atelier vocational
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Asociatia Integration
Schimb de seringi in Bucuresti
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Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS) 
Drepturile persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile –

intalnire cu autoritatile locale Bucuresti
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UNOPA
Conferinta Nationala “HIV/SIDA si locul de munca” 
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Top Sub-recipienti                      
(care merita felicitarile noastre speciale)
Pentru indeplinirea simultana a 5 criterii:

 corectitudine financiara

 profesionalism in implementare

 rapoarte trimestriale de calitate

 respectarea termenelor

 raspunsul rapid la solicitari
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• Fundatia Alaturi de Voi (ADV)
• UNOPA
• Health AID Romania (HAR)
• Fundatia Baylor Marea Neagra
• Fundatia Inima de Copil



Consideratii Financiare
Raport anual privind fondurile primite vs. fonduri distribuite  catre SR
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Semestrul I
01 Iulie - 31 Decembrie 2007

Semestrul II
01 Ianuarie - 30 Iunie 2008

Cumulativ
01 Iulie 2007 - 30 Iunie 2008

2,880,491 €

1,541,314 €

4,421,805 €

1,841,115 €

1,259,909 €

3,101,024 €

1,057,019 €

1,363,616 €

2,420,635 €

Semestrul I
01 Iulie - 31 Decembrie 2007

Semestrul II
01 Ianuarie - 30 Iunie 2008

Cumulativ
01 Iulie 2007 - 30 Iunie 2008

Fonduri primite 2,880,491 € 1,541,314 € 4,421,805 €

Fonduri distribuite catre SR 1,841,115 € 1,259,909 € 3,101,024 €

Fonduri cheltuite de SR 1,057,019 € 1,363,616 € 2,420,635 €



Consideratii Financiare

 Pana in prezent 70% din fondurile primite pentru primul an de 
proiect au fost distribuite Implementatorilor

 Procentul de 30% fonduri nedistribuite include si suma de 
955.887 euro, reprezentand trimestrul tampon pentru perioada 
Iulie – Septembrie 2008

 Cheltuielile Implementatorilor reprezinta 78% din totalul 
fondurilor distribuite catre acestia
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Consideratii Financiare
Opinia auditorului independent asupra situatiilor financiare pentru 
perioada 1 Iulie 2007 – 31 Decembrie 2007

“In opinia noastra, situatiile financiare  prezinta in mod corect, sub toate 
aspectele semnificative, veniturile colectate si cheltuielile platite in 
perioada 1 iulie 2007 – 31 decembrie 2007, in conformitate cu baza 
contabila de inregistrare la momentul efectuarii incasarilor si platilor, asa 
cu este descrisa in  Capitolul 5 - Politici contabile semnificative.”

Auditor MID Consulting SRL, Iulie 2008
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Achizitii PR
 Achizitia de prezervative
 Amanata cu mai mult de un trimestru datorita nerezolvarii co-

finantarii pentru TVA – negociere indelungata cu UNFPA cu
care s-a semnat cost-sharing agreement la inceputul lunii Iulie
(daca nu s-ar fi procurat prin UNFPA, s-ar fi platit TVA, caz in
care bugetul prevazut ar fi fost insuficient)

 Nevoile programului au fost acoperite din donatii.
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Achizitii PR
 Achizitia de consumabile sanitare prin sistemul UNDP

(seringi, apa distilata, plasturi, tampoane alcoolizate, etc.)
 Amanata cu mai mult de 2 luni. Regulile UNDP impun ca

pentru orice achizitie mai mare de 100,000 USD sa se solicite
aprobarea finala a biroului din Bratislava.

 Pentru primul an de implementare al programului s-au procurat
1,147,300 seringi insulina fata de 1,063,000 seringi estimate
pentru ARAS si ALIAT.

 Apa distilata – s-au achizitionat 53,025 fiole din necesarul de
124,120 fiole datorita cresterii semnificative a costului unitar
comparativ cu cel de la data acordului de grant.

 Tampoane alcoolizate si plasturi post-injectare s-au achizitionat
in proportie de 90% datorita aprobarii de catre UNDP
Bratislava a unor sume maxime pe contractele cu furnizorii.
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Achizitii (PR)

 Achizitia de teste rapide HIV/HVC/HVB

 Amanata cu mai mult de un trimestru datorita nerezolvarii
cofinantarii pentru TVA. RAA a lucrat cu UNDP, insa acesta din
urma nu a primit oferte eligibile pentru aceasta achizitie. Ca
urmare, RAA a organizat singura achizitia si a finalizat-o la
mijlocul trimestrului 4 si in decursul trimestrului 5.

 S-a achizitionat intregul necesar pentru cei 2 ani de
implementare: 18,085 teste rapide HIV; 1,280 teste rapide
HVC; 480 teste rapide HVB.
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Achizitii PR

 Alte consumabile sanitare: recipiente de colectare, unguent
cu heparina, dezinfectanti, manusi de examinare, vaccin antiHVB,
tampoane alcoolizate, ace, s-au achizitionat integral cantitatile
necesare pentru cei 2 ani de implementare ai programului.
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Achizitii SRs - Consideratii Generale
 Majoritatea SR au realizat achizitiile conform planificarii.

 Exceptii:
 I Nostri Bambini proiectul O2S6A5I18 “Sere de legume si

plante ornamentale” - constructia si echiparea serei planificata
pentru Q3 nu a inceput nici pana la finele lui Q4.

 MIRA proiectul O1S1A11I8 “Adoptarea unor cunoştinţe,
practici şi comportamente adecvate privind grupurile
vulnerabile aflate în aresturile temporare de poliţie” – trusele
de prim ajutor planificate pentru Q3 nu au fost achizitionate
pana la sfarsitul lui Q4.

 ARAS proiectul O1S1A2I2 “Clinica usor accesibila ARENA” – 2
containere planificate pentru Q1 neachizitionate pana la
sfarsitul lui Q4.
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GRANTUL TUBERCULOZA
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Grantul TB – Progres General
Primul Semestru (Octombrie 2007- Martie 2008) s-a 

caracterizat prin: 

 Revizuirea  anexelor si incheierea acordurilor de sub-
finantare, urmate de initierea activitatilor: 

- CPSS: 18.12.2007

- SNSPMS: 17.01.2008

- Salvati Copiii: 28.01.2008

- Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”: 27.02.2008

- CNSMF: 11.03.2008

- ANP: 09.07.2008

- CRR: Activitati prevazute in cursul anului II
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Grantul TB – Progres General 
Indicatori (primul semestru):

Din cei 17 indicatori- cheie, pentru 11 era prevazuta 
raportare la sfarsitul Semestrului I. 

 4 indicatori- cheie au fost depasiti (>100%);
 6 au fost partial realizati in proportii variabile intre 49-

96%;
 1 indicator cu nivel 0, corespunzator activitatilor care ar fi 

trebuit implementate de catre ANP; 

Rating-ul acordat Grantului TB pentru primul semestru de 
implementare: B1 (implementare adecvata).
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Grantul TB – Progres General 
Al doilea Semestru (perioada Aprilie – Iulie ’08)

 Strategia Nationala IEC si de comunicare cu mass-
media elaborate ; 

 site-ul tbnews.ro, realizat, functional in cadrul 
proiectului CPSS;

 31 caravane in 69 localitati pentru activitati de IEC la 
nivelul comunitatilor: 3.230 persoane atinse (cumulat 
cu Sem.I: 4.030 pers., 36 caravane, in 79 localitati), la 
care se adauga: 174 copii/tineri fara adapost (476 
cumulativ); 

Indicator- cheie: Nr. Persoane din comunitati
vulnerabile care au beneficiat de interventii IEC: 4.506
pana la 30.06.2008 
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Salvati Copiii
Prevenirea TB in randul copiilor si tinerilor fara 

adapost
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CPSS
Educatie pentru prevenirea TB in comunitatile defavorizate 

prin caravane mobile
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CPSS
Educatie pentru prevenirea TB in comunitatile defavorizate 

prin caravane mobile
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Grantul TB – Progres General 
Al doilea Semestru (perioada Aprilie – Iulie ’08)

 Au fost achizitionate TV si DVD- playere pentru 223 
unitati TB, care au primit si materiale educationale (film 
video);

 Au fost instruiti 35 jurnalisti asupra modului de reflectare a 
TB in mass- media; 

Urmarea va fi inclusa in raportul de monitorizare a presei… 
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SNSPMS-CPSS
Curs de instruire a jurnalistilor in problematica TB
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SNSPMS-CPSS
Curs de instruire a jurnalistilor in problematica TB
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Grantul TB – Progres General 
Al doilea Semestru (perioada Aprilie – Iulie ’08)

 Elaborarea, multiplicarea si initierea distributiei ghidului pacientului 
cu MDR-TB; 

 Au fost derulate o serie de ateliere de lucru, reuniuni pentru 
pregatirea unor activitati complexe: elaborarea unor curricule, 
module de instruire la distanta, strategie PAL, strategie ACSM, 
manualul de management al serviciilor de sanatate in controlul 
TB…etc.. 

 A fost trimisa cererea de extindere a proiectului DOTS- Plus la 
GLC;

 A fost elaborat un document preliminar al protocolului Anchetei de 
chimiorezistenta pentru substantele antituberculoase de linia a 2-a. 
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Grantul TB – Progres General 
Al doilea Semestru (perioada Aprilie – Iulie ’08)

 KAP survey referitor la TB in randul copiilor/ tinerilor fara 
adapost: 400 chestionare completate si introduse in baza de 
date, document preliminar disponibil;

 Materiale informative multe…

 A fost solicitata si primita aprobarea CCM pentru realocarea 
necesara asigurarii implementarii pentru proiectul de 
distribuire a stimulentelor de catre Crucea Rosie. 
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Dificultati

 Intarzieri de implementare: revizuirea anexelor a durat mai mult 
timp decat a fost estimat initial; acordurile de sub- finantare au 
fost semnate cu intarziere; 

 De subliniat intarzierea extrem de mare (3 trimestre) cu care s-a 
reusit incheierea acordului de sub-finantare cu ANP: modificari 
succesive ale persoanelor la conducerea ANP, verificari interne  la 
nivelul UIP-urilor care implementeaza proiecte cu finantare de la 
Fondul Global; 

 Solicitarea MSP de a revizui Normele de Implementare a PNCT in 
vederea aprobarii prin Ordin de Ministru: acesta a fost unul din 
motivele care a dus la intarzierea intocmirii si trimiterii aplicatiei 
la GLC. 
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Dificultati
 Intarzierea derularii unor Misiuni din partea OMS si 

respectiv GLC au dus la inregistrarea unor decalaje initiale in 
implementarea activitatilor care au beneficiat de asistenta 
tehnica de la acest nivel. Aceste decalaje pot fi insa recuperate 
pe parcursul derularii activitatilor: 

- Misiunea GLC: 14- 18 martie 2008

- Misiunea OMS pentru PAL: 24- 28 martie 2008 

- A 5-a Reuniune Balcanica pentru TB: discutarea protocolului 
DRS: 5-8 mai 2008. 

 Intarzierea definitivarii planului de achizitii: inca nu a fost 
definitivata lista MF care vor participa la implementarea PAL 
in regim pilot. 
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Grantul TB – Runda a 6-a
Raport de Progres si Rating
 Primul Raport de Progres si Cererea de Finantare au 

fost transmise catre LFA si FG cu respectarea 
termenului-limita 
Raportul este disponibil pe 

www.fondulglobal.ro

Ratingul obtinut pentru Semestrul I de implementare 
este B1 = Implementare Adecvata
Raportul este disponibil pe 

www.theglobalfund.org
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Grantul TB – Runda a 6-a
Concluzii: 

In ciuda dificultatilor intampinate, rapoartele de monitorizare si 
evaluare indica faptul ca implementarea este pe o directie buna 
si ca sunt sanse foarte mari ca intarzierile in realizarea 
indicatorilor-cheie sa fie recuperate in cea mai mare parte pe 
parcursul celui de al II-lea Semestru. 

Indicatori care nu vor putea fi realizati: 
 Ancheta de supraveghere a chimiorezistentei la substantele anti-

TB de linia a 2-a. 
 Nr. de persoane  din sistemul penitenciar instruite: va fi doar 

partial realizat. 
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Top Sub-recipienti                     
(care merita felicitarile noastre speciale)

Pentru indeplinirea simultana a 5 criterii:
 corectitudine financiara

 profesionalism in implementare

 calitatea raportarilor 

 respectarea termenelor

 raspunsul rapid la solicitari
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CPSS

Salvati Copiii



Sub-recipienti                      
care ne “mananca” zilele

Pentru indeplinirea simultana a cel putin 2 criterii din cele de 
mai jos:

 Superficialitate in tinerea evidentelor financiare

 Superficialitate in realizarea documentelor programatice

 Implementare sub standarde / neindeplininirea clauzelor contractuale

 Nerespectarea termenelor de raportare

 Reactie intarziata la solicitari
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Alte activitati conexe Grantului TB 
realizate de PR
 Revizuirea normelor de implementare ale PNCT, in vederea 

includerii unor recomandari ale Misiunii GLC;

 Demersuri pentru achizitionarea centralizata a 
medicamentelor antituberculoase la nivel national;

 Demersuri pentru recunoasterea si decontarea a 120 de zile 
spitalizare pentru bolnavii MDR-TB internati in cele 2 
centre;

 Demersuri pentru achzitionarea medicamentelor 
antituberculoase de linia a 2-a de la GLC/ IDA  pentru TOTI 
bolnavii de MDR-TB din  tara.
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Consideratii Financiare
Raport privind fondurile primite vs. fonduri distribuite  catre SR pentru primul 
semestru (01 Octombrie 2007 – 31 Martie 2008)

Fonduri primite

Fonduri distribuite catre SR

Fonduri cheltuite de SR

1,096,548 €

543,320 €

287,825 €

Fonduri
primite

Fonduri
distribuite
catre SR

Fonduri
cheltuite de SR

Semestrul I
01 Octombrie 2007 - 31

Martie 2008
1,096,548 € 543,320 € 287,825 €

 Cauzele  diferentelor intre fondurile primite (contractate 
cu GFATM) si fondurile distribuite Implementatorilor sunt:

 Negocierile cu Implementatorii guvernamentali au 
durat mult, iar majoritatea Contractelor au fost 
semnate in Ianuarie 2008 (al doilea  trimestru de 
implementare). Din aceasta cauza suma de 69.109 
euro nu a fost distribuita in primul trimestru.

 Negocierea si revizuirea planurilor de lucru si  a 
bugetelor cu ANP a durat mai mult de 6 luni.  Acesta 
este motivul pentru care suma de 81.064 euro 
planificata pentru implementarea proiectelor ANP nu 
a fost distribuita.

 Contractul cu UNDP privind implementarea 
activitatilor CCM a fost semnat in Martie 2008, iar 
suma de 15.472 euro a fost distribuita in semestrul 
urmator.
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Achizitii realizate
 Achizitii PR
 RAA depune toate eforturile pentru achizitia de medicamente

necesare continuarii tratamentului impotrivaTB.
 In perioada iulie-august 2008 a fost realizata achizitia serviciilor

de consultanta – expert DRS.

 Achizitii SR
 CPSS, Salvati Copiii si SNSPMS – achizitiile sunt realizate

conform planificarii.
 NASTA, CNSMF si ANP – achizitiile sunt intarziate fata de

planificare si trebuie depuse eforturi sustinute pentru
recuperarea intarzierilor.
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Update TVA  

Runda a 6-a
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Co-finantarea pentru TVA 
Stadiu Act normativ (OUG)

 Ianuarie – Iunie 2008 

In perioada ianuarie-aprilie Fundatia RAA a pus la dispozitia noului Presedinte al CNC-FG 
proiectul de act normativ si intreaga documentatie solicitata;

 Iunie 2008 

RAA solicita si obtine o audienta cu Dl. Eugen Nicolaescu, Ministrul Sanatatii, la care a participat si 
Dna. Cristina Barbuta, Director al Directiei Generale Bugete si Credite Externe din MSP. Alaturi de 
reprezentantii RAA la aceasta intalnire au luat parte si 2 membri CCM – Dna dr. Dana Farcasanu, 
CPSS si Dl. Iulian Petre, UNOPA;

 Ca urmare a intalnirii cu reprezentantii Fundatiei RAA, MSP a transmis catre MEF proiectul de act 
normativ si documentele de suport;

 August 2008 

Fundatia RAA solicita si obtine audienta la MEF. Dosarul este in curs de solutionare, fiind analizat in 
vederea avizarii sale de catre departamentele de resort din MEF.

 Septembrie 2008

Intalnire a reprezentantilor Ministerului Economiei si Finantelor, cu dl Andreas Tamberg, Global 
Fund Portfolio Manager si Fundatia RAA.
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Asigurarea sustenabilitatii proiectelor 
Rundei a 6-a

I. Realizarea unei Strategii de Asigurarea Sustenabilitatii programelor FG 
Runda a 6-a:

Constituirea unui Grup de Initiativa (GI) si organizarea a 3 intalniri de lucru ale GI 
(decembrie 2007, ianuarie si iunie 2008) pentru stabilirea obiectivelor strategice si a 
planului de interventie;

II. Intalnire de lucru cu reprezentantii Ministerului Sanatatii Publice
(MSP)- Agentia Nationala de Programe, Autoritatea Nationala de Sanatate Publica, 
Directia Generala Strategii si Politici de Sanatate;

III. Solicitare pentru audienta la Primarul General al Municipiului
Bucuresti, Conf. dr. Sorin Oprescu;

IV. Participarea la intalnirile organizate de SR cu autoritatile locale din 
locatiile de implementare ale proiectelor;

V. Asistenta tehnica in stabilirea parteneriatelor cu autoritatile locale 
destinate asigurarii sustenabilitatii proiectelor Rundei a 6-a.
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Comunicare si promovare
 Website (www.fondulglobal.ro), cu toate sectiunile active: 

Fondul Global, recipient principal, stiri, povesti de succes, 
implementatori, stadiul implementarii, resurse, parteneri, 
etc;

 Newsletter (numerele 1+2) distribuit pentru 253 utilizatori;

 Aparitii si informatii in mass media (presa, radio, tv); 
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PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE 
CONSULTATI

www.fondulglobal.ro 


