Către:

Dl Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova

Copie:
Dlui Andrei Usatîi, Ministru al Sănătății
Membrilor Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de
Control HIV/SIDA și Tuberculoză
Dnei Tatyana Vinichenko, Manager Program, Fondul Global
Stimate Domnule Prim-ministru,
Prin prezenta, subsemnații, reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova
își exprimă îngrijorarea în legătură cu declarațiile Dlui Andrei Usatîi, Ministru al Sănătății și
președinte al Consiliului Național de Coordonare a Programelor Naționale de control al
Tuberculozei și HIV/SIDA (CNC TB/SIDA), făcute la ședința CNC TB/SIDA din 14.02.2014,
cu privire la intenția de excludere a exponentului sectorului neguvernamental din calitatea
de recipient principal al resurselor financiare oferite de către Fondul Global pentru
implementarea Programului Național de prevenire și control a Tuberculozei. Aceste
declarații contravin obiectivelor Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile din RM pentru
perioada 2012-2015, Strategiei Naționale de Sănătate Publică din RM 2014-2020, precum
şi recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind parteneriatele în domeniul
sănătăţii şi implicarea comunităţii în prevenirea şi tratamentul tuberculozei şi HIV/SIDA.
Menționăm faptul că la moment, Republica Moldova implementează granturile
Fondului Global prin doi recipienți principali, ceea ce este în conformitate cu
recomandările Fondului Global de (dual-track financing): UCIMP - exponent al sectorului
guvernamental și Centrul PAS - exponent al societății civile. Noi, ținem să menționăm faptul
că pe durata gestionării resurselor menționate, exponentul sectorului neguvernamental a
făcut față tuturor cerințelor fiind evaluat de Fondul Global la cele mai înalte raitinguri.
Acesta a asigurat o implicare activă a organizațiilor societății civile nu doar la nivel de
prestare a serviciilor, dar și la cel de luare a deciziilor, contribuind astfel la dezvoltarea
activismului și mobilizarea comunităților infectate și afectate pe întreg teritoriul țării
inclusiv regiunea transnistreană.
Stimate domnule Prim-ministru, vă informăm asupra faptului că organizațiile
societății civile, semnatare ale acestei scrisori, susțin păstrarea de mai departe a calității de
recipient principal din partea societății civile de către actualul exponent al sectorului
neguvernamental, cu transmiterea gestionării componentelor legate de diagnostic și
tratament către instituțiile de stat. Considerăm, în acest context, că numeroase activități, în
special de pledoarie țin exclusiv de competența și specificul organizațiilor societății civile și
nu ar fi corect șă fie gestionate de către instituțiile de stat (care ar fi evident într-o poziție
de conflict de interese) acest fapt fiind în dezacord cu aspirația noastră de instituire a unui
stat democratic în baza valorilor europene.
Organizațiile societății civile salută aspirația firească a Ministerului Sănătății de a
reuși finanțarea completă a programelor naționale de control al TB și HIV/SIDA din surse
interne. Totodată preluarea acestor prerogative presupune o pregătire foarte minuțioasă
din punct de vedere al managementului financiar și cel al resurselor umane, la fel este
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necesară dezvoltarea unor mecanisme de colaborare și contractare a organizațiilor
societății civile, care în prezent realizează o bună parte din activitățile de prevenire și
suport adresate grupurilor infectate și celor cu risc sporit de infectare. În prezent, atât
mecanismele respective, cât şi sursele interne necesare acestei intenții sunt lipsă, iar
pentru că elaborarea şi identificarea lor va dura, planează pericolul sistării acestor servicii.
Și în sfîrșit, țara dispune de puțin timp pentru a asigura desfășurarea tuturor
proceselor necesare aplicării pentru o noua finanțare către Fondul Global în luna iunie
2014. Trebuie sa lansăm dialogul la nivel de țară cu implicarea comunităților infectate și
afectate și să elaborăm un produs ce va garanta suportul Fondului Global. In acest context,
optăm pentru concentrarea eforturilor asupra acestui process cu implicarea tuturor
partenerilor inclusiv a reprezentanților societății civile.
Stimate domnule Prim-ministru, va solicităm și credem oportună implicarea
Dumneavoastră personală în susținerea dezvoltării organizaţiilor societății civile, care sunt
realmente importante pentru încurajarea implicării sociale a cetăţenilor în controlul
tuberculozei şi HIV/SIDA, la nivel de comunitate, pentru a atinge nivelul de siguranţă a
sănătăţii publice şi protecţiei sănătăţii umane prestabilit în Acordul de Asociere RM-UE.
Sperăm că împreună cu partenerii de dezvoltare, Consiliul Naţional de Coordonare TB/HIV
va reuși să asigure derularea în mod democrat a proceselor care definesc răspunsul
național în contextul epidemiei HIV și Tuberculoză.

Cu înaltă considerațiune,
Semnatarii:

Severin Lilian, Platforma Nationala a OSC-urilor active în controlul TB în Republica
Moldova, Secretariatul Platformei
Lista organizațiilor membre ale Platformei:
Oxana Rucșineanu, Asociatia nationala a bolnavilor de TB din RM SMIT
Ruslan Borzin, AO AFI
Moisei Anatolie, AO "Cuget" din s. Izvoare
Feodora Rodiucov, AO ,,Speranta terrei
Valentina Onică, AO Centrul de Asistență Socială ,,Casa Sperantelor”
Sabina Baciu-Danilov, AO CAIC

Curașov Alexandr, Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă”, Director Executiv
Lista organizațiilor membre:
Poverga Ruslan, A.O. “Viața Nouă”, Chișinău
Ivtodi Rodica, A.O. „Centrul Regional pentru Politici Comunitare”, Chișinău
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Belevțova Irina, A.O. „Mamele pentru Viață”, Chișinău
Avramenco Elena, A.O. „Credința Nord”, Bălți
Țurcan Maria, A.O. „Miloserdie”, Tighina (Bender)
Ciobanu Svetlana, A.O. „Pas cu Pas regiunea Sud”, Cahul

Ala Iațco, Asociaţia Obştească “Uniunea pentru prevenirea HIV si Reducerea Riscurilor”,
Preşedinte
Lista Organizațiilor membre ale Uniunii:
Iurie Osoianu, AO "Impreuna sa salvam viitorul", Fălești
Victoria Cojocaru, AO "Tinerele femei Cernoleuca", Dondușeni
Svetlana Romanova, AO “Centrul Adolescentul”, Orhei
Eugenia Codreanu,AO "Viitorul nostru", Rezina
Aliona Ciobanu, AO "Tinerii pentru Dreptul la Viață", Bălți
Gheorghe Obadă, AO "Vis-Vitalis", Ungheni
Alexei Leorda, AO "Reforme medicale", Chișinău
Nina Tudoreanu, AO, "Pentru prezent și viitor", Chișinau
Chilcevschi Igor, Liga PTH din RM
Antonita Fonari, Membru CNC TB/SIDA
Victor Ursu, Fundația Soros-Moldova, Director Executiv, Membru CNC TB/SIDA
Anastasia Danilova, Asociația Obștească “GENDERDOC-M”, Directoare Executivă
Amelihin Evghenii, Asociatia organizatiilor din domeniul prevenirii HIV si a persoanelor
HIV pozitive din regiunea transnistreană, Președinte
Lista organizațiilor membre:
Turcan Maria, ОО «Милосердие»
Sandu R. ОО «ИЦ «Здоровое Будущее»
Galachenko Irina ОО "Тринити"
Amelihin Evghenii, OO"Белая роза"
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