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Stimați colegi şi prieteni! 
 

Propunem atenţiei dumneavoastră buletinul informativ electronic al UORN. Pe 

paginile acestuia găsiți o colecţie de  informaţii despre cele mai interesante 

noutăţi şi evenimente organizate de membrii şi partenerii UORN pe parcursul –

lunii Decembrie 2011, în domeniul HIV/SIDA şi Reducerea Riscurilor. 

 

 

 

Дорогие друзья и коллеги! 

 

Представляем вашему вниманию новый выпуск информационного 

бюллетеня Союза неправительственных организаций, работающих в 

сфере  профилактики ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда в Молдове.  В нем 

мы собрали информацию о наиболее интересных мероприятиях и 

событиях Декабря 2011 г., самых важных новостях в сфере ВИЧ/СПИДа и 

Снижения Вреда организованных членами  и организациями партнёрами. 
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NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

 

De Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA, 24 de cetăţeni ai Republicii 
Moldova, printre care medici, preoţi, avocaţi, studenţi, voluntari, 
jurnalişti, au intrat în posesia premiilor „Panglica Roşie – ediţia 2011".  

Premile sunt oferite pentru a onora şi celebra iniţiativele venite din 
partea persoanelor şi comunităţilor ce demonstrează implicare în 
reducerea răspîndirii şi impactului maladiei SIDA la nivel naţional.  

Preotul – paroh al bisericii "Acoperămîntul Maicii Domnului" din satul 
Ghidighici, municipiul Chişinău, Maxim Melinti, timp de mai bine de 

două luni, a mers în satele Ghidighici şi Vatra cu un 
şir de prelegeri despre HIV SIDA, pentru a informa 
cetăţenii despre profilaxia şi prevenirea acestei boli. 
Preotul a spus că i-a fost cam greu să convingă 
oamenii din aceste localităţi, că persoanele infectate 
cu HIV, nu prezintă un pericol mare pentru ei şi că nu 
trebuie să respingă aceste persoane. 

Maxim Melinti. Am avut meditaţii cu credincioşii. 
Am făcut seminare şi traininguri pentru elevi, pentru 

angajaţii din sectorul public din localitate. Am încercat să aducem un mesaj, că HIV 
SIDA, nu este un impediment, ca cei care sunt bolnavi de această boală, să fie 
stigmatizaţi, să fie discriminaţi. Biserica îi cheamă pe toţi absolute la împărtăşanie 
şi îi uneşte într-un singur trup Christos. Toţi care se pocăiesc, toţi sunt chemaţi să 
fie la biserică. Toţi suntem egali, suntem aceeaşi oameni, suntem chemaţi să fim 
alături.   

Radu Ţăruş, este unul dintre formatorii campaniei de comunicare despre HIV şi 
SIDA Dance4Live. Are 20 de ani şi în calitatea sa de voluntar al acestei campanii, 
de 3 ani merge prin raioanele republicii în calitate de informator al tinerilor despre 
HIV şi SIDA. Pentru că în raioane, după cum a menţionat el, nivelul de informare al 
tinerilor, este foarte scăzut. 

 Informaţie detaliată la: http://voceabasarabiei.net/stiri/social/19072-audio-de-
ziua-mondial-de-lupt-impotriva-sida-24-de-ceteni-ai-rm-au-intrat-in-posesia-
premiilor-panglica-roie--ediia-2011  

 

(AUDIO) De Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA,  
24 de cetăţeni ai RM, au intrat în posesia premiilor  

„Panglica Roşie – ediţia 2011” 
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Obiectivul Conferinței a fost de a evalua răspunsul naţional la epidemia HIV/SIDA 
în perioada 2010-2011 şi a defini acţiuni concrete, care ar accelera procesul  
”Tendința zero: Zero infecţii noi cu HIV. Zero discriminare. Zero decese cauzate 
de SIDA!”, prin unirea eforturilor tuturor partenerilor din sectorul public, privat și 
societatea civilă.    

Conferinţa Naţională HIV/SIDA 2011 a fost organizată de către Consiliul naţional 
de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei 
HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei,  care 
reprezintă un mecanism de asigurare a coordonării şi parteneriatului în controlul 
HIV/SIDA între instituțiile guvernamentale, organizațiile internaționale, 
organizațiile societății civile și comunitățile persoanelor care trăiesc cu HIV și 
grupurilor vulnerabile, sectorului privat, cultelor religioase, reprezentanților mass 
media.   

La conferinţă au participat  în jur de 170 
persoane: reprezentanți ai Guvernului 
Republicii Moldova, Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Ministerului Justiţiei, Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor, 
Autorităților Publice Locale, organizaţiilor 
internaţionale, organizațiilor 
nonguvernamentale în domeniul prevenirii 
infecției HIV, îngrijirii și suportului persoanelor care trăiesc cu HIV, active în 
Republica Moldova, Rusia, România şi Ucraina.     

Rezoluția Conferinței Naționale HIV/SIDA reprezenită o confirmare a 
agajamentului ferm a tuturor partenerilor implicați în controlul HIV/SIDA, în baza 
concluziilor sesiunilor conferinței, ca rezultat al consultaţiilor bazate pe consens cu 
partenerii din domeniu, inclusiv instituţiile guvernamentale, organizaţiile 
internaţionale, organizaţiile neguvernamentale şi comunitatea persoanelor cu 
statut HIV seropozitiv.     

Noi, participanţii la Conferința Națională HIV/SIDA 2011 ținând cont de opiniile 
exprimate în cadrul conferinței asupra consecințelor epidemiei HIV/SIDA și 
provocărilor majore cu care se confruntă Republica Moldova astăzi, luând notă de 
mecanismele de implementare a programelor naționale de prevenire şi control 
HIV/SIDA  și a angajamentelor privind declaraţiile internaţionale în domeniul 
HIV/SIDA, cum ar fi Obiectivul de Dezvoltare al Mileniului nr.6, Accesul Universal și 
Declarația UNGASS,   

 Informaţie detaliată la: http://pas.md/libview.php?l=ro&idc=3&id=1054  

Proiectul de rezoluţie a Conferinţei Naţionale HIV/SIDA 2011 

 

http://pas.md/libview.php?l=ro&idc=3&id=1054
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Guvernul Republicii Moldova susţine activitatea ONG-urilor, a societăţii civile, 
bisericii ortodoxe, care desfăşoară proiecte de informare, educaţie, formare a 
modului sănătos de viaţă, prevenire, reducere a riscului, acordarea suportului şi 
îngrijirilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. La moment aceste activităţi sunt 
realizate de 40 de ONG în diferite localităţi, inclusiv în localităţile rurale. Suntem 
unica ţară din această Regiune, în care programele de reducere a riscului sunt 
implementate şi în instituţiile penitenciare.  

Întreg documentul îl puteţi vizualiza la link-ul:  

http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=111  

Sursa: www.aids.md 
 
 

 
 
 
 

1439 mame, taţi, fraţi, copiii din municipiul Bălţi ştiu 
despre ceea ce înseamnă HIV şi SIDA nu doar din datele 
statistice raportate periodic. Ei sunt aceste date 
statistice.  

În spatele acestor cifre stau vieţi omeneşti, pline de 
durere şi suferinţă, demne de apreciere şi atitudine 
echitabilă. 1 decembrie, Ziua mondiala de luptă împotriva 
SIDA nu e o sărbătoare, ci un moment de bilant, unul de 

exprimare a solidarităţii cu persoanele infectate cu HIV, care au 
dreptul să trăiască demn şi normal. De mai bine un deceniu, Asociaţia 
“Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi acordă servicii directe 
persoanelor care traiesc cu HIV, pledează pentru o atitudine non-
discriminatorie şi pentru integrarea lor în viaţa socială. În acest an, 
pentru a marca Ziua mondială de luptă împotriva SIDA, Asociaţia 
“Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi în colaborare cu Primaria mun. 

Bălţi, Palatul Municipal de Cultură, asociaţiile obşteşti partenere şi centrele sociale 
din mun. Bălţi a desfăşurat Campania “Sînt tînăr şi optez pentru un Mod Sănătos 
de Viaţă”.  

Evenimentele de bază desfăşurate în cadrul Campaniei: 

    1439 persoane din Bălţi ştiu cum e să trăieşti cu HIV 

Alocuţiunea Dlui Vladimir Filat în cadrul  
Conferinţei Naţionale HIV/SIDA 2011 

 

http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=111
http://www.aids.md/
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 Activităţi de informare şi sensibilizare a adolescenţilor şi tinerilor din 
instituţiile de învăţămînt cu privire la aspectele asociate riscurilor de 
infectare şi modalităţilor de protecţie; 

 Iarmaroc, în cadrul căruia instituţiile şi organizaţiile invitate au comercializat 
produse rezultate în urma atelierelor organizate cu beneficiarii (obiecte 
confecţionate manual), iar resursele colectate au fost donate unei familii 
afectate de HIV, cu situaţie social-economică precară din mun. Bălţi; 

 Brain Ring tematic cu participarea studenţilor Universităţii de Stat “A. 
Russo” din mun. Bălţi.  

Evenimentele cheie ale Campaniei “Sînt tînar şi optez pentru un mod sănătos de 
viaţă” au avut loc în incinta Palatului Municipal de Cultură, la 1 decembrie 2011. 

Cu suportul financiar al Fundaţiei SIDA Est-Vest din resursele GFATM. 

Autor: Asociaţia “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi 

 
 

În perioada 15 noiembrie – 1 decembrie 2011, aproximativ 360 
de deţinuţi din 12 penitenciare din Republica Moldova au 
participat în cadrul unor sesiuni de informare, educare şi 
conştientizare în domeniul HIV/SIDA, evenimente organizate de 
Asociaţia Obştească „Viaţa Nouă” în cadrul proiectului finanţat de 
către UNODC, Agenţia ONU pentru Combaterea Drogurilor şi 
Criminalităţii. 

Scopul acestor evenimente a fost de informare a persoanelor 
private de libertate din Republica Moldova despre profilaxia 
infecţiei HIV şi a altor boli cu transmitere sexuală, precum şi 

promovarea unui mod sănătos de viaţă, în special în rîndul utilizatorilor de 
droguri. Aceste sesiuni informative au fost organizate cu implicarea activă a 
personalului sistemului penitenciar şi a condamnaţilor în diverse activităţi 
dedicate Zilei Mondiale de Combatere HIV/SIDA – 1 decembrie.  

Aceste sesiuni au constat din ore informative şi discuţii interactive cu utilizarea 
mijloacelor şi materialelor video în format întrebări – răspunsuri. Aproximativ 
2000 materiale informaţionale cu referire la riscurile legate de utilizarea drogurilor 
şi HIV/SIDA au fost distribuite persoanelor private de libertate. În cadrul acestor 
ateliere au fost prezenţi în medie 30 participanţi în fiecare penitenciar, aceştia 
avînd posibilitatea de a  adresa întrebări specialiştilor. 

Informaţie detaliată la: www.uorn.aids.md 

Ziua Mondială de Combatere HIV/SIDA  

a fost marcată şi în penitenciare 
 

http://www.uorn.aids.md/
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În ziua de 1 decembrie - Ziua Mondială de 
combatere HIV/SIDA,  Asociația Obștească "Pentru 
prezent și viitor" a organizat activități de propagare 
a cunoștințelor în prevenirea HIV/SIDA sub sloganul 
"Solidar. Implicat. Responsabil". Activitățile au fost 
desfășurate în rîndurile tineretului studențesc de la 
Colegiul pedagogic Alexei Mateevici din Chișinău, la 
care au participat peste 100 studenți din ultimul an 
de facultate, celor  ce le revine  propagarea modului sănătos de viață, în 
activitatea pedagogică de viitor. Studenților le-au fost distribuite materiale 
informaționale cu tematica HIV/SIDA. 

Autor: Asociația Obștească "Pentru prezent și viitor", Chişinău 

 

 

В рамках проекта Всемирного фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией в лицее имени Алексея Матеевича прошел семинар, 
приуроченный к  Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Он был организован 
для учащихся старших классов. Учебу по этой серьезной для общества 
проблеме подготовила и провела координатор проекта Виктория Кожокару, 
член неправительственной организации «Tinerele femei din Cernoleuca». Она 
предложила ребятам различные тесты и конкурсы на тему борьбы со 
СПИДом.  

Интерактивные методы проведения семинара предполагали ответы на 
вопросы о путях заражения болезнью, и чего не стоит бояться при контакте с 
ВИЧ-инфицированными лицами. Старшеклассники получили 
дополнительные знания о путях заражения СПИДом, что он передается 
половым путем, через кровь и молоко матери, но не передается через 
рукопожатие, при пользовании общей посудой, в бассейне и так далее.  Для 
участников семинара был организован конкурс на лучший рисунок по 
тематике борьбы со СПИДом. Многие лицеисты показали свои знания о 
СПИДе, рассказав  о том, что болезнь поражает иммунитет человека и что эта 
болезнь неизлечима. Им хорошо знакомы и проблемы людей, относящихся к 
группам риска, которые более всех подвержены этой  болезни. Самым 
активным участникам тренинга были вручены призы и сладкие подарки.  

Основной задачей тренинга, проводимого для старшеклассников лицея 
имени Алексея Матеевича, являлось воспитание у них чувства 

Solidar. Implicat. Responsabil. 

В лицее им. А. Матеевича прошел семинар  
на тему: «Борьба со СПИДом» 
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снисходительного отношения к ВИЧ-инфицированным людям, восприятие 
их, как полноценных членов нашего общества.  

Видео репортаж: http://canalregional.md/libview.php?l=ro&idc=412&id=8220  

 

 

9 декабря  2011г.,  в  О.Ц. ”Pas cu Pas” г. Кахул  О.А.  „Viaţa Nouă” сотрудники 
центра провели профилактический семинар для учеников Лицея им. С. 
Рахманинова.  Данный семинар был организован  совместно с тренером  
ANTEM Онуцей Валентиной и священнослужителем церкви «Архангела 
Михаила и Гавриила» г. Кахул  отцом Андреем. 40 ребят в возрасте 15-17 лет 
приняли участие в   семинаре, в ходе которого в доходчивой и не 
формальной обстановке подросткам предоставили информацию о вреде и 
профилактике алкоголизма, наркомании, курения.    

Ценность данной программы заключается в том, что она ориентирована на  
формирование личностных позиций подростков. В ходе семинара были 
использованы интерактивные формы общения, основанные на четких, 
научных данных. Удачно подобранные игры позволили подросткам не 
только освоить новую информацию, но и переосмыслить привычные для них 
стереотипы восприятия и взаимодействия со сверстниками.  Сотрудники 
центра раскрыли ученикам последствия модели рискованного поведения, 
основываясь на рассказах  из личного опыта. Выступление сотрудников было 
не только информативным, но и глубоко эмоциональным. Семинар 
завершился в теплой обстановке, ученики поделились своими 
впечатлениями и выразили свою благодарность организаторам.  

Aвтор: О.Ц.”Pas cu Pas”, г. Кахул О.А.  „Viaţa Nouă” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Последствия рискованной модели поведения 

http://canalregional.md/libview.php?l=ro&idc=412&id=8220
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Festivalul Voluntarilor a devenit o tradiţie pentru 
voluntarii din Republica Moldova. În acest an 
evenimentul a avut loc pe 4 decembrie, la Teatrul 
Naţional de Operă şi Balet cu prilejul Zilei 
Internaţionale a Voluntarului.  

Scopul Festivalului este să recunoască public meritele şi 
eforturile voluntarilor din întreaga republică. La cea 
de-a IX-a ediţie au fost prezenţi peste 1 000 de 
persoane, care participă şi sprijină cel mai activ 
iniţiativele de voluntariat din toată ţara.  

Festivitatea a început cu interpretarea Imnului 
Voluntarilor de către interpretul Laurenţiu Popescu 
susţinut de publicul din sală.  

Cîştigătorii Festivalului Voluntarilor 2011 sunt:  

Cea mai activă organizaţie, care 
promovează voluntariatul în Republica 
Moldova:  
Locul 1 - AIESEC Moldova  
Locul 2 - Hai Moldova  
Locul 3 - MediaPoint  
Locul 3 -Organizaţia Teritorială a Misiunii 
Sociale „Diaconia” or. Leova   

Cel mai activ Coordonator de voluntari:  
Locul 1 - Leah Corina  
Locul 2 - Purici Valentin  
Locul 3 - Sandu Valentina  
 
Cel mai activ voluntar:  
Locul 1 - Daniel Vodă  
Locul 2 – Borta Natalia  
Locul 3 - Suveică Beatrice Cecilia  

 
Cel mai activ jurnalist, care promovează 
voluntariatul - Rodion Gustiuc  

Cel mai bun eseu la tema: „Rolul 
R.Moldova în promovarea anului european 
a voluntariatului”  
Locul 1 – Diana Ungureanu  
Locul 2 – Radu Artiom  
 
Cel mai tânăr voluntar - Osoianu Vladlen  

Cel mai în etate voluntar - Nina Prijilevscaia  

Cel mai bun video de promovare a 
voluntariatului - ONG Salvati Viata  

Cel mai bun program de voluntariat 
elaborat / dezvoltat în 2011 - TDV Bălţi  

 
La eveniment au fost prezente oficialităţi ca: Preşedintele Parlamentului R. 
Moldova, D-nul Marian Lupu, Ministrul Tineretului şi Sportului al RM, Ion Ciobanu, 
Consilierul Primului-ministru al Republicii Moldova, Tudor Darie, Directorul-
adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău, 
Valentina Cujbă, şi reprezentantul Fondului ONU pentru Populaţie, Boris Gîlcă. 
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) a oferit 2 premii pentru două 
ONG-uri membre CNTM, pentru realizarea activităţilor de voluntariat în anul 2011. 

Festivalul Voluntarilor 2011 şi-a premiat cîştigătorii 
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Astfel de premii au beneficiat  Asociaţia “Prietenii Copiilor” şi Centrul Tînărului 
Jurnalist din Moldova.  

Organizatorii Festivalului Voluntarilor 2011 sunt Asociaţia Serviciu pentru Pace, Coaliţia 
pentru Promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, Asociaţia „Prietenii Copiilor”, Direcţia 
Generală Educaţie Tineret si Sport. Finanţatorul de bază al Festivalului Voluntarilor 2011 a 
fost  Ministerul Tineretului şi Sportului al R.Moldova, iar  cofinantatori: USAID, FHI 360 şi 
compania de hosting „Amplica”. 

Sursa: www.ong.md  

 

Proiectul "Prevenirea HIV în rîndul consumatorilor de droguri injectabile şi în 
penitenciare, în România" a luat sfîrşit. Început în anul 2006, a creat centre pilot în 
comunitate, implicînd actori guvernamentali şi neguvernamentali, a oferit 
asistenţa tehnică Ministerului de Interne şi servicii de reducere a riscurilor 
asociate consumului de droguri pentru persoanele private de libertate. Astfel de 
servicii există numai în 10 ţări din întreaga lume, printre care şi România, servicii 
ce pot fi considerate exemplu de bună practică. Dacă în anii trecuţi specialiştii din 
România mergeau să înveţe de la cei din afara ţării, în acest moment Autoritatea 
Naţională a Penitenciarelor are în mod frecvent invitaţi de peste hotare, specialişti 
care vin să înveţe ce inseamnă harm reduction-ul în penitenciar.   

UNODC a asigurat programe de formare, o parte dintre ele derulate pentru 
societatea civilă iar o altă parte adresată studenţilor la Asistenţa Socială şi 
Sociologie, viitorii specialişti ce vor lucra cu grupurile vulnerabile, şi în special cu 
consmatorii de droguri injectabile - spunea Alina Bocai, National Project Officer al 
UNODC, care şi-a arătat îngrijorarea în legătură cu ONG-urile şi numărul de grant-
uri foarte limitat pe care acestea îl pot accesa, întrebîndu-se dacă serviciile 
implementate cu ajutorul UNODC vor fi sustenabile. ONG-urile au ca variantă 
Fondurile Structurale Europene, însă acestea limitează complexitatea proiectelor, 
nefiind dedicate sănătăţii în mod special.   

Informaţie detaliată la: http://senspozitiv.blogspot.com/2011/12/misiunea-unodc-
in-romania-luat-sfarsit.html 

 

 

Autoritățile locale ale orașului Dubăsari au aprobat decizia potrivit căreia se 
interzice comercializarea băuturilor alcoolice după orele 21.00. Interdicția a intrat 
în vigoare din data de 15 noiembrie, informează pagina electronică a primăriei 
orașului. Potrivit documentului, “decizia în cauză a fost adoptată „pentru a garanta 

Misiunea UNODC în Romania a luat sfîrşit    

În Dubăsari a fost interzisă comercializarea  
băuturilor alcoolice pe timp de noapte 

http://www.ong.md/
http://senspozitiv.blogspot.com/2011/12/misiunea-unodc-in-romania-luat-sfarsit.html
http://senspozitiv.blogspot.com/2011/12/misiunea-unodc-in-romania-luat-sfarsit.html
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protecţia ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor. Acesta a venit ca urmare a 
plîngerilor primite din partea cetăţenilor în legătură cu numeroase cazuri de 
huliganism în perioada nopții şi producerea de pagube materiale aduse oraşului 
de către persoane aflate în stare de ebrietate”.  Astfel, din 15 noiembrie curent în 
raionul Dubăsari, băuturile alcoolice inclusiv berea, vor putea fi vîndute doar pînă 
la orele 21.00, excepție făcînd restaurante, cafenele, baruri şi alte unități de 
alimentaţie publică.  

UNIMEDIA reamintește că în iulie curent Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv un 
proiect de hotărîre ce vizează interzicerea publicității și la bere, nu doar la 
băuturile alcoolice tari. Potrivit Ministrului Sănătății, Andrei Usatîi, proiectul 
prevede ca tinerii care nu au împlinit vîrsta de 21 de ani, nu vor putea procura 
băuturi alcoolice. Totodată, comercializarea alcoolului după ora 22.00 va fi 
interzisă. Proiectul urmează a fi votat în Parlament.  

Sursa: www.unimedia.md  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.unimedia.md/
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ÎN LUME 

В МИРЕ 

 

 

Fundaţia „Alături de Voi” România a organizat în 1 
decembrie 2011, la Iaşi, Constanţa şi Tg. Mureş 
evenimentul public prin care a marcat Ziua mondială 
de luptă antiSIDA.  

 „În acest an am realizat un monument funerar pentru 
că am dorit să atragem atenţia asupra gravităţii 
situaţiei în care ne aflăm - cea mai severă din ultimii 

ani şi care plasează Romania cu cel puţin 10 ani în 
urmă, după ce timp de aproape 6 ani s-au cheltuit 
în Romania peste 38 mil. USD din Fondul Global de 
Combatere HIV/SIDA, TBC şi Malarie pe programe 
de prevenire, tratament şi servicii sociale în 
domeniu.  Din acest motiv am realizat şi o petiţie 
care îndemne autorităţile să îşi îndrepte atenţia 
asupra acestei situaţii”- a declarat doamna Angela 
Achiţei, preşedinte al ADV România.   

Sute de romani au venit la locul evenimentului  - în Iaşi la Prefectura Judetului Iaşi, 
în Tg. Mureş în Parcul din spatele Casei de cultură „Mihai Eminescu” şi în 
Constanţa pe platoul din zona City Park Mall şi şi-au afirmat solidaritatea cu 
persoanele infectate cu HIV.   

Lumînările aprinse în jurul monumentului funerar şi al quilt-urilor, au fost pentru 
unii act pios de aducere aminte sau candele ale sperantei de mai bine.    

„Sub ochii noştri, o generaţie de tineri – cea a infectaţilor cu HIV din 1987-1992 
din spitalele romaneşti - este lipsită de speranţa de viaţă prin neacordarea 
continua a ingrijirii şi tratamentului.   

O altă generaţie de tineri – cea a potenţialilor infectaţi cu HIV – este lăsată 
prada ignoranţei şi tentaţiilor neasumate responsabil, datorită lipsei de 
finanţare pentru programe de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV.   

Nu transformaţi politica de sănătate publică  
în politica de exterminare! 
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Sesizăm public pericolul generat de nealocarea financiară sau gestionarea 
ineficientă a banilor existenţi şi vă cerem să nu contribuiţi la luarea de vieţi.” – 
este un extras din textul petitţiei „Nu transformaţi politica de sănătate publică în 
politica de exterminare!” care a fost semnată de peste 300 de persoane la locul 
evenimentului şi peste 115 pe http://www.petitiionline.com/petitie/nu-
transformati-politica-de-sanatate-publica-in-politica-de-exterminare/63 şi trimisă 
Instituţiei Prefectului Iaşi, Constanţa, Mureş şi Caselor Judeţene de Asigurări 
Sociale de Sănătate. Petiţia este afişată pentru semnare pînă la finanul lunii 
decembrie.  

De asemenea, petiţia este poştată şi pe facebook, pe pagina Fundaţiei "Alături de 
Voi". În ianuarie 2012, petiţia va fi transmisă aceloraşi autorităţi, însoţită de 
semnăturile celor care sprijină demersul şi va fi baza unei activităţi de lobby şi 
advocacy prin care ADV România va încerca să obţină îmbunătăţirea situaţiei 
semnalate. Informaţii şi fotografii de la evenimente sunt poştate pe 
www.fundaumana.ro şi facebook – cont „funda umana” iar despre infecţia cu HIV 
puteţi afla mai multe informaţii accesînd www.hivsida.ro.   

Autor: Fundaţia Alături de Voi România 

 

 

Pacienţii infectaţi cu HIV vor putea beneficia în fiecare după-amiază de consiliere 
telefonică gratuită din partea unor persoane care trăiesc cu aceeaşi afecţiune. 
Începînd cu 2 ianuarie 2012, „consilierii egali" vor răspunde la numărul 
0800800033 şi vor da informaţii despre boală, tratament, suport social, drepturi şi 
responsabilităţi. „Consilierea între egali" face parte dintr-o campanie lansată de 
Asociaţia Română Anti Sida care mai cuprinde şi un spot video neconvenţional, 
menit să atragă atenţia asupra riscului de infectare şi asupra importanţei 
tratamentului.  

SIDA Helpline este un serviciu gratuit de informare cu privire la infecţia cu HIV care 
funcţionează de 18 ani şi este una dintre primele linii telefonice de informare, 
educare şi consiliere din România. SIDA HelpLine primeşte lunar peste 2000 de 
apeluri, dintre care 400 sunt referitoare la HIV/SIDA şi sănătate. Majoritatea 
întrebărilor se referă la căile de transmitere, testarea HIV, metode de prevenire. 
Sunt, de asemenea, întrebări referitoare la serviciile disponibile, informaţii 
legislative, dar şi solicitări de sprijin social. 

Sursa: www.hivsida.ro 
 

 

Bolnavii cu HIV se pot consilia reciproc prin telefon! 

http://www.petitiionline.com/petitie/nu-transformati-politica-de-sanatate-publica-in-politica-de-exterminare/63
http://www.petitiionline.com/petitie/nu-transformati-politica-de-sanatate-publica-in-politica-de-exterminare/63
http://www.fundaumana.ro/
http://www.hivsida.ro/
http://www.hivsida.ro/
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В 2011 году был достигнут значительный прогресс в целом ряде областей. В 
опубликованных докладах ВОЗ по СПИДу, туберкулезу и малярии отмечается 
снижение смертности и уменьшение числа новых инфекций. На совещании 
Генеральной Ассамблеи ООН была согласована глобальная повестка дня в 

отношении неинфекционных болезней – всего лишь 
второй раз (после ВИЧ/СПИДа) тема, связанная со 
здоровьем, была выбрана в качестве темы совещания 
высокого уровня ООН.   

В этом году стихийные бедствия и конфликты нанесли 
тяжелый урон. В Японии произошли землетрясение, 
цунами и авария на атомной электростанции. Конфликты 
привели к дезорганизации служб здравоохранения и к 

повышению спроса на медико-санитарные услуги в ряде стран, особенно в 
Ливии, где ВОЗ способствовала проведению ответных действий, направляя 
своих экспертов и поставляя необходимые средства и материалы.   

В фоторепортаже (http://www.who.int/features/2011/year_review/photo_story/ru/index.html) 
отражены некоторые наиболее значительные проблемы здравоохранения 
прошедшего года. 

Источник: http://www.who.int/features/2011/year_review/ru/index.html 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Обзор 2011 года: основные проблемы здравоохранения   

http://www.who.int/features/2011/year_review/photo_story/ru/index.html
http://www.who.int/features/2011/year_review/ru/index.html
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ANUNŢURI 
ОБЬЯВЛЕНИЯ 

 

 

În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2012 în cadrul 
Programului Sanatate Publica, în conformitate cu  proiectul în derulare „Sporirea 
rolului pacientului și comunității în controlul tuberculozei în Republica Moldova", 
finanţat din Grantul Fondului Global de combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda 
a 9-a), Fundația Soros-Moldova, în calitatea sa de subrecipient a resurselor 
financiare şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de implicare 
a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei, anunţă o competiţie 
deschisă pentru colectarea cererilor de finanţare care vor contribui la creșterea 
depistării precoce a tuberculozei, sporirea complianţei la tratament în condiţii de 
ambulator  și obținerea ratei înalte a succesului tratamentului.  

Organizaţiile interesate vor remite către FSM o solicitare de finanţare cu 
descrierea activităților ce urmează a fi implementate și descrierea detaliată a 
bugetului necesar.  

Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, 
apolitice, non profit, legal constituite în Republica Moldova. Solicitările urmează a 
fi trimise pe adresa foundation@soros.md.    

Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 10 ianuarie 2012, ora 14:00. 

Informaţie detaliată la: www.soros.md  

 
 
 
 

1 декабря 2011 года, в Международный день борьбы со СПИДом, ООН и 
партнерские организации, представляющие гражданское общество, 
объявили о начале очередного раунда премии Red Ribbon Award. 
Торжественное вручение премии состоится на 19-й Международной 
конференции по СПИДу (AIDS 2012) в городе Вашингтон, США, в июле 2012 
года. Премия будет присуждена десяти организациям, проявившим 
лидерство в области противодействия эпидемии ВИЧ, в 5 категориях:    

 Профилактика передачи половым путем    

Объявляется очередной раунд премии Red Ribbon Award 2012! 
 

Program de granturi mici: Creșterea implicării sectorului  
neguvernamental în controlul tuberculozei (TB) 

 

mailto:foundation@soros.md
http://www.soros.md/


 

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor 

 

 Профилактика среди людей, употребляющих наркотики    

 Лечение, уход и поддержка    

 Адвокация и права человека    

 Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей и 
сохранение жизни матерям; здоровье женщин.  

Лауреаты премии будут приглашены на 19-ю Международную конференцию 
по СПИДу. Кроме того, каждая победившая организация получит грант в 
размере 10 000 долларов США.   

Дополнительная информация о премии – на сайте Red Ribbon Award.  

Подать заявку на участие в премии можно  по ссылке:   

http://www.redribbonaward.org/index.php?option=com_nomination&view=nomi
nationlist&lang=en  

Подача заявок осуществляется на английском языке. Вы можете 
номинировать как свою организацию, так и любую другую организацию, 
работающую в сфере противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redribbonaward.org/index.php?option=com_nomination&view=nominationlist&lang=en
http://www.redribbonaward.org/index.php?option=com_nomination&view=nominationlist&lang=en
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SERVICII/УСЛУГИ 
 

Consultații juridice gratuite 

Juriştii IDOM oferă consultaţii juridice gratuite persoanelor cu statut 

HIV/SIDA reprezentanţi ai grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV 

(consumatorii de droguri injectabile, femeile ce prestează servicii sexuale contra 

plată, bărbaţi care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, migranţii etc.). În cazuri de 

importanţă strategică este acordată asistenţă juridică gratuită, inclusiv în instanţa 

de judecată. 

Detalii la telefonul – (022) 838408 

 

Centre de suport psiho-social pentru persoanele 

dependente de substanţe psihoactive 

 

Localitatea Denumirea Adresa Telefon 

Chişinău Centrul ”Pas cu Pas” mun. Chișinău, 

str. Independenţei, 

6/2 

Telefon de încredere: 

(022) 66-45-86 

Tel. (022) 66-38-50 

Bălţi Centrul ”PULS” mun. Bălţi, 

str. Independenţei, 

6 

Telefon de 

încredere:(0231) 2-14-83 

Tel.(0231) 2-09-96 

Cahul Centrul ”Pas cu Pas” or.Cahul 

str. C. Negruzzi 46 

 

Telefon de 

încredere:(0299) 33-2-33  

Tel.(0299) 32-5-77 

Tiraspol  Centrul "Точка опоры" 

 

or. Тiraspol, 

stradela 

Borodinskii 2 

Telefon de 

încredere:(0533) 2-66-66 

Tel.(0533) 6-66-62 

 

 

Serviciile Centrelor Comunitare: 

 Consultaţii ”de la Egal la Egal” 

 Grup de suport reciproc ”12 Paşi” 

 Grup de suport reciproc pentru PTH 

 Grup de suport moral-spiritual 

 Grup de suport pentru persoane codependente 

 Grup informaţional 

 Consiliere juridică 

http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ru/noutati/73-centruplus.html
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 Consiliere psihologică 

 Servicii de asistenţă socială 

Servicii suplimentare: 

 Cursuri de limbă română sau engleză 

 Petrecerea timpului liber (tenis de masă, jocuri de masă, bibliotecă, 

activităţi la aer liber) 

 Spălarea rufelor 

 Maşină de cusut 

 Pachete alimentare 

RESURSE INTERNET UTILE 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
 

www.drognet.md 

Acest site poate fi accesat de tineri, părinţi, profesori, ce vor să cunoască 

informaţie veridică despre problemele generate de consumul de droguri, diverse 

metode de prevenire şi profilaxie. 

 

www.aids.md 

Pagina conține informaţie relevantă despre activităţile desfăşurate în domeniul 

profilaxiei HIV/SIDA, în Republica Moldova. 

 

www.ccm.md 

Acest site conține noutăți și evenimente organizate în domeniul controlului 

infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei şi 

reflectă activitatea Consiliului Național de Coordonare a Programelor Naționale de 

Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de 

control al tuberculozei. 

 

www.idom.md 

Site-ul contine noutăţi şi evenimente al Institutului pentru Drepturile Omului din 

Moldova. 

 
 

 

 

http://www.drognet.md/
http://www.aids.md/
http://www.ccm.md/
http://www.idom.md/
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www.pentrusanatate.eu 

Site-ul conţine informații despre infecția HIV/SIDA și noutăți/activități ale 

Fundației Alături de Voi, Romania 

 

www.a-doua-sansa.ro 

A doua şansă este un proiect al ARAS ce aduce în atenţia publicului larg și a 

potenţialilor angajatori  obstacolele cu care se confruntă consumatorii de droguri: 

cauzele consumului, urmările acestuia, faptul că există soluții pentru stabilizarea și 

integrarea socio-profesională a consumatorilor, rezultatele tratamentului 

substitutiv, dar și drepturile acestora: dreptul la servicii medicale și sociale, dreptul 

la munca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţia dată este pregătită de către secretariatul Uniunii pentru Prevenirea HIV şi 

Reducerea Riscurilor. Buletinul informativ apare lunar şi este distribuit prin poşta 

electronică sau poate fi accesat pe blog-ul www.uorn.wordpress.com. Toate 

recomandările sau noutele vor fi expediate la adresa: secretariat.uniune@yahoo.com.  

Pentru abonare la Buletinul informativ, vă rugăm să ne trimiteţi o scrisoare cu tema 

“abonare”, pe adresa secretariat.uniune@yahoo.com. 

Pentru dezabonare, vă rugăm să ne trimiteţi o scrisoare cu tema “dezabonare”, pe adresa 

secretariat.uniune@yahoo.com. 

Данная информация подготовлена секретариатом Союзa неправительственных 

организаций, работающих в области Профилактики  ВИЧ и Снижения Вреда. 

Подборка новостей публикуется один раз в месяц,  информационный бюллетень 

можно получать через рассылку по электронной почте или на сайте сети 

www.uorn.wordpress.com. 

Все пожелания и новостные сообщения направляйте по адресу: 

secretariat.uniune@yahoo.com.  

Чтобы подписаться на информационный бюллетень, пожалуйста, оправьте письмо 

с  темой «подписаться» на электронный адрес secretariat.uniune@yahoo.com. 

http://www.pentrusanatate.eu/
http://www.a-doua-sansa.ro/
http://www.uorn.wordpress.com/
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
http://www.uorn.wordpress.com/
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
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