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Nr. 34 din 07.07.2016 Consiliul Raional Cahul
Preşedintelui, 

dlui Ion GROZA

Primăria oraşului Cahul
Primarului, 

dlui Nicolae DANDIŞ

Spitalul Raional Cahul I.M.S.P.
Directorului, 

dlui Anatolie MALCOV

DEMERS

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” reprezintă o reţea de organizaţii 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, femeilor şi copiilor afectaţi de infecţia HIV 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, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, se adresează în contextul problemei 

apărute privind amplasarea Cabinetului Teritorial Cahul pentru supravegherea medicală şi 

tratament antiretroviral a persoanelor infectate cu HIV. Acesta este situat la etajul tehnic al 

clădirii care implică următoarele probleme:

- La etajul tehnic nu urcă ascensorul. Respectiv, pacienţii în stare mai gravă, gravidele şi 

mamele cu copii minori trebuie să urce un etaj pe jos.

- în cabinet este o căldură insuportabilă, care în jurul orei 10:00 atinge indicile de +30° C. 

Geamul nu se deschide. Cu toate că în încăpere condiţioner există, acesta, din păcate, nu este 

utilizat.

- în cabinet se păstrează medicamentele ARV, care au limita de păstrare la temperatură mai 

joasă de +30° C (menţionăm faptul că din cauza păstrării medicamentelor în condiţii 

nefavorabile, acestea pot genera reacţii adverse).

http://www.positivepeople.md


- Din cauza geamului care nu se deschide, cabinetul nu poate fi aerisit şi este bine cunoscută 

incidenţa tuberculozei printre persoanele care trăiesc cu HIV.

în această ordine de idei, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” solicită, în regim de urgenţă, examinarea 

posibilităţii de a oferi un spaţiu care ar corespunde cerinţelor necesare pentru asigurarea 

condiţiilor adecvate pentru pacienţii care vizitează acest cabinet. De asemenea, Vă informăm 

că, în caz de necesitate, suntem disponibili să colaborăm în vederea contribuirii la acordarea 

ajutorului material pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie cosmetică.

Vă mulţumim anticipat pentru colaborare!

Cu sinceră consideraţie,

Curaşov Alexandr 
Director Executiv, A.O. ’’Iniţiativi Poziti'


