
 

 

Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA 
și de Control al Tuberculozei 

 

1 
 

Nr. 1/1.12.2021 

 
 
Către: Dr. Alexandru Rafila, ministru al Sănătății 
 
 
Având în vedere situația dramatică privind accesul pacienților cu HIV la tratament, situație care s-a 
înrăutățit pe parcursul anului și care a dus la lipsa tratamentului în numeroase cazuri și afectarea calității și, 
potențial, chiar a duratei vieții pacienților, 
 
Având în vedere că există riscul ca și pacienții cu tuberculoză (TBC) să ajungă în situația de a nu mai avea 
acces la tratament, 
 
Având în vedere informațiile apărute în spațiul public privind insuficiența bugetului alocat Ministerului 
Sănătății pentru anul 2021, 
 
Având în vedere faptul că bugetul alocat Ministerului Sănătății se completează pe parcursul anului prin 
rectificări bugetare, ceea ce diminuează capacitatea Ministerului Sănătății și a unităților medicale cu 
responsabilități în implementarea PNS (inclusiv HIV/SIDA și Tuberculoză) de a previziona într-un mod 
cât mai apropiat de realitate utilizarea fondurilor, 
 
Având în vedere că infecțiile transmisibile precum HIV și TBC prezintă risc major de epidemie dacă nu 
sunt tratate corespunzător, ceea ce inevitabil duce la creșterea nevoilor bugetare pentru Ministerul Sănătății, 
 
Având în vedere că, pentru prevenirea HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile și a populației generale, 
nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat, Strategia Națională HIV/SIDA este încă în proces de aprobare 
la Ministerul Sănătății, iar lipsa acțiunilor de prevenire crește cheltuielile cu tratamentul și îngrijirea 
medicală, 
 
Noi, organizațiile membre ale Comitetului Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control 
al Tuberculozei, active în cele două domenii menționate – HIV/SIDA și TBC, vă solicităm respectuos 
următoarele: 

1. Acoperirea necesarului de medicamente pentru HIV/SIDA, astfel încât toți pacienții să primească, 
la timp și în mod corespunzător, schema completă, pentru a evita dezvoltarea de rezistențe la 
tratament, și, în ultimă instanță, epuizarea tuturor schemelor de tratament posibile; 

2. Urmărirea îndeaproape a situației stocurilor pentru tratamentul antituberculos, astfel încât să nu se 
ajungă în aceeași situație dramatică și pentru acești pacienți; 

3. Informarea domnului Prim-ministru și domnului Ministru al Finanțelor cu privire la această situație 
de maximă gravitate privind insuficiența fondurilor alocate programelor naționale de sănătate, și 
acestea distribuite în sume mici la rectificările bugetare, și solicitarea ca bugetul Ministerului 
Sănătății pentru anul 2022 să ia în considerare dificultățile apărute în acest an, pentru asigurarea 
tratamentelor complete și corespunzătoare fiecărui pacient; 

4. Organizarea cu celeritate unei întâlniri cu domnul Prim-ministru și domnul Ministru al Finanțelor 
la care să participe și reprezentanți ai organizațiilor semnatare, care să prezinte perspectiva 
pacienților și necesitatea asigurării unui flux continuu și complet al tratamentelor împotriva acestor 
boli. 
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În acest scop, redăm mai jos o serie de propuneri și argumente: 
1. Contractele de achiziție să aibă o termen de derulare mare, 3-5 ani (pentru a nu mai fi în situația în 

care „a expirat contractul”). 
○ în acest fel evităm întârzierile de achiziții din cauza nefinalizării negocierilor. Am avea mai 

multă stabilitate în privința furnizorilor; 
2. Stabilirea bugetului pentru Programul Național HIV (dar și pentru alte boli cronice) – acesta trebuie 

făcut până la sfârșitul fiecărui an pentru anul următor. 
○ astfel se elimină riscul să nu fie bani pentru achiziții pentru că Bugetul Național de 

Asigurări de Sănătate este aprobat cu întârziere odată cu Bugetul Național; 
○ se cunoaște numărul de pacienți HIV, deci se poate stabili necesarul de medicamente și 

fondurile aferente. Pe baza incidenței din ultimii ani se poate face un estimat de fonduri 
necesare destinat noilor pacienți; 

○ pentru modificări de scheme de tratament, pe scheme "mai scumpe" se pot face rectificări 
trimestrial sau semestrial; 

3. Comenzile către producători/furnizori să fie făcute: 
○ în cantități care să acopere necesarul pe 6 luni; 
○ cu cel puțin 2 luni înainte de epuizarea stocului; 

4. Implementarea unui sistem clar de achiziție pe credite și/sau a unui sistem care să permită și să 
oblige în același timp managerii de spitale să se aprovizioneze la nevoie cu medicația necesară din 
fondurile proprii; 

5. Constituirea unui stoc de siguranță de minimum 3 luni. În acest fel, indiferent ce disfuncționalitate 
ar apărea, se poate asigura continuitatea tratamentului până la remedierea situației apărute: 

○ dacă la fiecare final de an se întârzie cu aprobarea Bugetului Național de Asigurări de 
Sănătate și întârzie și achizițiile, stocul de siguranță ar acoperi necesarul de medicamente 
până la alocarea fondurilor și reluarea aprovizionării. 

 
Programul Național ar trebui să includă o Strategie Națională de Achiziție medicamente, o negociere a 
autorităților pe necesarul la nivel național, aplicabil și în Programul Național TBC și alte situații; de 
asemenea ar trebui discutat împreună cu un reprezentant al Ministerului Sănătății întreg fluxul de achiziție, 
să identificam împreună ce trebuie schimbat. 
 
Vă stăm la dispoziție ca întotdeauna pentru a contribui la lupta împotriva acestor două maladii și sperăm la 
un răspuns pozitiv la problemele expuse mai sus. 
 
Cu deosebită stimă,  
Comitetul Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei 
 

 
 

Persoana de contact:  
Dragoș Roșca  

Secretar al Comitetului Național de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei, 
ccm.romania@gmail.com, 0726.389.604 
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