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Nr. 12 din 16 martie 2015 Agenfia Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale
Directorului general,

Dlui Alexandru Coman

Multstimate dle Alexandru Coman,

Asociafia Obgteascd ,,Iniliativa Pozitivd" igi exprimd profunda recuno$tinta gi Vd aduce
sincere mullumiri pentru receptiviteatea, disponibilitatea gi colaborarea pe parcursul anului 2014,
in special pentru rdspunsurile Dvs. la solicitdrile noastre cu privire la achizilia din bugetul de
stat pentru anul2014 a medicamentelor ARV, intrucdt aceste procese influen{eazd in mod direct
asupra duratei viefii pacien{ilor cu HIV.

in temeiul art. 10, 11 qi 12 ale Legii nr.982privind accesul la informalie, Legii nr.96-XVI
din 13 aprilie 2007 privind achiziliile publice (art. 6, p. b) transparenJa achiziliilor publice),
cdt qi din cauza accesului limitat qi oportun la informalii, Asociafia Obqteas cd ,,iniliativa
Pozitivd", solicitd respectuos sd ne oferili informafia cu privire la urmatoarele:

1. Masurile/procesurile de achrzilie a medicamentelor din bugetul de stat pentru
tratamentului ARV destinat pacienliilor infectali cu HIV din Republica Moldova, care au
fost efectuate in perioada 10 ausust 2014 - l6 martie 2015. specificand:
a) Tenderurile anuntate;
b) Termenii de executare;
c) Furnizotul/furnizorii selectali;
d) Denumirea preparatelor, cantitatea gi prelurile acestora;
e) Lista preparatelor la care nu au fost depuse oferte de pref (daci existd).

2. Mdsurile care unneazd in continuare a fi implementate gi termenii de rcalizare ale
acestora in vederea asigurdrii tratamentului ARV pentru persoanele care trdiesc cu
HIV/SIDA pentru perioada anului 2015.

3. Mdsurile card urmeazd in continuare a fi implementate qi termenii de realizue ale
acestora in vederea asigurdrii tratamentului ARV pentru persoanele care tr6iesc cu
HIV/SIDA pentru perioada anului 2016.

Mullumim anticipat pentru r[spuns!

Cu profund respect,

Curagov Alexandr
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