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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 Iunie 2012, 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 Июня 2012 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 
 

 
 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (USMF) a stabilit un 
parteneriat de colaborare cu Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi a 
Criminalităţii (UNODC) în Republica Moldova. Proiectul „Consolidarea capacităţilor naţionale 
pentru reducerea răspîndirii HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile în Europa de Est şi Asia 
Centrală” orientat spre îmbunătăţirea accesului, acoperirea şi calitatea serviciilor oferite 
consumatorilor de droguri injectabile (CDI) şi deţinuţilor. 

Serviciile comprehensive HIV în rÎndul CDI recomandate de către organizaţiile internaţionale 
sunt activ implementate de către lucrătorii medicali din instituţiile sistemului de sănătate. Prin 
urmare, Ministerul Sănătăţii şi USMF “Nicolae Testemiţanu” sunt organizaţiile partenere ale 
proiectului, alături de alţi parteneri guvernamentali şi nonguvernamentali.  

În procesul de realizare a proiectului menţionat, USMF “Nicolae Testemiţanu” va beneficia de 
suport tehnic sub formă de consolidare a sistemului de instruire a lucrătorilor medicali din 
Republica Moldova care oferă servicii persoanelor ce suferă de drog adicţie şi HIV/SIDA; 
actualizarea curriculei de studii pentru medici psihiatri-narcologi conform standardelor 
internaţionale şi practicilor naţionale în domeniul tratamentului drog adicţie şi HIV/SIDA; şi nu 
în ultimul rînd îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor implicate direct în 
realizarea acestor activităţi. 

Informaţie detaliată la: www.uorn.aids.md  

 

 

Curtea Europeană a Drepturilor (CEDO) a condamnat Republica Moldova 
pentru că a interzis organizaţiei „Gender Doc-M” să desfăşurare, în anul 
2005, o paradă a persoanelor cu orientare sexuală netradiţională, 
transmite Info-Prim Neo. 

Potrivit unui comunicat de presă al asociației Juriştii pentru Drepturile 
Omului, în 2005, „Gender Doc-M” a solicitat Consiliului municipal Chişinău 
(CMC) eliberarea unei autorizaţii pentru a desfăşura o demonstraţie 
paşnică în faţa Parlamentului cu scopul de a încuraja adoptarea legilor 

care ar proteja minorităţile sexuale împotriva discriminării. CMC a respins cererea pe motiv că 
demonstraţia ar fi neîntemeiată, deoarece o lege privind protecţia minorităţilor sexuale a fost 
deja adoptată. Atunci asociaţia a contestat decizia Primăriei, iar Curtea de Apel Chişinău a 
admis cererea părţii reclamante şi a anulat decizia autorităţii locale.  

USMF “Nicolae Testemiţanu” şi UNODC – parteneri pentru modernizarea 
procesului de instruire în domeniul  

tratamentului drog adicţiei şi prevenirii HIV/SIDA 
 

Moldova, impusă să plătească pentru că nu a permis  
organizarea paradelor gay  

 

 

http://www.uorn.aids.md/
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Primăria Chişinău a depus recurs împotriva deciziei Curţii de Apel Chişinău, invocând că a primit  
mai multe solicitări din partea unor persoane fizice şi asociaţii care erau vehement împotriva 
autorizării acestei întruniri. Peste câteva luni, Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul 
depus de Primărie, casând decizia Curţii de Apel Chişinău.  

Astfel, „Gender Doc-M” s-a adresat la CEDO, unde a acuzat violarea dreptului la întrunire 
paşnică. Asociaţia s-a mai plîns că a fost discriminată pe motiv că a promovat interesele 
comunităţii gay din Moldova. CEDO a constatat violarea Articolului 11 (Libertatea de întrunire şi 
de asociere), Articolul 14 (Interzicerea discriminării). Astfel, Moldova va achita în favoarea 
„Gender Doc-M” 860 de euro despăgubiri pentru prejudiciul material cauzat, 7250 de euro 
pentru prejudicii morale şi 2900 de euro pentru costuri şi cheltuieli. 

Sursa: www.civic.md 

 

 

 

În care Republica Moldova este implicată drept partener, de rînd cu alte țări: Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Rusia și Ukraina. Amintim că activitățile prevăzute de proiect sunt coordonate, 
la nivel de republică, de Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN).  

La moment,  activitatea asupra căreia insistă UORN ține de identificarea și analiza cazurilor care 
să descrie problemele cu care se confruntă femeile utilizatoare de droguri în RM, probleme 
care, deseori, sunt  diferite de cele cu care se confruntă bărbații utilizatori de droguri în virtutea 
unor roluri sociale diferite exercitate de acestea. 

Programele de Reducere a Riscurilor sunt implementate în Moldova de mai bine de 10 ani, însă 
o analiză a necesităților beneficiarilor prin prisma aspectelor legate de gender nu a avut loc, 
fapt demonstrat și de rezultatele Chestionarului de Autoevaluare completat de către membrii 
UORN la sf. anului 2011 – înc. anului 2012. Situația dată nu este specifică doar pentru țara 
noastră. Înțelegînd perfect acest lucru, echipa de implementare a proiectului (EHRN) a 
organizat un atelier în agenda căruia a inclus sesiuni dedicate aspectelor ce țin de abordarea 
gender a unor aspecte sociale. 

În felul acesta, serviciile acordate utilizatorilor de droguri injectabile au fost trecute prin prisma 
diferențelor parvenite în baza diferenței de gen, ceea ce a permis identificarea unor necesități 
specifice femeilor, cum ar fi , de exemplu, necesitatea unor centre de criză familială în care să 
aibă acces și utilizatoarele de droguri sau centre de plasament temporar pentru copiii 
utilizatoarelor de droguri care se decid să meargă la tratament sau reabilitatre, etc. Pe lîngă 
 informația adresată aspectelor legate de gender, atelierul a permis implicarea activă a 
participanților în activități de dezvoltare a abilităților de descriere a cazurilor de încălcare a 
drepturilor omului care pot sta, în caz de necesitate, la baza oformării plîngerilor către anumite 
organe de resort (pornind de la nivel local și continuînd cu cel național și/sau internațional).   

Atelierul „Advocacy pentru apărarea drepturilor și sănătății femeilor, utilizatoare de droguri din 
Europa de Est” a fost desfășurat între 14 -16 mai, 2012 în orașul Istanbul, Turcia. 

Continuă implementarea proiectului „Fortificarea răspunsului organizațiilor 

neguvernamentale la nevoile în creştere ale femeilor utilizatoare de droguri” 

 

http://www.civic.md/
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Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. 

Informații suplimentare despre proiect pot fi accesate la:  

http://uorn.aids.md/sites/default/files/proiect%20UORN%20ROM.pdf 

 

 

23 Июня в парке отдыха «Долина Роз» прошла 
региональная встреча представителей групп 
взаимопомощи для ППАВ (потребителей психо 
активных веществ), которая была организована в 
рамках реализации проекта организации «Позитивная 
Инициатива» по укреплению потенциала групп 
взаимопомощи для ЛЖВ и ППАВ в Молдове.  

Данная региональная встреча была приурочена к 
Международному Дню борьбы с наркоманией и являлась одним 
из запланированных мероприятий кампании «Солидарен Ради 
Жизни», которая проводится с 16 по 30 Июня и организована 
организациями, являющимися членами объединения 
«Позитивная Инициатива». 

Участниками встречи стали более 130 представителей групп взаимопомощи для ППАВ из 
городов Кишинев, Бельцы, Тирасполь, Кагул, Чадыр Лунга, Сороки. Целью встречи 
являлось укрепление командных взаимоотношений между представителями групп, а 
также обмен опытом и лучшими практиками в неформальной обстановке. Программа 
встреча была составлена, учитывая опыт прошлых лет по проведению подобных встреч на 
открытом воздухе, а также и с привлечением специалистов по организации активных 
обучающих мероприятий.  

Подробную информацию по адресу:  
http://positivepeople.md/ru/home_ru/23-iunie_ru  

 

 

Asociaţia Obştească "Pentru prezent şi viitor " continuă  
activităţile de informare despre activităţile Programelor de 
Reducere a Riscurilor în instituţiile medico-sanitare publice. 

La 12 iunie 2012 a  fost organizată o şedinţă de lucru cu 
mediciii de familie din or. Vadul lui Vodă, la care a participat şi 
un consiler al primăriei oraşului. Cei prezenţi au fost informaţi 
despre activităţile pe care le desfăşoară asociaţia în cadrul 
proiectului "Prevenirea infecţiei HIV/SIDA în rîndurile UDI", 
posibilităţile de acoperire cu servicii a CDI. 

Continuarea activităţilor de informare despre  

Programele de Reducere a Riscurilor 

Региональная встреча представителей групп взаимопомощи для ППАВ  

 

http://uorn.aids.md/sites/default/files/proiect%20UORN%20ROM.pdf
http://positivepeople.md/ru/home_ru/23-iunie_ru
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S-a cerut implicarea reprezentanţilor medicinii primare în organizarea schimbului mobil de 
serinigi în or. Vadul lui Vodă, ţinînd cont de numărul consumatoriulor de droguri din localitate 
care sa află în permanentă creştere. A fost întocmit un plan de acţiuni, care urmează a fi realizat 
pînă la finele anului anului 2012, care prevede implementarea serviciilor de Reducere a 
Riscurilor în or. Vadul lui Vodă. 

 

 

Primăria orașului Dondușeni a găzduit, la 20 iunie, 2012 masa rotundă cu genericul 
„Colaborarea Administrației Publice Locale cu asociaţiile obşteşti în contextul implementării 
Programului raional de prevenire și control HIV/SIDA şi ITS”. La eveniment au participat 12 
reprezentanți ai instituțiilor cheie din oraș, care au discutat: 

 situația curentă cu privire la răspîndire infecțieie HIV și consum de droguri în raion;  
 prevederile Programului raional de  prevenire și control HIV/SIDA și importanța 

implicării multisectoriale în implementarea acestui program;  
 rolul Programului de Reducere a Riscurilor, implementat în raion;  
 aspectele cooperării ONG și APL, realizări și perspective;  
 importanța colaborării APL și ONG, acțiuni de suport și îngrijiri pentru persoanele care 

trăiesc cu HIV. 

Discuțiile au fost facilitate de dna Ala Iațco, președintele UORN, și au decurs într-o atmosferă 
absolut constructivă. Fiind invitați la un dialog cu privire la înbunătățirea colaborării 
intersectoriale în domeniul HIV/SIDA și posibilitățile APL de a contribui din resursele bugetare 
locale la implementarea programelor ONG, participanții au demonstrat o atitudine pozitivă și 
au anunțat disponibilitatea de a se implica în activități necesare realizării acestor obiective.  

„Noi suntem întotdeauna deschiști spre colaborare și vom încerca să găsim soluții pentru a 
susține Programul de Reducere a Riscurilor, implementat în raionul nostru de către AO „Tinerele 
Femei Cernoleuca”. În bugetul primăriei sunt prevăzute 
careva surse financiare pentru persoanele vulnerabile și am 
putea revedea această linie de buget”, a susținut dna Ludmila 
Musteață, secretar al consiliului orășenesc Dondușeni. 

„Vizavi de implicarea AO „Tinerele Femei Cernoleuca” în 
activitățile de realizarea Programului raional de  prevenire și 
control HIV/SIDA, este momentul să se implice acum, cînd, 
conform unor recomandări venite din partea Centrului SIDA, 
trebuie să facem unele ajustări la Program”,a propus dna 
Adelina Celac, director CMF. 

Ceea ce urmează a fi realizat de către AO „Tinerele Femei Cernoleuca în urma discuțiilor din 
cadrul mesei rotunde ține de: 

 semnarea memorandumului cu APL și Comisariatul de Poliție,  

 implicarea în realizarea activităților prevăzute de Programul raional de  prevenire și 
control HIV/SIDA, 

Încercarea de a găsi soluții pentru a susține  

Programul de Reducere a Riscurilor din Donduşeni 
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 implicarea în cadrul comisiilor raionale de resort. 

Activitate desfăşurată în cadrul proiectul „Asigurarea sustenabilităţii Programelor de Reducere 
a Riscurilor prin iniţierea finanţării din cadrul resurselor bugetare naţionale”, cu suportul 
financiar al Fundaţiei Soros-Moldova. 

 

 

La data de 20 iunie, Asociaţia Obştească "Pentru Prezent şi Viitor" şi-a 
adunat 40 de beneficiari ai proiectului "Prevenirea infecţiei HIV/SIDA în 
rîndurile CDI" la o discuţie deschisă cu reprezentanţii IDOM.  

Prezent la întrunure dl Radu Bobeica a avut curajul de a raspunde la 
multiplele întrebări ce ţin de încălcarea drepturilor omului, vizavi de  
persoanele cu statutul HIV, CDI. Au fost expuse situaţii în care CDI sunt 
reţinuţi, agresaţi de către colaboratorii de poliţie, fără motive întemeiate.  
Beneficiarii au primit informaţii despre regulile de comportament în 
timpul reţinerii, şi căile legitime de apărare. 

Întrunirea a decurs într-o atmosferă caldă, în care beneficierii sau simţit 
liberi pentru a-şi expune doleanţele, regretele, ce ţin de atitudinea 
societăţii faţă de persoana acestora. 

 

 

К этому выводу пришли участницы тренинга «Волонтерство и аутрич работа в рамках 
Программ Снижения Вреда», который состоялся 21 июня 2012   г. в мун. Бэлць. Данный 
тренинг является частью целого информационно-обучательногоцикла для активистов, 

волонтёров и аутрич работников Ассоциации «Молодежь за Право на 
Жизнь», Бэлць, вовлеченных в мероприятиях по снижению вреда среди 
работниц коммерческого секса/РКС. В данном формате прошла уже 
третья встреча. 

«Вы знаете, меня очень заинтересовала эта тема. Я поняла, что хочу 
стать активным волонтёром Ассоциации «Молодёжь за Право на 
Жизнь» . (Наталья, РКС) 

«То, что мне лично нравиться в этих встречах, это атмосфера. Нас 
учат интересным и нужным вещам, но в такой форме, что я не 
чувствую  самого воспитательного процесса – много интерактива и 
групповой работы, а самое главное - много позитива». (Анжела, 
активист) 

«Я давно волонтёрствую. Это может показаться эгоистичным, но 
помогая другим, я помогаю в первую очередь себе». (Алёна)  

Волонтёртсво – это здоровo!  

 

Exemplu de bune practici - colaborarea IDOM cu ONG  
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Мероприятие организовано в рамках Проекта «Предотвращение распространения 
ВИЧ/ИППП среди РКС в мун. Бэлць и г. Унгень на основе стратегии Снижения Вреда», при 
финансовой поддержке Фонда Сорос-Молдова, из ресурсов Глобального  Фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

 

 

24 Июня на городском стадионе «Динамо» состоялся тематический футбольный матч 
«Ради Жизни», который был приурочен к Международному Дню борьбы с наркоманией и 
являлся частью кампании «Солидарен Ради Жизни», которую с 16 по 30 Июня организуют 
и проводят организации, являющиеся членами объединения «Позитивная Инициатива».  

Целью матча было привлечение внимание общественности к проблеме наркомании, а 
также повышение уровня толерантного отношения к 
людям, пострадавшим от наркомании. 

Мероприятие началось в 9:00. Команды футболистов 
были составлены из потребителей наркотиков, 
прошедших программу реабилитации, а также 
публичных лиц и знаменитостей Молдовы, таких как 
мэр города Дорин Киртоакэ, сыновья Президента РМ 
Нику и Штефан Тимофти, Виорел Солтан, Аркадий 
Астрахан от ООН, актер Александр Шишкин, представители от 
МВД и Минздрава, представители СМИ.  

Футболисты были одеты в футболки с тематической 
символикой и названием кампании «Солидарен Ради 
Жизни». У ребят, которые прошли программу реабилитации 
на футболках были дополнительные надписи - «10 лет без 
наркотиков», «5 лет бз наркотиков», «2 года без наркотиков» и т.д. Для судейства матча 
были приглашены профессиональные арбитры из Молдавской Футбольной Федерации.  
Таким образом, были составлены две команды по 14 игроков в каждой, включая и 
скамейку запасных. После вступительных слова, которые произнесли мэр города Дорин 
Киртоакэ и представитель организаторов кампании Руслан Поверга, команды игроков 
были выстроены на поле и по свистку судьи матч начался. 

Подробную информацию по адресу:  
http://positivepeople.md/ru/home_ru/fotbal-for-life_ru   
 
 
 
 

Мы часто слышим о наличии социальных проблем в нашем обществе.  Периодически 
мы становимся участниками дискуссий, целью которых является поиск решений, 
которые приблизят нас к переменам.   Практически все мы убеждены в том, что 
гражданская ответственность и солидарность, являются  необходимыми 

Тематический футбольный матч «Ради Жизни» 

Впервые в Молдове состоялся Благотворительный аукцион "Ради Жизни"  
 

http://www.theglobalfund.org/ru/about/whoweare/
http://www.theglobalfund.org/ru/about/whoweare/
http://positivepeople.md/ru/home_ru/fotbal-for-life_ru
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 элементами сложного и многогранного механизма, призванного стать 
эффективным инструментом в решении приоритетных вопросов.  

Но как часто мы готовы не упускать из виду возможность для проявления  личной 
ответственности и солидарности, осуществляя свой, возможно незначительный, но, в 
тоже время, бесценный вклад. 26 Июня впервые в Молдове состоялся 
благотворительный аукцион, который был приурочен к Международному Дню борьбы 
с наркоманией и являлся частью кампании «Солидарен Ради Жизни», которую с 16 по 30 
Июня организуют и проводят организации, являющиеся членами объединения 
«Позитивная Инициатива». 

В данном мероприятии приняли участие 
представители местных и международных 
организаций, представители местной администрации, 
различных Министерств, гражданского общества, 
участники футбольного матча, местные эстрадные 
исполнители и знаменитости. Всего около 70 человек. 
Целью тематического мероприятия являлось 
подведение итогов кампании, вручение премий, 
объявление благодарности партнерам, очередной раз 
привлечение внимания к Международному Дню 
борьбы с наркоманией, и непосредственно к 
проблемам связанным с употреблением наркотиков. В рамках мероприятия 
неоднократно озвучивался факт, необходимости объединения усилий и ресурсов для 
возможности развития и предоставления услуг, направленных на решение обозначенной 
проблемы. 

Центром внимания в программе мероприятия стал аукцион по продаже изделий, 
сделанных руками наркозависимых, проходящих программу реабилитации, людей, 
отбывающих срок заключения, а также волонтерами из молодежной группы организации 
«Mamele pentru viata». 

Подробную информацию по адресу: 
http://positivepeople.md/ru/home_ru/licitatie_ru   

 

  

Consilierii orășenești din Cahul le-au pus gând rău fumătorilor. Aceștia au 
votat o decizie prin care vor să interzică fumatul în toate localurile din 
oraș și în timpul evenimentelor publice. 

Conform deciziei, patronii de localuri (baruri, cafenele, etc.) vor fi obligaţi 
să delimiteze spaţiu destinat fumătorilor prin marcare, în mod obligatoriu, 
cu indicatoarele „Zonă pentru fumători” și, respectiv, „Zonă pentru 
nefumători”, informează ziuadeazi.md. 

La Cahul a fost interzis fumatul în timpul evenimentelor publice 
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Delimitarea acestor spaţii va fi efectuată astfel încît aerul poluat să nu pătrundă în spaţiul 
pentru nefumători. Suprafaţa acestui spaţiu în local nu trebuie să depăşească 50% din suprafaţa 
totală. 

Totodată, spaţiul destinat fumătorilor, conform noilor reguli, trebuie să fie asigurat cu ventilaţie 
corespunzătoare, scrumiere şi extinctoare. 

Fumatul va fi interzis şi în instituţii de învăţământ preşcolar, primar, mediu de specialitate, 
superior, în instituţii medicale, în localuri sportive, pe terenuri de sport, pe stadioane şi pe 
teritoriul adiacent acestora, în instituţii de alimentaţie publică şi de comerţ etc.  

Sursa: www.stirilocale.md  
 

 

 

 

Infecţia HIV devine tot mai răspândită în mediul populaţiei generale, calea sexuală de infectare 
fiind cea mai frecventă. Ponderea femeilor în numărul cazurilor noi de HIV a crescut de două ori  
în ultimii zece ani (de la 26.7% în 2001 până la 52.3% în 2011). Marea majoritate a persoanelor 
cu HIV trăieşte la limita sărăciei, iar mai bine de 30% din persoanele infectate spun că au fost 
discriminate în ultimul an de către reprezentanţii diferitor instituţii. Acestea sunt doar câteva 
dintre rezultatele studiului sociologic «Statutul socio-economic al persoanelor cu HIV», lansat 
de Fundaţia Soros-Moldova.  

Studiul „Statutul socio-economic al persoanelor cu HIV” arată o scădere a intensităţii răspândir ii 
infecţiei HIV prin intermediul utilizării drogurilor injectabile şi o sporire a proporţiei persoanelor 
infectate pe cale heterosexuală. 54% din persoanele infectate pe cale sexuală au fost infectate 
în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu un partener ocazional sau cu mai mulţi 
parteneri şi 46% - în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu un partener permanent sau 
cu soţul/soţia. Ponderea bărbaţilor infectaţi cu HIV în rezultatul contactelor sexuale neprotejate 
cu un partener ocazional este mai mare decât cea a femeilor (bărbaţi – 75%, femei - 36%) şi 
viceversa: ponderea femeilor infectate cu HIV în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu 
un partener permanent sau cu soţul este mai mare decât cea a bărbaţilor (femei – 64%, bărbaţi 
– 25%). 

Studiul poate fi accesat la link-ul:  
http://soros.md/files/publications/documents/Raport_Soros_2012_statut%20HIV.pdf    

 

 
 
 

Managerii și asistenții Proiectelor de Reducere a Riscurilor, implementate în Republica 
Moldova, au petrecut absolut constructiv sfîrșitul primei luni de vară (28-30 iunie 2012), fiind 
inițiați în ceea ce este planificarea unei campanii de advocacy de către dna Antonița Fonari, 
centrul de resurse „Tineri și Liberi”. Grație experienței valoroase și abilităților de a prezenta 
informația într-un mod incitant, dna Fonari a reușit să capteze atenția tuturor participanților, 

Persoanele infectate cu HIV se confruntă cu sărăcia,  
stigmatizarea şi acces limitat la servicii de calitate 

 

Trei zile de advocacy  
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făcîndu-i să uite de caniculă. Astfel, într-o atmosferă plină de bună dispoziție și dorință de a 
descoperi noi fațete ale temei au fost: 

1. definite noțiunile „advocacy” și „lobby”, 
2. elucidate metodele și tehniciile utilizate într-o campanie de advocacy, 
3. analizate elementele ciclului de elaborare a campaniei de advocacy, 
4. identificate rolurile fiecărui partener implicat în campania de advocacy.  

Ceea ce merită a fi remarcat în contextul analizei 
rezultatelor obținute, ține de creșterea coeziunii dintre 
participanți și sporirea conștientizării faptului că 
Uniunea pentru Prevenire HIV și Reducerea Ruscurilor 
este o bună platformă de lucru în comun în vederea 
promovării serviciilor prestate de către fiecare 
organizație parteneră în parte. 

Continuitatea activităților inițiate în cadrul atelierului 
este asigurată de tema pentru acasă, pe care urmează 
să o îndeplinească fiecare din cei 17 participanți. 
Rezultatele realizării temei pentru acasă vor fi evaluate 
la sfîrșitul lunii iulie, cînd va avea loc o nouă întîlnire în același format și cînd va fi definitivat 
planul de dezvoltare strategică a programelor de reducere a riscurilor implementate în RM.  

Atelierul I „Advocacy și planificare strategică pentru programele  de reducere a riscurilor 
implementate în RM” este organizat de Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor 
în cadrul proiectului „Sporirea durabilităţii şi vizibilităţii Programelor de Reducere a Riscurilor 
implementate în RM”, cu suportul financiar din partea Fundației Soros-Moldova. 

 
 
 
 
 

 

25 - 27 июня в Стамбуле (Турция) состоялся пилотный семинар-тренинг «Реформа 
Глобального фонда и значимое участие представителей гражданского общества в работе 
структур Глобального фонда в контексте этого процесса». Семинар был подготовлен и 
организован ЕССВ в рамках инициативы Гражданское общество в действии (CSAT) при 
финансовой поддержке GIZ, OSI и ICASO. 

Цель семинара - способствовать решению проблем странового и глобального уровней, 
актуальных для НПО, вовлеченных в реализацию грантов Глобального фонда в регионе 
ВЕЦА на уровне суб и суб - суб реципиентов, путем развития их потенциала по адвокации 
своих интересов на всех уровнях структуры Глобального фонда. Также в рамках семинара 
организаторы ставили задачу повысить уровень грамотности и понимания 
представителями гражданского общества структуры, механизмов и процессов в работе 
Глобального Фонда, как местном, так и глобальном уровнях. В семинаре приняли участие 
17 представителей НПО - СР и ССР грантов ГФ из таких стран, как Армения, Беларусь, 
Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина.  

Реформа Глобального фонда и значимое участие представителей 
гражданского общества в работе структур  

Глобального фонда в контексте этого процесса 
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Для достижения поставленной организаторами задачи, 
программа семинара была составлена соответствующим 
образом. А именно: первый день семинара был 
посвящен взаимодействию между представителями и 
участниками процесса в рамках работы с Глобальным 
Фондом на местном (в стране) уровне - структура и 
работа ССМ, коммуникация и взаимодействие между 
ОР (основными реципиентами), СР (суб реципиентами), 
МАФ (местными агентами Фонда) и участие во всех 
процессах представителей НПО; второй день семинара 
был посвящен по большей части вопросу принятия 
решений и взаимодействия на глобальном уровне, а именно - структура и механизмы 
Глобального Фонда, реформа Секретариата, последние решения Правление Глобального 
Фонда, их последствия для региона и возможности участия представителей НПО в 
формировании и принятии решений, обзор процесса разработки новой модели 
финансирования ГФ; в третий день участники поделились на две рабочие группы для 
разработки практических рекомендаций и шагов по улучшению взаимодействия на 
уровне стран в работе с ОР и ССМ. 

Подробную информацию по адресу: 
http://positivepeople.md/ru/home_ru/istambul-seminar_ru  

 

 

 

 

„Programul Naţiunilor Unite privind HIV și SIDA, UNAIDS salută reformele legislative ale 
Republicii Moldova care prevăd ridicarea restricţiilor de intrare, şedere sau reședința în baza 
statutului HIV. Prin astfel de reforme, Republica Moldova se alătură unei liste tot mai mari de 
ţări, care armonizează legislaţia naţională cu privire la HIV cu standardele internaţionale ce țin 
de sănătatea publică şi drepturile omului,” se spune în comunicatul de presă remis de UNAIDS. 

„Această decizie constituie o victorie palpabilă în eforturile noastre globale de a asigura 
libertatea de circulație a persoanelor care trăiesc cu HIV", a declarat Directorul Executiv 
UNAIDS, Michel Sidibé. Potrivit acestuia, „restricţiile care limitează circulația în baza statutului 
HIV pozitiv sunt discriminatorii şi încalcă drepturile omului”. După eliminarea restricţiilor 
efectuată de Republica Moldova, în lume mai există 46 de ţări, teritorii și regiuni  care dispun de 
anumite forme de restricţii în legătură cu statutul HIV privind intrarea, şederea şi reşedinţa. Cel 
puţin 130 de ţări nu au astfel de restricţii. 

UNIMEDIA amintește că modificările şi completările la legea cu privire la profilaxia infecţiei  
HIV/SIDA au fost publicate în Monitorul Oficial pe 1 iunie, 2012. Conform noii redacții a legii, 
„sunt interzise restricţiile de călătorie, restricţiile la trecerea frontierei, refuzul eliberării 
permisului de şedere pe motivul statutului HIV pozitiv”. Totodată „este interzisă testarea 
obligatorie la marcherii HIV ca precondiţie pentru angajare, călătorii, acces la serviciile 
medicale, admiterea într-o instituţie de învățământ sau pentru încheierea căsătoriei”. De 
asemenea, sunt interzise toate formele de testare ascunsă. 

Sursa: www.unimedia.md   

UNAIDS salută eliminarea restricţiilor de intrare pe teritoriul RM  

în baza statutului HIV 
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Ministrului Sănătății al R. Moldova, Andrei Usatîi i-a fost înmânat premiul Zilei mondiale fără 
Tutun pentru anul 2012. 

Începând cu anul 2010, RM a înregistrate progrese remarcabile în controlul tutunului. Acest 
fapt este deosebit în contextul în care țara a fost anterior un important producător de tutun, iar 
industria tutunului rămâne a fi una relativ puternică. În plus, contrabanda cu produse din tutun 
reprezintă o sursă importantă de venit pentru economia tenebră. 

Republica Moldova a ratificat Convenţia-cadru a Organizație Mondiale a Sănătății (OMS) privind 
controlul tutunului în 2009, dar nu a început   s-o implementeze decât în anul 2011. Andrei 
Usatîi a jucat un rol esenţial în promovarea controlului tutunului plasând-o ca activitate 
prioritară pe agenda Guvernului. De asemenea, Dumnealui a reuşit să mobilizeze toţi actorii din 
cadrul Ministerului Sănătăţii, inclusiv societatea civilă şi mass-media. Datorită implicării 
personale a lui Andrei  Usatîi, Republica Moldova a adoptat un program naţional cuprinzător de 
control al tutunului şi o strategie  de comunicare pentru o campanie națională anti-tutun, care 
sunt în curs de implementare. 

La o conferinţă de presă, desfășurată în data de 5 iunie 2012, în timpul vizitei oficiale în 
Republica Moldova, doamna  Zsuzsanna Jakab, Director Regional pentru Europa al OMS a 
înmânat domnului Usatîi premiul Zilei Mondiale fără Tutun, în numele Directorului General al 
OMS. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Biroului OMS din ţară 
şi  mass-media. 

"Sunt fericită să Vă înmânez acest premiu de prestigiu din numele Directorului General al OMS, 
Margaret Chan", a spus doamna Jakab. "Premiul reprezintă o recunoaștere specială și bine 
meritată pentru contribuția Dvs în controlul tutunului la nivel mondial."  

Domnul Usatîi a mulţumit Directorului Regional și adresându-se echipei  Ministerului Sănătăţii, 
a declarat, "Aş dori să-mi exprim sincera recunoştinţa pentru întreaga echipa, care a contribuit 
la controlul tutunului, pentru munca lor asiduă din anul trecut. Acest premiu este un vot de 
încredere pentru noi toţi, aşa cum suntem doar la începutul luptei noastre împotriva tutunului, 
trebuie să rămânem, pe deplin, implicați în scopul de a obţine rezultatele pe care le dorim."  

Sursa: www.pas.md  

 

 

 

 

 

 

Republicii Moldova i-a fost acordat premiul Zilei mondiale fără Tutun 
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26 iunie 2012 - Abuzul şi traficul ilicit de droguri continuă să aibă un impact negativ profund 
asupra dezvoltării şi stabilităţii din întreaga lume. 

Miliarde de dolari care provin din droguri ilicite alimentează activitățile teroriste şi instigă la 
crime, cum ar fi traficul de fiinţe umane şi traficul de arme şi persoane. 

Drogurile ilicite şi reţelele criminale aferente subminează statul de drept. De asemenea, 
impunitatea care însoțește această afacere provoacă frică imensă şi creează deziluzie în  
guvernare la toate nivelurile. 

America Centrală, de exemplu, se confruntă cu creșterea nivelului de violenţă cauzată de 
criminalitatea transnaţională organizată şi traficul de droguri. Această regiune este acum 
cunoscută pentru cele mai mari rate de omucidere din lume. 

Dezvoltarea Afganistanului este împiedicată de către cele mai înalte rate de prevalenţă a 
opiaceei din lume. În unele părţi din Myanmar, agricultorii sunt prinși în capcana insecurității 
alimentare, determinându-i să crească mac pentru comercializare. 

Provocarea, de asemenea, testează foarte mult Africa Centrală şi de Vest, care se află pe una 
dintre principalele rute ale traficului de droguri spre Europa. Cu instituţii juridice şi financiare de 
multe ori slabe, ţările din regiune sunt extrem de vulnerabile. 

În plus, ţările de tranzit nu mai sunt pur şi simplu legături în lanţul de aprovizionare, acestea au 
devenit puncte de sosire. Aproximativ jumătate din cocaina traficată prin Vest şi Africa Centrală 
rămâne acum în regiune. Astfel de modele schimbătoare în consumul de droguri pune în pericol 
câştigurile care au fost obținute cu greu în dezvoltarea durabilă şi buna guvernare. 

Convenţiile Naţiunilor Unite în domeniul drogurilor, criminalităţii şi corupţiei constituie o bază 
solidă pentru soluţii globale la aceste provocări. Împreună, aceste instrumente oferă o abordare 
echilibrată pentru a opri traficul, de a promova alternative viabile pentru agricultorii de culturi 
destinate vânzării şi de a oferi utilizatorilor de droguri sănătate şi drepturile omului. 

Eforturile noastre de promovare a dezvoltării şi luptei împotriva drogurilor şi a criminalităţii vor 
fi mult mai eficiente dacă acestea se vor baza pe parteneriate cu generația tânără, societatea 
civilă, guverne şi comunitatea internaţională. Lucrând împreună, putem atenua suferinţa a 
milioane de oameni şi rupe influența drogurilor şi a crimei asupra ţărilor, comunităţi lor şi 
familiilor. 

Sursa: www.un.md  
 

Mesajul Secretarului General al ONU cu ocazia  
Zilei Internaţionale Împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri 
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Международный медицинский конгресс «Здравоохранение Российской Федерации, стран 
СНГ и Европы» прошел в начале июня 2012 года в Москве. В работе Конгресса приняли 
участие специалисты из Российской Федерации и Европы: представители 
законодательной и исполнительной власти в области здравоохранения; руководители 
профильных ведомств, университетских, государственных, частных клиник, медицинских 
вузов и НИИ; главные специалисты различных областей медицины и фармации; 
практикующие врачи; руководители и представители медицинских и стразовых 
компаний; специалисты в области медицинского права; представители медицинских 
профсоюзов, общественных организаций и ассоциаций.  

На открытии конгресса выступил первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям Федерального Собрания РФ, 
академик РАМН, д.м.н., профессор Н.Ф. Герасименко. Он зачитал приветственное письмо 
председателя Государственной Думы С.Е. Нарышкина, в котором в том числе были 
озвучены не только амбициозные цели руководства страны по увеличению 
продолжительности жизни до 75 лет и увеличению населения до 145 млн. человек к 2020 
году, но и суровые факты статистики смертности, в частности: низкая средняя 
продолжительность жизни; смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
составляющая 86,5% (отсюда нацеленность на профилактику данных заболеваний); 
сердечно-сосудистые заболевания – 57% всех смертей в России (1,3 млн в год) – самая 
распространенная причина смерти; онкологические заболевания – диагностируется 500 
тыс. новых случаев в год (около 50% пациентов с впервые выявленным заболеванием 
умирает в течение пяти лет); потребление табака – 43,9 млн курильщиков (60% мужчин и 
20% женщин) и как результат – причина 17% всех смертей связана с табакокурением; 
диабет – 9 млн человек (5% всего населения).  

Tаким образом, основными направлениями, над которыми сегодня надо работать, 
исполнительная и законодательная власти считают следующие:  

• изменение парадигмы мышления: эффективность профилактики НИЗ и 
формирования здорового образа жизни;  

• разработка федеральной программы профилактики и снижения 
неинфекционных заболеваний;  

• вовлечение общества;  
• использование международного опыта.  

Подробную информацию по адресу: 
http://hivrus.ru/new/936-2010-02-02-10-33-00/804-2012-06-14-18-58-31.html  
 
 
 
 
 
 

Паллиативная помощь – ключевая тема  
Международного медицинского конгресса 
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În SUA se derulează un program care presupune ca oricine vrea să îşi facă testul HIV să îl 
poată găsi în farmacie. Acesta este gratuit pentru moment, iar rezultatul este primit discret, 
după cum ţine să sublinieze autorităţile, în doar 20 de minute.  

Programul se derulează în mai multe oraşe de pe teritoriul SUA, iar farmaciile incluse poartă un 
însemn ce anunţă doritorii cu privire la această oportunitate, relateaza USA Today.  

Valoarea programului este de 1,2 milioane de dolari şi prin acesta se doreşte să se vadă 
disponibilitatea populaţiei către acest fel de teste, în afara spitalelor şi clinicilor. Se doreşte ca 
un astfel de test să devină în final unul de rutină, accesibil tuturor, şi să nu mai fie asociat cu 
stigmatizarea.  

Se estimează că 1,1 milioane de americani sunt infectaţi cu HIV, însă 20% dintre aceştia nu ştiu 
că poartă virusul. Pot trece şi 10 ani sau chiar mai mult pînă ce infecţia să prezinte simptome.  

Autorităţile americane din domeniul medical recomandă ca populaţia cu vîrstă cuprinsă între 13 
şi 64 de ani - şi nu doar cei cu risc mare de infecţie, cum ar fi homosexualii şi cei care îşi 
injectează intravenos droguri - să facă acest test măcar o dată în viaţă.  

Testul se face într-o cameră separată şi au fost luate măsuri pentru ca doritorii să poată cere 
testul discret, înmînînd doar un card, asemănător unei cărţi de vizită, farmacistului. Răspunsul 
va fi dat cu aceeaşi discreţie, iar în cazul în care rezultatul este pozitiv, persoana în cauză va fi 
direcţionată către o clinică, unde să facă un test de sînge, suplimentar.  
 
Sursa: www.ziare.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teste HIV gratuite la farmacie - discreţia, la ea acasă 
 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/hiv/
http://www.usatoday.com/news/health/story/2012-06-26/hiv-tests-drugstores/55840790/1
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/viata/
http://www.ziare.com/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor 

 

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 

 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 
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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. 

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. 

www.positivepeople.md 

Acest site conține noutăți şi activităţi ale organizaţiei „Viaţa Nouă” şi a organizaţiilor active în 
domeniul HIV/SIDA şi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri. 

 

 

 

 

 

 

http://www.drognet.md/
http://www.aids.md/
http://www.ccm.md/
http://www.idom.md/
http://www.pentrusanatate.eu/
http://www.a-doua-sansa.ro/
http://www.positivepeople.md/
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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.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

