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Nr. 23 din 16 mai 2016 Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Directorului general, 

Dlui Vladislav Zara

COPIE: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Ministrului, 

dnei Ruxana Glavan

Multstimatc dlc Vladislav Zara,

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” reprezintă o reţea de organizaţii cu o vastă 

experienţă în domeniu HIV/SIDA şi a narcomaniei în Republica Moldova. Scopurile organizaţiei 

se axează atât pe protecţia intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV, utilizatorilor 

de droguri, femeilor şi copiilor afectaţi sau infectaţi de infecţia HIV şi ale altor comunităţi 

vulnerabile, cât şi profilaxia acestor maladii. Totodată, asociaţia are drept scop apărarea 

drepturilor şi intereselor comunităţilor vulnerabile la toate nivelurile, inclusiv la nivelul 

elaborării şi aprobării politicilor naţionale.

Hepatita C este o problemă medicală acută în ceea ce priveşte răspîndirea acesteia în 

rîndul persoanelor care trăiesc cu HIV, utilizatorilor de droguri şi care respectiv necesită o 

deosebită atenţie. Mai mult de 70% din numărul total al persoanelor care trăiesc cu HIV sunt 

infectate concomitent şi cu virusul hepatitei C. iar din numărul total de utilizatori de droguri, 

aproximativ 80% trăiesc cu hepatita C. Datele sunt suficient de îngrijorătoare, de aceea 

manifestăm un interes major faţă de această problemă.

In temeiul art. 10, 11 şi 12 ale Legii nr. 982 privind accesul la informaţie. Legii nr.96- 
XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (art. 6. p. b) transparenţa achiziţiilor publice), 

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă“ solicită respectuos să ne oferiţi informaţia cu privire la 

achiziţia medicamentelor pentru tratamentul hepatitei C, care au fost procurate în anul 2015 şi 

respectiv în anul 2016 din cadrul Programului Naţional, din bugetul de stat pentru pacienţii 

infectaţi cu hepatita C din Republica Moldova şi anume:
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1) Termenii de referinţă care au fost înaintaţi către furnizori în cadrul concursului de achiziţie 

publică;

2) Companiile / furnizorii contractaţi în urma finisării procesului de achiziţie publică;

3) Lista preparatelor procurate, denumirea şi cantitatea acestora, preţul (unitar) şi producătorul 

fiecărui preparat.

Vă mulţumim anticipat pentru răspuns!

Cu profund respect,

Curaşov Alexandr

Director Executiv, A.O. „Iniţiativa P o z it'^^V ^
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