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BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" SA, fii. nr.6 Chişinău

Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

Ministrului, 
Dnei Stela GRIGORAŞ

Multstimată dnă Ministru,
Suntem bucuroşi să Vă salutăm în calitate de Ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi 
sperăm la o colaborare fructuoasă cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii 
Moldova în continuare.

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” reprezintă o reţea constituită din 7 organizaţii 
membre şi mai multe organizaţii partenere care sunt constituite din/sau prestează servicii pentru 
PTH, consumatori de droguri şi alte comunităţi vulnerabile din toate regiunele Republicii, cu o 
experienţă vastă în domeniul HIV/SIDA şi a narcomaniei în Republica Moldova. Scopurile 
organizaţiei se axează pe protecţia intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, 
utilizatorilor de droguri şi a altor comunităţi vulnerabile infectate sau afectate de HIV. Misiunea 
Asociaţiei; consolidarea eforturilor şi a capacităţilor părţilor interesate pentru un răspuns eficient 
vizavi de răspândirea infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova.

Prin prezenta, A.O. “Iniţiativa Pozitivă” Vă aduce sincere mulţumiri pentru dezvoltarea şi 
organizarea unei dezbateri publice ample cu privire la “REGULAMENTULUI-CADRU privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului Social pentru persoanele dependente de substanţe 
psihoactive” şi a „Standardelor generale pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului social 
pentru consumatorii de substanţe psihoactive şi pacienţii terapiei de substituţie” 
(http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=194D.
Aceste documente sunt foarte importante/esenţiale pentru furnizarea unui sprijin psiho-social 
complex persoanelor dependente de substanţe psihoactive şi nu ne lasă indiferenţi faţă de 
problemele acestei categorii de persoane. Reprezentanţii şi membrii A.O. “Iniţiativa Pozitivă” înşişi 
au experienţă în domeniul consumului de substanţe psihoactive, fiindu-le cunoscute atât problemele 
consumatorilor, precum şi serviciile, metodele de a le oferi sprijin şi ajutor. De asemenea, credem 
că dezvoltarea şi implementarea acestor documente sunt un pas extrem de important spre asigurarea 
sustenabilităţii şi extinderii acestui spectru de servicii, care au fost lansate şi dezvoltate din 
fondurile donatoriilor externi sau din cele personale ale ONG-urilor, şi care ulterior au fost 
planificate a fi suportate din bugetul de stat.

Prin urmare, A.O. “Iniţiativa Pozitivă” susţine pe deplin aceste documente şi solicită 
respectuos acordarea sprijinului necesar pentru dezvoltarea, adaptarea lor în continuare şi aprobare 
la nivel guvernamental.

Vă mulţumim mult!

Cu consideraţie, 
Ruslan POVERGA
Preşedinte, A.O. „Iniţiativa
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