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Acordul de grant: GA 679 

• Semnat de FG in data de 7 aprilie 2015 
• Finantarea aprobata: 8,407,758 Euro 
• Cuprinde: 

–  4 prevederi contractuale  
–  8 conditi precedente  
atent monitorizate de catre FG 
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STATUS INDEPLINIRE PREVEDERI 
CONTRACTUALE SI CONDITII 
PRECEDENTE 
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Prevederi contractuale: 5.1 
• "In accordance with the Global Fund Board Decision Point 

GF/B28/DP4, the Grantee acknowledges and agrees that the 
commitment and disbursement of 15% of Romania’s 
aggregate allocation of EUR 9,312,530 for the 2014-2016 
allocation period, which is equal to EUR 1,396,880, is subject 
to the Global Fund’s satisfaction with Romania’s compliance 
with the Global Fund’s policies relating to counterpart 
financing.“ 
– Discutie cu reprez. Min. Sanatatii, OMS Romania si PNPSCT in 

luna iulie a.c. 
– Solicitare de clarificare catre FG cu privire la suma necesar a fi 

demonstrata; raspuns FG : 
• “Looking back at the Concept Note and all financial documents that 

were submitted together with the Concept Note, the Government 
needs to commit additional EUR 2.8m on top of past and current TB 
spending (2012 to 2014) to meet the Grant provision #1.” 
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Prevederi contractuale: 5.2 

• Prior to financing renovation and 
reorganization of an MDR-TB facility (the 
“Facility”), the Grantee shall present to the 
Global Fund a list of planned activities and 
associated budget (the “Proposal”), the Global 
Fund shall review such Proposal, and if 
satisfied with form and substance of such 
Proposal, approve the Proposal for renovation 
and reorganization of the Facility 
– Discutie cu reprez. MS, PNCT iulie a.c. 
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Prevederi contractuale: 5.3 

• No later than 31 October 2015, the Grantee 
shall propose and present to the Global Fund 
a concise list of work plan tracking measures 
based on the detailed operational plan for the 
health system reform shifting hospital-based 
care to community-based care, which shall be 
developed with support of the national and 
international experts 
– Status: in progres, AT WHO programata pentru 

luna Octombrie 
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Prevederi contractuale: 5.4 

• No later than 31 December 2015, the Grantee 
shall submit to the Global Fund the detailed 
work plan, including key milestones with 
associated timelines, related to the 
recentralization of the procurement, storage, 
and distribution of TB medicines, which shall 
be endorsed by the Ministry of Health of 
Romania and be acceptable in form and 
substance to the Global Fund 
– Status: inclusa in planul de AT OMS 
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Conditii precedente: 1. 

• Procurement of non-cash incentives for 
community workers and medical staff to 
support case finding and adherence budgeted 
in the amount of EUR 234,950 is subject to the 
receipt of a written description of a 
mechanism to provide such incentives and the 
respective budget calculation  

 
– Status: indeplinita 
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Conditii precedente: 2. 

• The development of the National M&E Plan which 
shall include all the core components of the M&E 
system, including description of M&E 
coordination, indicator definitions and 
measurement framework, routine data collection 
process, data management, and data quality 
assurance mechanism.  

 
– Status: in progres cf. contractului de asistenta tehnica 

incheiat cu WHO 
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Conditii precedente: 3. 

• The development of  
– (i) a detailed operational plan for community-based 

care through NGOs that would include any legislative 
and regulatory requirements and indicate clearly the 
scope and scale of the plan in relation to the national 
system, and  

– (ii) the list of the work plan tracking measurers based 
on the operational plan set forth above. 

  
• Status: in progres cf. contractului de asistenta tehnica 

incheiat cu WHO 
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Conditii precedente: 4. 

• The PR shall prepare and submit to the Global 
Fund the Quality Assurance plan for MDR-TB 
medicines, in form and substance satisfactory 
to the Global Fund.  

 
 
– Status: indeplinita 
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Conditii precedente: 5. 

• The PR shall revise its policies and procedure with 
respect to the organization’s salary grids and 
personnel contracts to ensure that personnel 
salaries are defined in terms of the currency in 
which the payments are made and are not 
pegged to foreign currencies (i.e., EUR). The PR 
will enforce such policy changes at sub-recipient 
level, where applicable.  

 
– Status: indeplinita 
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Conditii precedente: 6. 

• In line with the recommendation set out in 
the 2014 NTP review, the PR with the 
assistance of the international experts shall 
update the 2006 Clinical Guidelines for 
treatment of TB in children to ensure that the 
national TB pediatric methodology, protocols 
and algorithms are aligned with the WHO 
guidelines.  
– Status: in progres cf. contractului de asistenta 

tehnica incheiat cu WHO 
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Conditii precedente: 7. 

• The PR shall monitor the progress of the country 
plan to provide isoniazid preventive therapy 
(“IPI”) to 13% of the people with Latent TB 
Infection. The criteria for prevision of the IPT 
should be in line with the WHO 
recommendations.  

 
– Status: in progres; PNPSCT transmite la solicitarea RAA 

informatiile cu privire la furnizarea de chimioterapie 
preventiva; informatiile se integreaza in documentul 
update CP transmis periodic catre FG. 
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Conditii precedente: 8. 

• The PR shall monitor the country’s progress in 
implementation of the innovative 
developments of pediatric formulations and 
their incorporation into national therapeutic 
guidelines and practice. 
– Status: in progres; informare periodica PNPSCT 

transmisa catre FG + asistenta tehnica OMS re. 
ghidul national de management al TB la copii. 
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MANAGEMENTUL 
SUBRECIPIENTILOR 
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Activitati 
– Contractarea sub-recipientilor 
– Evaluarea sub-recipientilor 
– Suport operational pentru elaborarea 

metodologiilor proiectelor si in pregatirea 
activitatilor care urmeaza sa se implementeze pe 
parcursul lunilor urmatoare 

– Suport in efectuarea achizitilor 
– Monitorizare programatica  
– Monitorizare financiara 
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Contractare SRs 
• Contractele de sub-finantare au intrat in 

vigoare incepand cu data de 1 Aprilie 2015. 
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SR Valoare contractata (Euro) Total (Euro) 
• Institutul Marius Nasta 947.490 3.222.474 
• Institutul Marius Nasta 2.274.984 
CPSS 764.802 764.802 
• UNOPA 429.104 1.175.066 
• UNOPA 745.962 
Organizatia Salvati Copiii 388.316 388.316 
ARAS 957.626 957.626 



Evaluarea capacitatii SRs 

• Verificari detaliate cu privire la situatia legala, 
compententele staff-ului SRs, capacitatea SRs 
in concordanta cu cerintele FG 

• Suport operational in realizarea contractelor 
de sub-subfinantare pentru UNOPA (SSR 
ASPTMR) si ARAS (SSRs ALIAT si PARADA). 
– Misiunea LFA (iulie-august) a verificat indeplinirea 

cerintelor re. aspectele contractuale si de 
eligibilitate a SRs. 
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M&E 
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Scopul programului: reducerea incidenței TB și a mortalității prin 
TB, prin intervenții cu impact crescut  

(diagostic, tratament, prevenire și îngrijiri centrate pe pacienți),  
cu accent pe populațiile cheie 

Diagnostic Tratament DOT Suport 
social 

Suport 
psihologic 

ÎNGRIJIRE CENTRATĂ PE PACIENT  
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Cadru 
Subrecipienți (SR) și sub-subrecipienți (S-SR):  
• Institutul Marius Nasta 
• Salvati Copiii  
• ARAS (cu ALIAT și PARADA) 
• UNOPA (cu ASPTMR) 
• CPSS 
Grupuri țintă:  
– Pacienți cu TB (cu accent pe pacienți cu risc ridicat de non-

aderență) 
– Utilizatori de droguri injectabile (UDI) 
– Persoane fără adăpost (PFA) 
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REZULTATE 

Indicatori cheie 
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Denumire indicator 
Tip 

indicator
* 

REZULTATE LA 
30-Jun-15  

(sursa: PNCT) 

Ținte Q1 
(Aprilie - 

Iunie 
2015) 

Ținte 
cumulative 

2015 

Rata incidenta TB (per 100,000 locuitori) Impact  87%ooo - 85.00 
Rata mortalitatii prin TB (per 100,000 locuitori Impact  5.4%ooo (fara cazuri 

HIV-TB); 0.41%OOO 
(doar HIV-TB) 

- 5.52 

Prevalenta MDR TB in randul pacientilor noi TB Impact  2.80% - 2.8% 

Prevalenta MDR TB in randul pacientilor la 
retratament (recidive si alte retratamente 

Impact  11.00% 
- 11% 

Rata de notificare TB per 100,000 locuitori (cazuri 
noi si recidive confirmate bacteriologic si clinic) 

Outcome  74.4%ooo 
(14,861 / 19,985,814) - 76.83 

Rata de notificare TB per 100,000 locuitori (cazuri 
noi si recidive confirmate bacteriologic) 

Outcome  35.1%ooo 
(7021 /  19,985,814) - 49.70 

Rata de succes la tratament cazuri noi TB 
confirmate bacteriologic 

Outcome  84.1% 
(4839/5812) - 86% 

Rata de notificare a cazurilor RR si MDR TB 
(procent cazuri notificate din cazuri estimate a fi 
notificate) 

Outcome  88.3% 
(627/710) - 80% 

Rata de succes la tratament cazuri MDR TB 
confirmate bacteriologic 

Outcome  31.3% 
(214/684) - 50% 

*Indicatorii de impact și de tip outcome nu au ținte trimestriale  
10/6/2015 24 



Denumire indicator Tip indicator* 
REZULTATE LA 

30-Jun-15  
(sursa: PNCT) 

Ținte Q1 
(Aprilie - 

Iunie 
2015) 

Ținte 
cumulativ

e 2015 

Raport cazuri TB confirmate bacteriologic tratate cu 
succes din cazuri TB confirmate bacteriolorig notificate 
 

Output  74% 
(6189/8363) 
  

3,334 6,669 

3,877 7,755 
Numar cazuri TB notificate in Bucuresti (toate formele) Output  708 

(sem I 2015) 675 1,350 

Raport cazuri TB retratamente cu rezultat la 
antibiograma din cazurile bacteriologic confirmate  
 

Output  78.2% 
(2079/2660) 

1,319 2,637 

1,884 3,767 
Numar de cazuri RR si MDR TB bacteriogic confirmate si 
notificate 

Output  577 
(509+68) 292 584 

Numar de cazuri RR si MDR TB inrolate in tratament Output  577 292 584 
Raport cazuri RR si MDR TB inrolate in tratament care 
au fost declarate pierdute la T6 (pentru 2014- sem I) 
 

Output  2 RR din 5 evaluați A  29 58 
4 MDR din 43 evaluați A 
și P 292 584 

Raport pacienti TB care au rezultatul HIV notificat Output  10,927 pacienți testați 
din 15,906 declarați 5,322 10,645 

  8,188 16,377 
Raport pacienti cu co-infectie HIV/TB care primesc 
tratament antiretroviral  
 

Output  278 cu trat ARV, din 310 
pozitivi 166 332 

175 350 
Procent pacienti TB care incep tratament in 
ambulatoriu din pacienti total notificati in 6 judete 
(Constanta, Bucuresti, Neamt, Maramures, Arges si Dolj) 

Output  date indisponibile 
momentan 10%   

Procent pacienti MDR TB care incep tratament in 
ambulatoriu din pacienti total notificati in 6 judete 
(Constanta, Bucuresti, Neamt, Maramures, Arges si Dolj) 

Output  date indisponibile 
momentan 10%   
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REZULTATE 

Activități 
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Activități destinate UDI 

Subrecipient/i: ARAS în parteneriat cu ALIAT și PARADA  
Titlul proiectului: “TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!” 
Localizare: București  
 
Rezultate Q1: 
• Constituirea echipelor de proiect ale SR si S-SR 
• Realizare metodologie de implementare a proiectului 
 
Activități în derulare în Q2:  
• Furnizare servicii de harm reduction și servicii de prevenire și control 

TB (informare, screening, referire diagnostic, DOT, distribuire de tichete 
sociale pentru creșterea aderenței la tratament). 

• Instruirea echipelor de proiect (2 cursuri). 
• Selecție educatori între egali. 
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Activitati destinate PFA 
Subrecipient: Salvați Copiii  
Titlul proiectului: “Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și 
oferirea de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament” 
Localizare: București  
 
Rezultate Q1:  
• Constituirea echipei de proiect 
• Realizarea metodologiei de implementare a proiectului 
 
Activități în derulare în Q2:  
• Încheiere parteneriate 
• Furnizare servicii control TB (educare – informare TB, screening 

TB, referire pentru diagnostic, consiliere pentru creșterea 
aderenței la tratament TB) 

• Selecție educatori între egali 
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Activități destinate pacienților TB din 
ambulatoriu 

Subrecipient: UNOPA  
Titlul proiectului: “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB 
din România ”  
Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, 
Constanța, Dolj și Mun. București; 
 
Rezultate Q1:  
• Constituirea echipei de proiect 
• Elaborarea metodologiei de implementare a proiectului 
• Vizite de monitorizare (6) 
Activități în derulare în Q2:  
• Realizarea unei sesiuni de instruire pentru voluntarii DOT (asistenți 

medicali din dispensarele TB 
• Furnizarea DOT pentru pacienții cu TB înrolați în proiect 
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Activități destinate pacienților TB din 
ambulatoriu (cont.) 

Subrecipienți : UNOPA in parteneriat cu ASPTMR  
Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”  
Localizare: (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și 
Mun. București 
Rezultate Q1:  
• Constituirea echipei de proiect 
• Elaborarea metodologiei de implementare a proiectului 
• Vizite de monitorizare (6)  
• Încheierea de parteneriate cu autorități județene. 
Activități în derulare în Q2:  
• Constituirea și instruirea celor 6 echipe multidisciplinare (EMD) cu rol în referirea 

pacienților cu TB către serviciile de suport din ambulatoriu (DOT, distribuire de 
tichete sociale, consiliere psihologică și socială) 

• Recrutarea și instruirea educatorilor între egali care vor furniza suport pacienților 
TB cu risc crescut de non-aderență 

• Înrolarea în proiect a pacienților cu TB eligibili 
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Activități destinate pacienților TB din 
ambulatoriu (cont.) 

Subrecipient: CPSS 
Titlul proiectului: “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în 
vederea depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de 
tuberculoză”  
Localizare: județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București 
Rezultate Q1:  
• Constituirea echipei de proiect 
• Elaborarea metodologiei de implementare a proiectului 
• Selectarea celor 6 coordonatori județeni ai lucrătorilor comunitari care vor 

furniza DOT pacienților cu TB din ambulatoriu, fără acces la dispensar TB 
Activități în derulare în Q2:  
• Identificarea lucrătorilor comunitari  
• Identificarea de suspecți TB în comunitățile deservite de lucrătorii comunitari 
• Furnizarea de DOT & distribuire de tichete sociale de către lucrătorii 
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Activitățile ale Primitorului Principal  

Perioada Q1 – Q2: 
• Vizite de monitorizare a proiectelor (2) si participari la evenimente 

de training orgnizate in cadrul proiectelor 
• Întâlniri de lucru cu SR și SsR (4+) 
• Contribuție la dezvoltarea metodologiilor comune de lucru ale SRs 

(Distribuția tichetelor cadou pentru suporterii DOT, Distribuția 
tichetelor sociale pentru pacienții TB) 

• Furnizare feed-back la metodologiile de implementare ale fiecarui 
proiect 

• Verificare rapoarte aferente Q1  
• Solicitare estimări activități Q2 
• Comunicare constanta cu FG cu privire la metodologiile de 

implementare ale proiectelor si stadiul activitatilor implementate 
de SRs 
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MANAGEMENT FINANCIAR 
SI AL ACHIZITIILOR 
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Raport financiar & achizitii: 01 aprilie 2015 – 28 septembrie 2015 
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Cheltuieli SR&PR  
29% 

Medicamente 
36% 

Tichete sociale& stimulente 
8% 

Echipamente 
si 

consumabile 
de laborator 

(DST, LPA, 
MGIT) 
14% 

Taxa GLC  
1% 

Contracte experti 
nationali (asistenta 

tehnica) 
3% 

Masti HEPA  
0% 

Controlul calitatii 
medicamentelor 

1% 

Prezervative/ seringi/ 
Rifabutin/ consumabile 

sanitare pentru activitatile de 
harm reduction 

3% 

Alte activitati amanate/ 
economii 

5% 



Raport financiar & achizitii: 01 aprilie 2015 – 28 septembrie 2015 
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Descrierea activitatii Suma 

Procent 
din 
bugetul 
contractat Explicatii 

Cheltuieli SR&PR  675,312 29.15% 

Cheltuieli aferente perioadei 1 aprilie - 28 septembrie 2015: cheltuieli cu 
salariile si administrative, achizitia a 6 echipamente Genexpert si kituri de 
testare, depozitarea si distributia medicamentelor, incheierea contractului de 
TA cu OMS, sistemul de raportare financiara, echipamente pentru dotarea 
centrelor de evaluare, vizite M&E 

Medicamente 825,000 35.62% 
formularul MPT aprobat de expertii OMS; dosar autorizatie nevoi speciale in 
verificare la ANM 

Tichete sociale& stimulente 179,650 7.76% 
Intalniri de negociere cu furnizorii finalizate; estimare semnare contract si 
distributie pana la jumatatea lunii octombrie 2015 

Echipamente si consumabile de laborator 
(DST, LPA, MGIT) 336,000 14.51% Acorduri cadru semnate. Livrare/ plata in functie de cerintele PNT 
Taxa GLC  20,000 0.86% Se va plati direct de catre GFATM in cursul lunii viitoare 

Contracte experti nationali (asistenta 
tehnica) 63,000 2.72% 

Contractele cu experții naționali vor fi semnat la sfârșitul lunii septembrie / 
începutul lunii octombrie. Experții vor fi plătiti după livrarea serviciilor. Cu 
toate acestea, deoarece acestea depind de experții internaționali, data livrării 
serviciilor este influenta de cat de curând OMS va desemna experții 
internaționale. 

Masti HEPA  7,200 0.31% Contract semnat, in curs de derulare 

Controlul calitatii medicamentelor 15,000 0.65% Laboratorul de testare a calitatii (ICCF) este in proces de recertificare RENAR 

Prezervative/ seringi/ Rifabutin/ 
consumabile sanitare pentru activitatile de 
harm reduction 81,880 3.53% 

Seringi: contract semnat pentru achizitie pe 6 luni; primit recent aprobare de la 
GFATM pentru achizitie pe acord cadru; Prezervative: procedura anulata din 
motive tehnice a fost reluata; Rifabutin: dosarul de autorizatie nevoi speciale 
in verificare la ANM; restul achizitiilor: in progres 

Alte activitati amanate/ economii 113,317 4.89% 

Elaborarea, tiparirea, distributia de materiale print (IEC)/ curricule training; 
vizite M&E; intalnirea anuala TB; intalnirea anuala a grupurilor de lucru pe 
laboratoare TB; intalniri de lucru/ cu autoritatile etc.; servicii de traducere; 
costuri de comunicare peers 

Total buget contractat 2,316,359 100%   
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