
Componenta de asistență tehnică
Domeniu Misiunea de asistență

tehnică
Stadiu 
implementare

Rezultat

CI TB Revizuirea cadrului legal cu privire la 
controlul infecției TB în România

Finalizat Propunere modificări legislative

Ghiduri și 
training

Dezvoltarea ghidului naţional pentru 
managementul cazurilor de TB la 
copii 

Finalizat Ghid clinic TB copii aprobat prin Ordin 
MS 6/2018

Ghiduri si 
training

Dezvoltarea ghidului naţional 
privind managementul cazurilor TB-
HIV

Finalizat Ghid clinic TB-HIV aprobat prin Ordin 
MS 6/2018

Laboratoare
TB

Dezvoltarea standardelor pentru 
laboratoare

Finalizat Standarde pentru laboratoare aprobate
prin Ordin MS 6/2018

Laboratoare 
TB

Dezvoltarea planului centralizat 
pentru achiziţia echipamentelor şi 
consumabilelor necesare în 
laboratoarele TB

Finalizat Plan centralizat achiziții laboratoare TB
aprobat prin Ordin MS 6/2018

Laboratoare
TB

Dezvoltarea procedurii de evaluare a 
standardelor şi criteriilor de 
performanţă îndeplinite de 
laboratoarele Bk

Finalizat Procedura evaluare laboratoare Bk
aprobat prin Ordin MS 6/2018
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Domeniu Misiunea de asistență
tehnică

Stadiu 
implementare

Rezultat

Laboratoare TB Dezvoltarea ghidului naţional 
pentru laboratoarele TB

Finalizat Ghid laboratoare aprobat prin Ordin MS 
6/2018

Reforma Analiza cadrului legislativ privind 
achiziţiile centralizate, identificarea 
barierelor şi dezvoltarea de 
recomandări şi strategii 

Finalizat Propunere modificări legislative
HG 127/2018

Reforma Dezvoltarea cadrului legislativ 
privind subcontractarea serviciilor 
organizaţiilor care oferă servicii TB 
grupurilor vulnerabile

Finalizat Propuneri modificări legislative

Reforma Dezvoltarea unui sistem de îngrijire 
a pacientului cu TB în regim 
ambulatoriu

Finalizat Model îngrijiri pacient cu TB

Reforma Îngrijire ambulatorie: Evaluarea 
situaţiei curente a implicării 
furnizorilor de servicii TB în 
România

Finalizat Model îngrijiri pacient cu TB

Reforma Analiza sistemului de finanţare şi 
decontare pentru furnizorii de 
servicii de sănătate 

Finalizat Model îngrijiri pacient cu TB
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Domeniu Misiunea de asistență
tehnică

Stadiu 
implementare

Rezultat

Reforma Dezvoltarea cadrului legislativ 
privind tratamentul TB (inclusiv a 
mecanismelor financiare de 
decontare a serviciilor medicilor de 
familie)

Finalizat Model îngrijiri pacient cu TB

Ghiduri și 
training

Dezvoltarea ghidului privind 
identificarea cazurilor de TB şi 
referirea pacienţilor cu TB între toţi 
furnizorii de servicii

Finalizat Ghid identificare cazuri TB

Ghiduri și 
training

Elaborarea normelor privind 
controlul TB şi managementul 
cazurilor de TB 

În derulare Ghid metodologic revizuit

Ghiduri și 
training

Elaborarea planului de instruire 
pentru personalul medical şi al altor 
furnizori de servicii privind controlul 
TB 

Finalizat Plan de instruire personal

Ghiduri și 
training

Elaborarea planului naţional privind 
dezvoltarea resurselor umane

Finalizat Plan de dezvoltare a resurselor umane
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Asistență tehnică în urma realocării 
programatice
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Domeniu Misiunea de asistență
tehnică

Stadiu 
implementare

Rezultat

Reforma Elaborare Transition Preparedness 
Assessment

Finalizat TPA completat

Reforma Elaborare Plan Strategic HIV-SIDA Finalizat Plan Strategic HIV-SIDA 2018-2020

Reforma Suport pentru MS în vederea 
creșterii capacității de monitorizare 
financiară și programatică

Finalizat Raport privind situația colectării și 
raportării indicatorilor programatici și 
financiari la nivelul MS

Reforma Evaluarea situației curente a 
resurselor umane și financiare din 
rețeaua TB

În derulare

Reforma Pregătirea pentru aprovizionarea 
neîntreruptă cu medicamente 
pentru TB după încheierea finanțării 
Fondului Global în România 

Finalizat Recomandări pentru asigurarea 
neîntreruptă a tratamentului TB


