
Grantul ROU-T-MoH
Primitor Principal: Ministerul Sănătății
Sub-recipient: Romanian Angel Appeal

Finanțator: Fondul Global de Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei

Raport trimestrial
(Q6 - perioada Ianuarie – Martie 2020)

Activități implementate de Fundația Romanian 
Angel Appeal (RAA)



A4.1.1 – Dezvoltarea unui model de servicii 
integrate în comunitate 



A 4.1.1: Dezvoltarea unui model de servicii 
integrate în comunitate 

A 4.1.1

a) Componenta re. 
Continuarea serviciilor de 

reducere a riscurilor 
furnizate de ARAS în cadrul 
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(finanțată prin grant) 

b) Componenta re. 
Dezvoltarea unui model de 
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(nefinanțată prin grant)

A 2.1.1 c) 
Asistență tehnică națională  

pentru 
elaborarea/revizuirea 

cadrului legal în vederea 
dezvoltării Centrului, inclusiv 

procedurile operaționale 



A4.1.1 – a) Continuarea serviciilor de reducere a riscurilor... (cont.)

SCOP

Menținerea până la finalul anului 2020 a serviciilor furnizate de
ARAS (Asociația Română Anti-SIDA) către grupul țintă:

▪ Schimb de seringi, testare rapidă pentru HIV, HBV, HCV,
distribuirea de prezervative, îngrijirea rănilor provocate de
injectare și a abceselor, vaccinare pentru hepatita A și B;

▪ Informare, referire și însoțire la servicii medicale și sociale
specializate;

▪ Evaluarea riscurilor privind infecția cu tuberculoză (TB) și
referirea suspectilor de TB către unități medicale specializate
pentru diagnosticare și tratament.



A4.1.1 – a) Continuarea serviciilor de reducere a riscurilor ...(cont.)

CONTEXT
Activitatea ARAS a continuat în trimestrul 6, echipele mobile au
furnizat pe teren servicii de reducere a riscurilor asociate
consumului de droguri injectabile. Începând din luna martie
activitatea s-a redus deoarece unitățile mobile ARAS nu au mai
putut opera din cauza contextului epidemiologic și a măsurilor
aferente stării de urgența declarate ulterior. Activitatea a putut
fi continuată doar la centrul fix Titan și în condițiile
aprovizionării ARAS cu materiale de protecție procurate de RAA
(mănuși, măști, dezinfectanți, etc.).

REZULTATE ÎN Q6
Conform tabelului de pe pagina următoare.



Indicatori (denumire) Tință 

trimestrială

Rezultat 

trimestrial (1)

Rezultat cumulativ 

Q5 (Q6 al 

Grantului)

Țintă cumulativă 

Q5 (Q6 al 

Grantului)

Nr. de CDI care vor beneficia de 

pachetul minim de servicii 

(informare, educație și consiliere 

HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative 

si schimb de seringi)

200 175 1924 1600

Nr. de seringi distribuite către CDI
200,000 171,620 789,340 1,150,000

Nr. de prezervative distribuite către 

CDI (2)
25,000 19,117 146,693 131,400

Nr. de teste HIV efectuate
150 16 353 790

Nr. de teste HVB efectuate
200 16 341 1150

Nr. de teste  HVC efectuate
200 16 323 1150

Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii 

medicale și sociale 80 45 291 380

1.] Rezultatul trimestrial se referă la numărul de beneficiari unici care au primit serviciul respectiv pe parcursul trimestului de raportare sau de

materiale distribuite în aceeași perioadă; numărul de beneficiari care au primit serviciul respectiv pentru prima dată se determină făcându-se

diferența dintre numărul cumulativ de beneficiari la finalul trimestrului de raportare și numărul cumulativ care a primit serviciul la finalul

trimestrului anterior.

2.] Cantitatea de prezervative disponibile în cadrul proiectului la momentul primei tranșe a fost de 50.000 de bucăți. Această cantitate a fost

depășită, numărul suplimentar fiind asigurat din resurse proprii ARAS

A4.1.1 – a) Continuarea serviciilor de reducere a riscurilor ...(cont.)



Foto: ARAS, imagini din proiect



A4.1.1- b) Dezvoltarea unui model de servicii integrate

SCOP

Dezvoltarea până la finalul grantului a unui centru de excelență în comunitate,
care să furnizeze servicii medico-psiho-sociale integrate pentru grupurile
vulnerabile la HIV TB, Hep. virale din București (consumatori de droguri
injectabile, persoane fără adăpost) și continuarea serviciilor de reducere a
riscurilor.

CONTEXT

În aprilie 2018, RAA a catalizat semnarea unui parteneriat multisectorial, în baza
căruia următorii parteneri se angajau să contribuie la realizarea centrului:
Ministerul Sănătății, Primăria Municipiului București (PMB) – prin Administrația
Spitalelor și Serviciilor Medicale a Mun. București (ASSMB), Spitalul Sf. Stelian,
Spitalul Clinic “Victor Babeș”, Asociația Română Anti-SIDA, Asociația Carusel,
Romanian Harm Reduction Network.

Ca urmare a acestui parteneriat, Centrul a fost introdus de către ASSMB în
Strategia de dezvoltare 2019-2020, Strategie care a fost votată de către
Consiliul General al Mun. București.



A4.1.1- b) Dezvoltarea unui model de servicii integrate (cont.)

CONTEXT (cont.)

Autoritatea locală urma să asigure finanțarea centrului (sediu,
amenajare, personal, costuri administrative).

Grantul Fondului Global urma să asigure doar suport sub formă de
asistență tehnică (ex. pentru dezvoltarea manualului de proceduri de
funcționare a centrului).

Abia în toamna anului 2019 PMB s-a decis asupra unui spațiu care
urmează să fie renovat pentru a găzdui noul centru.



Schimb de seringi

Adapost temporar

Consiliere psihologica

Tratament substitutivIngrijire medicala, tratament, testare

Consiliere sociala

Activitati de suport



REZULTATE ÎN Q6

În februarie 2020, PMB a informat membrii parteneriatului
că studiul de fezabilitate pentru noul centru a fost finalizat,
că urma să fie trimis spre avizare către Consiliul General și că
a inițiat procedurile pentru obținerea avizelor necesare
amenajării spațiului identificat.

Fundația Romanian Angel Appeal nu a fost înștiințată de alte
progrese până la sfârșitul trimestrului.

A4.1.1- b) Dezvoltarea unui model de servicii integrate (cont.)



A5.1.1 – Extinderea planului de advocacy construit în cadrul alocării
anterioare, pentru a permite monitorizarea, raportarea și campaniile
sistematice privind răspunsul guvernamental central și local la TBC și
TB-HIV (politică, cadru legal, mecanisme financiare și cheltuieli reale, 
implementarea reformei, durabilitatea intervențiilor etc.) în contextul
drepturilor populațiilor cheie și vulnerabile



A5.1.1: Extinderea planului de advocacy...

Centru medico-social pentru grupuri vulnerabile

REZULTATE Q6

• În februarie am primit informații privind stadiul derulării investiției:
“Studiul de Fezabilitate a fost recepționat în varianta finală iar pentru
câștigarea timpului a fost propusă majorarea Bugetului alocat pentru
Proiect prin amendament pentru Hotărârea din cadrul Ședinței Consiliului
General al Municipiului București din data de 14.02.2020. Menționăm de
asemenea faptul că, în vederea obținerii indicatorilor tehnico-economici ai
Investiției, A.S.S.M.B. a început procedura de obținere Avize și Acorduri
menționând în Certificatul de Urbanism Nr. 1855/43"O" / 17.12.2019.

• În a doua jumătate a lunii martie am revenit cu solicitare de informații la
care nu am primit răspuns încă.

PLANIFICARE Q7

• Reluare solicitare ASSMB pe legea 544/2001 referitoare la stadiul
proiectului întrucât la cererea anterioară nu am primit răspuns.



Health Advocacy School

REZULTATE Q6
• Pregătirea vizitei de studiu pentru

participanții la curs, organizată
împreună cu TB Europe Coalition și
Results UK la Londra programată
pentru luna aprilie 2020

• Din cauza pandemiei COVID-19 vizita
a fost amânată pentru o dată ce
urmează a fi stabilită ulterior

• Derularea celui de-al doilea curs, în
martie 2020 a fost, de asemenea,
amânată

PLANIFICARE Q7

• Activitatea e în așteptare și depinde de evoluția pandemiei COVID-
19, de măsurile dispuse de autoritățile din România și din UK

• Al doilea curs de health advocacy se va derula în funcție de
programul decis de UMF “Carol Davila” București

A5.1.1: Extinderea planului de advocacy... (cont.)



Rapoarte Watchdog

REZULTATE Q6

Raport “Analiza serviciilor de tratament substitutive (distribuție, costuri, condiții)
monitorizarea și identificarea barierelor pentru multiplicare și a măsurilor pentru
acțiuni de advocacy” - revizuit, finalizat și publicat pe site RAA
(https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2020/03/RAPORT-MONITORIZARE-
Tratamentul-de-substitut%CC%A6ie_FINAL_pentru-publicare_fara-Fond.pdf)

Raport ”Analiza implementării recomandărilor OMS privind accesul la
medicamente (analiza de cost, matrix comparativ), dezvoltarea de indicatori de
monitorizare și evaluare, inclusiv recomandări de îmbunătățire a achiziției de
medicamente”- revizuit, finalizat și publicat pe site RAA (https://www.raa.ro/wp-
content/uploads/2020/03/RAPORT-MONITORIZARE-Tratamentul-de-
substitut%CC%A6ie_FINAL_pentru-publicare_fara-Fond.pdf)

PLANIFICARE Q7

Revizuire, finalizare și publicare 3 rapoarte watchdog și advocacy

A5.1.1: Extinderea planului de advocacy... (cont.)

https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2020/03/RAPORT-MONITORIZARE-Tratamentul-de-substitut%CC%A6ie_FINAL_pentru-publicare_fara-Fond.pdf
https://www.raa.ro/wp-content/uploads/2020/03/RAPORT-MONITORIZARE-Tratamentul-de-substitut%CC%A6ie_FINAL_pentru-publicare_fara-Fond.pdf


A5.1.1: Extinderea planului de advocacy... (cont.)

Activități generale
REZULTATE Q6

• Am transmis solicitări pe legea 544/2001 către Ministerul Sănătății
pentru a afla stadiul aprobării normelor de aplicare ale Legii 302 /
2018 (“Legea tuberculozei”) și a Planului Național Strategic
HIV/SIDA 2019 - 2021. În februarie erau ambele documente în lucru
la MS.

• Comunicare pagina RAA și Stop TB ref. subiecte incluse în planul de
advocacy.

• Planificare campanie 24 martie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva
Tuberculozei, în 5 județe + București: concept, materiale
informative, evenimente publice. Din cauza măsurilor impuse în
contextul pandemiei COVID-19, campania s-a derulat doar online
pe Facebook.



A5.1.1: Extinderea planului de advocacy... (cont.)

Activități generale
PLANIFICARE Q7

• Revenire la MS cu solicitare pe legea 544/2001 pentru a afla
dacă există progrese în ceea ce privește documentele
menționate mai sus.

• Depunere raport actualizat în cadrul UPR - Mecanismului de
Evaluare Universală Periodică, pentru a arăta dacă există sau
nu progrese de la evaluarea României din 2018.

• Documentare cu privire la soluțiile digitale existente pentru
informarea și monitorizarea aderenței pacienților cu TBC.



A 5.2.1 – Creșterea capacității autorităților publice locale și a 
organizațiilor nonguvernamentale din cinci județe de a răspunde 
adecvat nevoilor re. TB și TB-HIV 



A 5.2.1 – Creșterea capacității autorităților publice locale și a 
ONGurilor din cinci județe de a răspunde adecvat nevoilor re. TB și

TB-HIV 
SCOP
Scopul acestei activități este de a crește capacitatea actorilor locali
(publici și privați) de a răspunde adecvat nevoilor identificate în
problematica TB și HIV și pentru a întări cooperarea
interinstituțională între principalii actori locali.

CONTEXT
Activitatea A5.2.1 este o activitate de mobilizarea comunitară cu
scopul de a răspunde adecvat nevoilor locale în domeniul TB și HIV.
În acest sens, de la începutul grantului și până la începutul
trimestrului 6 au fost realizate o serie de activități printre care:
selecția celor 5 județe și includerea acestora în proiect, dezvoltarea
unei metodologii de lucru, angajarea experților, realizarea unei
analize de nevoi și consultări cu principalii actori interesați de
problematica TB și HIV și o primă serie de ateliere de lucru de
formare și planificare cu reprezentanți ONG și ai autorităților locale
și de sănătate din Bacău, Craiova, Constanța, Iași și Arad.



A5.2.1 UPDATE Q6

Pregătirea și desfășurarea Campaniei din 24 Martie – Ziua Mondială

de Luptă Împotriva Tuberculozei

Au fost realizate întâlniri de planificare și coordonare pentru

organizarea activităților din jurul datei de 24 Martie în toate cele 5

județe, astfel:

•31 Ianuarie Iași

•3 Februarie Bacău

•7 Februarie Craiova

•13 Februarie Constanța

•21 Februarie Arad

Au fost organizate întâlniri de planificare și coordonare ale campaniei

din București cu Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate

Publică, Inst. Marius Nasta și alte organizații interesate.



A5.2.1 UPDATE Q6

A fost realizat un centralizator cu toate materialele necesare pentru

campania din fiecare județ și au fost solicitate mai multe oferte de

preț. De asemenea, a fost contractat și realizat design-ul materialelor

promoționale, printre care: flyer, poster, diplome, brelocuri, cărți de

vizită cu simptomele TBC, tricouri, mape de presă, pin-uri, calendare,

agende, banner și roll-up.

În fiecare locație a fost propusă următoarea structură de eveniment: o

conferință de presă, o clădire iluminată în culoarea roșu în data de 24

Martie, un eveniment stradal și de informare pentru publicul larg și

evenimente conexe cum ar fi: ateliere, concursuri, flashmob, expoziție

stradală și altele.



A5.2.1 UPDATE Q6

Au fost încheiate acorduri de colaborare cu:

• Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

• Asociația WILD ART Constanța

• Inspectoratul Școlar Județean Constanța

În contextul apariției SARS-COV-19 și a măsurilor impuse de autorități,

o mare parte dintre activitățile programate au fost anulate fiind

organizate:

• Iluminare clădiri în culoarea roșie

• Apariții în presă și social media

• Concurs de desene interjudetean (clasele I-VIII) organizat în

Județul Constanța și expoziție publică a desenelor.

Achiziția de materiale nu s-a mai realizat conf. planului ințial.



Elemente de desing al materialelor pregătite de echipa RAA







Clădiri iluminate în culoarea roșie



Clădiri iluminate în culoarea roșie



Clădiri iluminate în culoarea roșie



Concurs școlar – ISJ Constanța
Secțiunea “Materiale digitale”



Concurs școlar – ISJ Constanța
Secțiunea “Desen”



Concurs școlar – ISJ Constanța
Secțiunea “Desen”



Concurs școlar – ISJ Constanța
Secțiunea “Desen”



A5.2.1 UPDATE Q6 – Asistență tehnică 

A fost demarat procesul de asistență tehnică urmând ca experții

contractați să lucreze în următoarele trei direcții:

1.Asistență tehnică (AT) pentru instituțiile publice – suport

pentru viitoarele strategii de dezvoltare.

S-a început lucrul la cele 5 pachete de politică publică de

sănătate pentru introducerea unor măsuri și acțiuni specifice TB

și HIV, vizând în special următoarele strategii judetene de

dezvoltare (2021-2027). Fiecare pachet de politică publică va

conține: un document de politică publică “policy brief”,

propuneri de măsuri pentru strategiile județene 2021-2027 și

fișe de proiecte aferente măsurilor propuse.



A5.2.1 UPDATE Q6 – Asistență tehnică 

2. Asistență tehnică pentru ONG-urile pacienților cu TB –

procese de dezvoltare organizațională și de planificare

strategică în vederea creșterii capacității acestor organizații să

răspundă mai adecvat nevoilor.

Au fost selectate să participe Asociația pentru Sprijinirea

Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă frecum și cele

două filialele ASPTMR din județele Dolj și Constanța. Cele două

filiale au fost înființate și ca urmare a derulării activității A5.2.1

prin sprijinul primit din partea suporterilor ONG și al Fundației

RAA.



A5.2.1 UPDATE Q6 – Asistență tehnică 

3. Asistență tehnică pentru elaborarea de proiecte și

dezvoltarea de servicii noi:

ASPTMR a beneficiat de suport în a aplica cu o propunere de

proiect în cadrul Active Citizenship Fund Romania (termen limită

11 Martie) – proiect aflat în etapa de evaluare.

Suplimentar au mai fost depuse alte 2 aplicații de către Fundația

RAA și UNOPA având ca domeniu principal de acțiune lupta

împotriva TB și îmbunătățirea calității vieții persoanelor care

trăiesc cu HIV.



Adaptarea tuturor activităților la contextul generat de SARS-COV-

19 și întreprinderea acțiunilor necesare pentru:

- Continuarea proceselor de Asistență tehnică pentru

autoritățile publice locale și organizațiile neguvernamentale

implicate în cadrul activității (planificare strategică, policy

briefs, finanțări)

- Realizarea unei analize de nevoi ale pacienților și

specialiștilor implicați în programul TB din cele 5 județe

pentru a veni în întâmpinarea nevoilor acestora.

- Analiza oportunității continuării sesiunilor de lucru în format

rezidențial programate pentru Q8 și Q9 sau identificarea unor

viitoare soluții IT pentru a putea continua sesiunile de lucru.

A5.2.1 – Planificare pentru trimestru 7



Administrarea misiunilor de asistență tehnică națională



CONTEXT

RAA este responsabilă cu selectarea și contractarea consultanților
naționali pentru a sprijini implementarea următoarelor activități:

• A1.2.2 Evaluarea SNCT 2015 – 2020 urmată de revizuirea și
extinderea SNCT până în 2025/2030

• A1.3.1. Consolidarea capacității de achiziții a MS și PNPSCT
• A1.4.1. Dezvoltarea unui cadru național de M&E pentru controlul

tuberculozei
• A1.5.1. Stabilirea de legături funcționale între MS și ONG-uri

active în domeniu
• A2.1.1. Elaborarea / revizuirea legislației secundare și a

procedurilor operaționale pentru asigurarea accesului real al
populației cheie la servicii de prevenire și tratament eficace

• A3.4.1. Pregătirea și implementarea reformei de îngrijire
ambulatorie în domeniul tuberculozei.

Asistență tehnică națională



Asistență tehnică națională

A1.2.2 Evaluarea SNCT 2015 – 2020 urmată de revizuirea și
extinderea SNCT până în 2025/2030

A1.4.1. Dezvoltarea unui cadru național de M&E pentru controlul
tuberculozei

Rezultate la finalul Q5:

RAA a contractat echipa de consultanți naționali care au participat la
primele întâlniri de lucru cu echipele OMS, INSP, MS.

Rezultatele la finalul Q6:

Consultanții naționali au început lucrul la dezvoltarea noului Plan
Strategic TB pentru perioada 2021-2030



Asistență tehnică națională

A1.3.1 – Consolidarea capacității de achiziții a MS și PNPSCT

Rezultate la finalul Q5
Noiembrie 2019: Finalizare și depunere la Ministerul Sănătății a raportului
Analiza critică a sistemului de achiziție a medicamentelor și testelor de
diagnostic pentru programul TB

Rezultate la finalul Q6
Ianuarie 2020: Depunere la Ministerului Sănătății a propunerilor de
modificări ale legislației – propuneri formulate pe baza recomandărilor din
raportul Analiza critică...
Martie 2020: Participarea consultantului național la trainingul organizat de
consultantul WHO cu privire la utilizarea softului de cuantificare a
necesarului de medicamente anti-TB, în vederea dezvoltării unei proceduri
naționale (versiune în lucru)



A1.5.1. Stabilirea de legături funcționale între MS și ONG-uri active în domeniu

CONTEXT

Activitatea presupune desfășurarea unui proiect-pilot care să
testeze implementarea Programelor Naționale de Sănătate
utilizând (și) servicii achiziționate de la organizații non-
guvernamentale, în baza procedurilor proprii ale MS de achiziție
publică de servicii sociale. În mod particular, proiectul vizează
achiziția și administrarea unui contract de servicii sociale de tip
”echipe mobilă”, furnizat de un ONG și destinat prevenirii
transmiterii HIV, hepatitelor și tuberculozei în rândul
consumatorilor de droguri injectabile din București.

Asistență tehnică națională



A1.5.1. Stabilirea de legături funcționale între MS și ONG-uri active în
domeniu (cont.)

Rezultate la finalul Q6
17 februarie 2020: Ministerul sănătății a publicat anunțul de consultare a
pieței, cu termen de depunere a propunerilor: 28 februarie 2020

6 martie 2020 – Ministerul Sănătății, INSP, RAA s-au întâlnit cu potențialul
ofertant pentru clarificarea unor informații furnizate în urma procedurii de
consultare a pieței.

11 martie – 8 aprilie – discuții privind modificările/actualizările necesare
pentru documentația de atribuire; ultima versiune a documentației trimisă de
consultant pe 8 aprilie către MS și INSP.

Debutul epidemiei cu coronavirus a întrerupt continuarea procedurii de
achiziție. Procedura va fi reluată cel mai probabil în perioada iulie –
septembrie 2020.

Asistență tehnică națională (cont.)



A2.1.1 - Elaborarea / revizuirea legislației secundare și a
procedurilor operaționale pentru asigurarea accesului real al
populației cheie la servicii de prevenire și tratament eficace

Rezultate la finalul Q5:
Raportul Analiza barierelor care împiedică accesul real al
populațiilor cheie și vulnerabile la servicii de prevenire și
tratament pentru TB, HIV finalizat și trimis către MS și INSP în Q5.

Rezultate la finalul Q6
RAA a solicitat audiență la Casa Națională de Asigurări de
Sănătate, pentru a agrea și prioritiza recomandările din raportul
Analiza barierelor..., care trebuie transpuse în acte normative.

Asistență tehnică națională



A2.1.1 - Elaborarea / revizuirea legislației secundare...(cont.)
Rezultate la finalul Q5 (cont.):
Proiectele de acte normative pentru implementarea Legii TB nr. 302/2018 au
fost depuse la Ministerul Sănătății (MS) în oct. 2019, ulterior fiind analizate și
incluse și punctele de vedere primite de la MS și Ministerul Muncii și Protecției
Sociale (MMPS), astfel: normele privind cuantumul și metodologia
indemnizației lunare de hrană pentru pacienții cu TB - variante revizuite în nov.
2019; norme privind asigurările sociale (prelungirea concediului și
indemnizației pentru incapacitate de muncă pentru pacienții cu tuberculoză pe
toată perioada de tratament) - varianta revizuită dec. 2019; normele de
funcționare a Comitetului național de implementare (CNI), fostul CCM (Country
Coordinating Mechanism) (ian. 2020); norme privind metodologia de
funcționare a CNI (feb. 2020).

Rezultate la finalul Q6
Normele privind asigurările sociale - au fost aprobate prin OUG 25/2020;
Normele privind cuantumul indemnizației de hrană - au fost analizate și incluse
punctele de vedere primite de la MS și MMPS, Ministerul Justiției și Ministerul
Finanțelor Publice. Status: proiectul se află în circuitul de avizare al Guvernului.

Asistență tehnică națională



Derularea studiului Optima HIV
Ce este: Un studiu care folosește analiză secundară și modelare matematică a 
datelor epidemiologice și financiare care caracterizează un program național HIV. 

Ce urmărește: Formularea de propuneri de politică publică privind organizarea și 
finanțarea optimă a măsurilor din programul HIV/SIDA.

Beneficiu secundar: Algoritmul pentru analiză și proiecțiile din Optima HIV poate 
fi oricând reutilizat în scopul planificării programului HIV/SIDA.

Implementatori: Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” 
(INBI), cu suport tehnic din partea Burnet Institute (Australia).

Finațare: Global Fund și UNAIDS, prin Fundația Romanian Angel Appeal.

Durată: Aprilie 2019 – Aprilie 2020

Rezultate la finalul Q6: Raportul studiului OPTIMA HIV a fost finalizat (versiunea 
în limba engleză). Urmează ca în Q7 INBI să disemineze raportul și să solicite 
Ministerului Sănătății o dezbatere pe marginea recomandărilor.



Suport pentru implementarea grantului acordat 
Ministerului Sănătății (MS)



Rezultate la finalul Q6

• Pregătirea raportului financiar anual (DRPU) pentru întregul
Grant și transmiterea lui la termen către FG

• Furnizarea de clarificări financiare și programatice ca răspuns la
solicitările echipei LFA în procesul de revizuire a DRPU

• Continuarea activităților de contractare a experților naționali
pentru activitățile implementate de MS, administrarea dpdv.
financiar, HR și juridic a unui număr de peste 35 contracte de
asistență tehnică națională

• Participare și suport în organizarea misiunilor de AT națională

Suport în implementarea grantului



Rata de absorbție a fondurilor



Rata de absorbție a fondurilor contractate de RAA 
pentru perioada Q1 – Q6

Explicații Sume Rata de absorbție

Buget aprobat Q1 –Q6 1,614,662 €

Cheltuieli efectuate Q1-Q6 746,463 € 46%

Economii realocate catre COVID-19 137,131 € 8.5%

Obligații contractuale (conform definiției FG -

contracte semnate, în derulare)
453,751 € 28%

Total sume justificate (cheltuieli + realocări + 

contracte)
1,337,335 € 82.8%

Cheltuieli/ activități amânate (buget - sume 

justificate care vor fi plătite în următoarea 

perioadă)
277,327 € 17.2%



Rata de absorbție a fondurilor contractate de RAA 
pentru perioada Q1 – Q6 (continuare)

Dacă aparent rata de cheltuire a bugetului aprobat este de doar 46%, în
realitate, bugetul pentru aceasta perioadă este justificat în proportie de
83%.

Economiile RAA au fost identificate și realocate către achiziția de
consumabile sanitare și de protecție pentru dispensarele TB (alocare
aprobată de FG)

Din cauza semnării cu întârziere de aproape 5 luni a grantului, semnării
cu întârziere a MOU cu WHO ș.a.m.d., mare parte din contractele de
asistență tehnică națională au început mult mai târziu decât fuseseră
preconizate și bugetate (Q1-Q2). Dar contractele sunt semnate, iar
livrabilele sunt în diferite stadii de realizare. O altă întârziere este
datorată și contextului actual al pandemiei.

Aceste obligații contractuale reprezintă 28% din bugetul aprobat al RAA
și vor fi finalizate în decursul acestui an. Aceste obligații includ achiziții
de teste Xpert SARS-COV2 și un echipament GeneXpert pentru INSP


