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

Снижения Вреда организованных членами  и организациями партнёрами. 
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ISTORII DE SUCCES  
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NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

 

1 июня - это праздник детей, день их защиты, день, 

побуждающий взрослых подумать о том, что нужно 

больше времени уделять детям.  С 1  по 6 июня 

2011г. сотрудники Общественного  Центра  «Pas cu 

Pas» (БА «Viata Noua» ) г. Кахул, совместно с 

волонтерами  и бенефициарами организовали акцию 

под названием «Остров детства».  

Во время этой акции были проведены:  

 развлекательные конкурсы в парке с участием клоунов; 

 конкурсы, игры и подарки для детей улицы; 

 строительство мини-фермы, благоустройство и оформление детской площадки для 

детей из центра „Speranţa”;  

Бенефициары центра охотно присоединились к 

строительству мини-фермы и благоустройству 

детской площадки. В эти дни волонтеры и 

бенефициары в очередной раз убедились в том, 

что направляя свое время, заботу и силы на 

общение с детьми, мы получаем намного 

больше.   

Именно от того, что мы сделаем сегодня, от того, 

как мы отнесемся к детским проблемам сейчас, 

зависит завтрашний день, ведь дети — это наше будущее. 

Общественный Центр «Pas cu Pas» (Б.А. “Viata Nouă”) г. Кахул, действует в рамках проекта 

“Снижение бремени ВИЧ инфекции в Республике Молдова” финансируемый Глобальным Фондом 

для борьбы со СПИДом,  туберкулезом, малярией, грант 8-го раунда, основной реципиент – 

Центр PAS.  

 

 

      

Остров детства 
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«Дети - наше будущее» - эта фраза давно произносится нами автоматически, не 

задумываясь над её смыслом. Очень хорошо, что есть день, когда мы можем не просто 

говорить, а понять, что чужих детей не бывает. В игротеке ОО «ИЦ Здоровое Будущее» 

этот день дети провели в своей «второй семье». Детишки из семей, затронутых ВИЧ или 

наркоманией всегда могут провести здесь свое свободное время, но праздничный день 

сотрудники постарались сделать особенным: конкурсы, игры, загадки и сладкий стол 

стали традиционными для этого дня. 

К сожалению не каждая семья может уделить достаточно времени своему ребенку в силу 

различных причин – мы вынуждены работать больше времени, иногда, к 

сожалению,  болеем. В игротеке же, детей всегда ждут друзья и понимающие 

воспитатели, которые могут выслушать, помочь советом и решить проблемы, с которыми 

дети сталкиваются в повседневной жизни.  

 

 

  

Zece mii pachete de țigări – atît au reușit să colecteze de la fumători membrii ONG-ului „Model 

Art”, care întrunește actori profesioniști de la teatrul de revistă „Ginta Latină” și teatrul 

„Eugene Ionesco”, mormanul de pachete adunate fiind expus de Ziua Mondială fără Tutun la 

parterul unui centru comercial din capitală, cu scopul de a-i sensibiliza pe fumători și a-i 

determina să renunțe la fumat.  

Prezent la eveniment, dl Ion Șalaru, vicedirector al Centrului Național de Sănătae Publică, a 

menționat că 10 mii pachete de țigări ar reprezenta tocmai cantitatea pe care un fumător ar 

putea-o consuma pe durata vieții sale, în cazul în care nu este afectat de vreo maladie, care să îi 

curme viața mai devreme.  

Jarno Nabicht, președintele Biroului OMS de Coordonare în Republica Moldova a menționat, la 

rîndul său, că fumatul este recunoscut ca fiind a doua cea mai importantă cauză de deces, care 

poate fi prevenită. Victimele tutunului sînt mai numeroase decît cele făcute de drogurile ilegale, 

accidentele rutiere, crimele şi HIV/SIDA, calculate la un loc. Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

estimează că, anual, 5 milioane de persoane își pierd viața din cauza bolilor asociate tutunului 

(unul din zece adulți), în present, în lume, înregistrîndu-se peste 1, 1 miliarde de fumători, 80% 

dintre care se află în țările cu venituri mici și medii. 

Prin acțiunea lansată, Vitalie Jacotă, directorul „Model Art”, spune că a dorit să deschidă ochii 

fumătorilor și să conștientizeze răul pe care și-l fac cu fiecare țigară aprinsă, ce le scurtează 

viața. Despre aceasta demonstrează mai multe studii științifice, prin care cel din Marea Britanie, 

 O gunoiște de 10 mii pachete de țigări pentru 

 sensibilizarea fumătorilor 
 

 

Дети — это наше будущее… 
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realizat de-a lungul a 50 de ani, care a a avut niște rezultate incredibile. Autorii au stabilit că 

renunţarea la fumat la vîrsta de 30, 40, 50 sau 60 ani a determinat prelungirea speranţei de 

viaţă cu 10, 9, 6 şi respectiv 3 ani. Acelaşi studiu a reiterat concluzia că bărbaţii care au fumat 

ţigări pînă la vîrsta decesului au murit cu 10 ani mai devreme decât colegii de generaţie 

nefumători. 

Chiar dacă la prima acțiune publică de acest fel, desfășurată de către ONG-ul „Model Art” și 

Centrul Național de Sănătate Publică, fumătorii nu prea au avut curajul să se despartă de 

pachetele de țigări, organizatorii au informat că asemenea acțiuni vor fi reluate. 

Sursa: www.comunicate.md   

 

 

La 7 iunie, în Rezina, a avut loc inaugurarea primului centru comunitar de suport al pacienților 

bolnavi de tuberculoză.  

Potrivit viceministrului sănătății Viorel Soltan, scopul principal al acestor centre comunitare 

este de a spori accesibilitatea populaţiei la servicii specializate de asistenţă medicală, de a 

susţine şi mobiliza comunitatea în vederea prevenirii răspândirii epidemiei de tuberculoză, de a 

îmbunătăţi compleanţa la tratament, prin oferirea suportului social şi efectuarea tratamentului 

strict supravegheat (DOT) pentru pacienţii cu tuberculoză. 

Centrele noi deschise vor fi parte a instituției pe lîngă care vor fi deschise și vor activa de comun 

acord cu cabinetele de tuberculoză, centrele medicilor de familie, asistenţa socială şi alte 

structuri locale implicate în controlul acestei infecţii, ajutând serviciile medicale şi organizaţiile 

publice locale să administreze şi să efectueze mai efectiv depistarea şi tratamentul pacienţilor 

cu tuberculoză pentru a obţine acei indicatori, care sunt prevăzuți de Programul Naţional de 

Control al Tuberculozei şi care sunt recomandați de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

Centrul comunitar de la Rezina este unul din cele zece centre de acest fel, ce urmează a fi 

deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Centrul a fost reparat, mobilat și echipat cu tehnica 

necesară (computere, imprimante), de asemenea, pentru fiecare centru comunitar a fost 

achiziționat cîte un automobil, ce va fi utilizat pentru efectuarea tratamentului strict 

supravegheat şi care va ajuta la efectuarea vizitelor de monitorizare în teritoriu. 

Centrele comunitare sunt deschise în cadrul proiectului ”Sporirea rolului pacientului și a comunității în 

controlul tuberculozei în Moldova”, finanțat de Fondul Global pentru combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei 

și Malariei (runda 9). 

Sursa: www.comunicate.md   

 

 Primul centru comunitar pentru bolnavii de tuberculoză 

 

http://www.comunicate.md/
http://www.comunicate.md/
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La Kiev, în perioada 23-24 iunie 2011,  a avut loc cea de a IV-a Conferință Natională privind 

Terapia de Substituție cu Opioide (TSO), avînd ca generic “Problemele actuale în dezvoltare 

TSO în Ucraina: Accesibilitate, Calitate, Viabilitate”.  Scopul acestui eveniment a fost 

promovarea unor masuri durabile in oferirea serviciilor de TSO avind ca baza experiența 

Ucrainei, Moldovei și Belorusiei în domeniul Terapiei de Substituție cu Opioide. Un obiectiv al 

acestei conferinte a fost schimbul de bune practici și elaborarea unui plan național de acțiuni. 

Conferința face parte din activitatile proiectului „Acordarea de sprijin organizatoric, tehnic, de 

instruire și științific pentru TSO”, implementat de către Institutul de Sănătate Publică din 

Ucraina, cu sprijinul ICF „Alianța Internațională HIV/SIDA din Ucraina” în cadrul celei de a 6-a 

Runde a Programului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei. 

Delegația Republicii Moldova care au prezentat experienta Moldovei în cadrul conferinței a fost 

compusă din persoane activ implicate în reformele din domeniul Terapiei de Substituție cu 

Opioide. Printre aceștia se număra Dl Mihai Oprea, director general al Dispensarului 

Republican de Narcologie, Dna Ilona Burduja, Șef Adjunct al Direcţiei Medicale din cadrul 

Departamentului Instituții Penitenciare și Dl Igor Nastas, Conferențiar Universitar, Catedra 

Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală, USMF „N. Testemițanu”. În cadrul sesiunilor au 

fost prezentate Strategii de punere în aplicare a programelor TSO în Republica Moldova și 

Oportunităţile şi constrângerile privind TSO în instituţiile penitenciare din țara noastră. 

Agenda evenimentului a inclus desfăşurarea unor discuții și schimb de experiența cu privire la 

indentificarea unor abordări pentru rezolvarea problemelor practice ce ţin de extinderea 

serviciilor TSO în Ucraina, diseminarea celor mai bune practici de punere în aplicare a TSO din 

regiune, creșterea gradului de conştientizare în rîndul factorilor de decizie privind durabilitatea 

măsurilor în acest domeniu. 

Acest schimb de experiența este susținut de către Biroul Regional al Agenției Națiunilor Unite pentru 

Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC) din Kiev prin intermediul Proiectulului regional 

privind “Consolidarea capacităților naționale pentru reducerea răspîndirii HIV/SIDA în rîndul 

grupurilor vulnerabile în Europa de Est și Asia Centrală”. Pentru informatii suplimentare puteti lua 

legatura cu echipa de proiect: Elena Jidobin, Coordonator de Proiect UNODC in Moldova, +373 

22854099, +37368121215 sau la adresa electronica elena.jidobin@unodc.org.  

 

 

 

 

 Schimb de experiență în cadrul celei de a IV-a Conferințe Naţionale 

privind Terapia de Substituție cu Opioide în Ucraina 

 
 

 

mailto:elena.jidobin@unodc.org
http://uorn.wordpress.com/2011/06/29/schimb-de-experienta-in-cadrul-celei-de-a-iv-a-conferinte-nationale-privind-terapia-de-substitutie-cu-opioide-in-ucraina/
http://uorn.wordpress.com/2011/06/29/schimb-de-experienta-in-cadrul-celei-de-a-iv-a-conferinte-nationale-privind-terapia-de-substitutie-cu-opioide-in-ucraina/
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Cu ocazia Zilei Internaţionale împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri, care este celebrată în fiecare an, la 26  

Cu ocazia Zilei Internaţionale împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri, care este marcată 

în fiecare an, la 26 iunie, Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii 

(UNODC) a publicat Raportul Anual privind producţia şi consumul de droguri la nivel global 

pentru anul 2011. 

În baza cercetărilor, Raportul UNODC estimează tendinţa de creştere a consumului de droguri 

sintetice în circumstanţele existenţei unor pieţe de desfacere pentru droguri stabile la nivel 

global. Raportul examinează, de asemenea, dinamica consumului, inclusiv datele privind 

urmările acestui consum, date cu privire la producţia şi traficul ilicit de droguri, precum şi 

tendinţele de pe pieţele de droguri. Este de asemenea menţionată ultima tendiţă de răspîndire 

a infecţiei HIV versus consumul de droguri. 

Pe blog-ul www.uorn.wordpress.com puteţi găsi un rezumat al Raportului cu privire la droguri 

la nivel mondial 2011, comunicatul de presă cu ocazia publicării sale, precum şi mesajul 

Secretarului General al ONU cu ocazia Zilei Internaţionale împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit 

de Droguri.  

 

 

Campania „Sînt tînăr și optez pentru un 

Mod Sănătos de Viață”, lansată de Asociația 

„Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți la 

începutul anului 2011, continuă. De data 

aceasta în vizor a intrat ziua de 26 iunie – 

Ziua internațională împotriva abuzului și 

traficului ilicit de droguri. Sîntem conștienți 

cu toții de faptul că traficul ilicit de droguri 

reperzintă una din problemele majore ale 

societăților moderne și continuă să creeze 

enorme prejudicii pentru sănătatea și 

bunăstarea națiunilor. Tînăra generație este cel mai vulnerabil grup în ceea ce privește 

implicarea în consum și dependența de droguri. 

Amintim că activitățile desfășurate în această zi țin de sporirea eforturilor şi cooperării în 

vederea creării unei societăţi sănătoase – fără droguri. În acest scop, la 7 decembrie 1987, 

Adunarea Generală al Naţiunilor Unite a declarat ziua de 26 iunie drept Ziua Internaţională 

Împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri. 

Sporirea eforturilor în vederea creării unei societăţi sănătoase 

 

 

 Raportul Anual privind producţia şi consumul de droguri la nivel 

global pentru anul 2011 
 

 

 

http://www.uorn.wordpress.com/
http://uorn.wordpress.com/2011/06/28/raportul-anual-privind-productia-si-consumul-de-droguri-la-nivel-global-pentru-anul-2011/
http://uorn.wordpress.com/2011/06/28/raportul-anual-privind-productia-si-consumul-de-droguri-la-nivel-global-pentru-anul-2011/
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La Bălți, această zi a fost marcată prin implicarea tineriilor în diverse activități informative, cum 

ar fi, de exemplu, seminarele tematice pentru beneficiarii și colaboratorii  centrelor comunitare 

din municipiu („Evrica”, „Drumul spre casă”, „Reîntoarcere”). De asemenea, copiii din tabăra 

„Olimpieț” au vizitat, între 17-24 iunie, expoziția „Drogul ucide”. 

Această expoziție nu este o experiență 

nouă nici pentru cei din afară, nici pentru 

țara noastră. Fotografiile aparțin artistei 

suedeze Maria Söderberg și este dedicată 

Juliei Murtazin, o tînără de 16 ani, care a 

murit din cauza unei supradoze de heroina, 

şi prientenilor ei, care au murit din cauza 

drogurilor.  Maria Söderberg, de-a lungul a 

mai mulți ani, a documentat situaţia 

consumului de droguri din St Petersburg. Ea 

a fotografiat şi intervievat diferiți 

dependenți, rude ale acestora, 

reprezentanți ai poliţiei, medici, etc.  În 1998, a fost prezentată o expoziţie, cu denumirea foarte 

semnificativă – “Drug-killer”. Premiera a avut loc la Muzeul Etnografic din Sankt-Petersburg la 

26 iunie, Ziua Internaţională a ONU anti-drog. 

Alături de fotografiile expuse au fost prezenți și reprezentanții AO “TDV”, Bălţi care au răspuns 

la întrebările tinerilor vizitatori și au răspîndit materiale informaționale. 

Activitățile dedicate Zilei internaționale împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri au fost organizate 

de Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți cu suportul Direcției Tineret Învățămînt și Sport, 

Primăria mun. Bălți. 

 

 

26 июня мировое сообщество отметило праздник - Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

25 июня 2011г. в преддверии этого праздника сотрудники  Общественного  Центра  «Pas 

cu Pas» (Б.А. «Viata Noua») г. Кахул в партнерстве с Примэрией 

и волонтерами dance4life запланировали на центральной площади города провести 

акцию «Кахул – территория без наркотиков». Проливной дождь вмешался в планы 

организаторов акции.   

Однако непогода не помешала нам собраться. Вместо запланированной акции для 

волонтеров и бенефициаров был организован пикник на территории центра. 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, г. Кахул 
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Legea Grantului va soluţiona neînţelegerile între ONG-uri, sectorul 

privat şi Guvern 

 

Небольшой промежуток ясной погоды позволил нам развести костер и пожарить 

шашлыки на свежем воздухе. Когда пошел дождь, мы продолжили отдых в помещении 

нашего центра. Где легкое, неформальное общение перешло в обсуждение того, как мог 

бы каждый вовлечься в жизнь центра, занимая активную позицию взаимопомощи. 

Решением данного вопроса должен быть обеспокоен каждый человек. Только благодаря 

усилиям совместной борьбы можно рассчитывать на положительные результаты в 

решении проблемы современности - наркомании. 

Комментарий: 

Наталья (социальный ассистент) 

Параллельно с Международным днём борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 26 июня отмечают свой профессиональный праздник врачи наркологи. Мы 

присоединяемся к многочисленным поздравлениям. 

Игорь (37 лет) 

Хочется сказать молодежи, что бы никогда не подвергались этому испытанию. Из любой 

проблемы обязательно существует выход. Сотрудники центра помогли мне сделать свой 

выбор и наверно это один из самых важных моментов в моей жизни. 

Общественный Центр „Pas cu Pas” (Б.А. “Viata Nouă”) г. Кахул, действует в рамках проекта 

“Снижение бремени ВИЧ инфекции в Республике Молдова” финансируемый Глобальным Фондом 

для борьбы со СПИДом,  туберкулезом, малярией, грант 8-го раунда, основной реципиент – 

Центр PAS. 

Legea Grantului va soluţiona neînţelegerile dintre ONG-uri, sectorul privat şi reprezentanţii 

guvernului, însă până la implementarea ei trebuie să se facă o evaluare a impactului pe care îl 

au organizaţiile neguvernamentale asupra societăţii. Aceasta este părerea lui Anatol Bucatca, 

reprezentant al Agenţiei de Dezvoltare rurală Centru, formulată la cea de-a doua şedinţă a 

Clubului de presă al Societăţii Civile, transmite Info-Prim Neo  

„Suntem trei comunităţi, ONG-urile, sectorul privat şi reprezentanţii Guvernului şi aruncăm cu 

pietre fiecare în fiecare. Până la urma, Legea Grantului va soluţiona toate aceste neînţelegeri, 

dar pînă la votarea ei sunt de acord cu aprecierile că o foarte mare parte din organizaţiile 

noastre nu merită să fie numite ONG-uri pentru că apar la o numită etapă, într-o anumită 

perioada şi doar 20% îşi fac treaba”, a declarat Anatol Bucatca.  

http://www.civic.md/stiri/14565-legea-grantului-va-soluiona-neinelegerile-intre-ong-uri-sectorul-privat-i-guvern.html
http://www.civic.md/stiri/14565-legea-grantului-va-soluiona-neinelegerile-intre-ong-uri-sectorul-privat-i-guvern.html
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Potrivit lui Anatol Bucatca, pînă la adoptarea Legii, trebuie să se facă o evaluare a impactului 

ONG-urilor asupra societăţii, ca să fie clar cum se folosesc banii gestionaţi, cine merită să fie 

numit ong-ist etc. Acesta a mai menţionat că Legea grantului va permite soluţionarea mai 

multor lucruri, în condiţiile cînd aceasta va formula criterii clare de finanţare atât pentru 

sectorul privat, cel guvernamental, cât şi pentru sectorul asociativ. Legea va stimula filtrarea 

ONG-urilor care au imaginea negativă, va impune o transparenţă clară pentru procesul de 

utilizare a mijloacelor financiare. Toate acestea vor face sectorul priivat şi cel public mai 

receptiv la solicitările de finanţare a proiectelor inaintate de ONG-uri, afirmă Anatol Bucatca.  

În altă ordine de ideii, Galina Şpac, şefă a direcţiei impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal 

de Stat a menţionat că autorităţile statale au elaborat un proiect de lege prin care se propune 

modificarea esenţială a modalităţii de impozitare şi de acordare a facilităţilor pnetru ONG-uri.  

„Actualmente există prevederi legale care reglementează impozitarea ONG-urilor. Acum am 

elaborat un proiect prin care am modificat totalmente modalitatea de impozitare a ONG-urilor 

şi de obţinere a facilităţilor de către acestea, adică am simplificat procedura de obţinere a 

facilităţilor. Până în prezent facilităţile se acordau prin decizie specială, acum am propus doar să 

fie depusă o cerere la fisc pentru a obţine facilitatea respectivă”, a declarat Galina Şpac.  

Potrivit reprezentantei fiscului, proiectul propus este publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor 

şi a fost adus la cunoştinţă tuturor ONG-urilor. Dacă va fi implementat, acesta va intra în 

vigoare începând cu anul viitor.  

Legea Grantului presupune finanţări nerambursabile din fondurile publice care sunt alocate 

pentru diferite activităţi nonprofit de interes general.  

Sursa: www.civic.md  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civic.md/
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Средний возраст ВИЧ-инфицированных в России  

составляет 25-30 лет 

ÎN LUME  

В МИРЕ 

Минздравсоцразвития зафиксировал уменьшение доли молодежи среди ВИЧ-

инфицированных. Об этом в интервью «Русской службе новостей» сообщил главный 

внештатный специалист Минздравсоцразвития России по проблеме ВИЧ-инфекции 

Алексей Мазус.  

«Мы можем утверждать, что сегодня в России ВИЧ-инфекция не является болезнью 

молодых. В этом есть другая проблема, все больше заражаются людей старшего возраста, 

которые точно знают все основы профилактики. Средний возраст больных – 25-30 лет», - 

отметил он.  

По его словам, к таким результатам привели многочисленные мероприятия по работе с 

молодежью, направленные на разъяснения опасности ВИЧ-инфекции и методов защиты 

от неё.  

А. Мазус при этом подчеркнул, что взрослые люди менее серьезно относятся к проблеме 

ВИЧ-инфекции и с ними сложнее работать: «Возникает вопрос: какие меры мы должны 

принимать для того, чтобы сдерживать эпидемию в этой уже достаточно взрослой среде. 

Тут другие методы работы, сложно объяснить, что они должны соблюдать меры 

предосторожности».  

По данным Федерального центра СПИДа на 31 декабря 2010 года, общее число россиян, 

инфицированных ВИЧ, составило 589 тысяч 581 человек. За последние годы 

зафиксировано 117 тысяч 160 новых случаев ВИЧ-инфекции: 58 тысяч 527 - в 2009 году, 58 

тысяч 633 - в 2010 году. Ежедневно в России фиксируется около 160 новых случаев 

заражения.  

Sursa: www.rusnovosti.ru   

 

 

 

 

 

http://www.rusnovosti.ru/
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В США продано два миллиона презервативов с ручками 
 

Campania “ABSENTUL” 
 

 

Презервативы с ручками, изобретенные 

американским предпринимателем, оказались 

коммерчески успешными, сообщает NBC News. По 

словам автора идеи Бо 

Томпсона (Beau 

Thompson), идея 

усовершенствовать 

наиболее популярный 

мужской контрацептив 

пришла ему однажды 

ночью, когда пришлось 

надевать презерватив в темноте. "Я не понимал, как это сделать, и пока старался, утратил 

эрекцию. Тогда я подумал – должен же быть какой-то простой способ с этим справиться", 

- рассказал он. 

Способ был найден, когда Томпсон выносил мусор: ручки мусорного пакета подсказали 

ему решение. Изобретатель оснастил презерватив тонкими латексными полосками, 

которые позволяют натянуть его, не глядя, с первой попытки. 

Томпсон рекламировал новинку, надевая ее на макет члена перед посетителями 

флоридских баров. В итоге он занял должность исполнительного директора компании 

Sensis Condoms, производящей новые презервативы. 

Изобретение Томпсона понравилось пользователям, и сейчас его можно приобрести в 

магазинах на всей территории США, включая филиалы крупнейшей в стране аптечной сети 

Walgreens. К настоящему времени продано более двух миллионов презервативов с 

ручками. 

Видео: http://medportal.ru/mednovosti/news/2011/06/28/handled/ 

 

Cu ocazia marcării Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de 

Droguri, Agenţia Naţională Antidrog, instituţia publică cu rol de coordonator naţional al 

politicilor naţionale în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, prin Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova a lansat o amplă campanie naţională de prevenire a 

consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (“etnobotanice”) în rîndul adolescenţilor 

http://medportal.ru/mednovosti/news/2011/06/28/handled/
http://www.anagov.ro/prahova/home
http://www.anagov.ro/prahova/home
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Interzis la etnobotanice 
Senatul a adoptat proiectul Guvernului 

 

şi tinerilor cu vîrste cuprinse între 15 şi 24 de ani, dar şi la nivelul 

populaţiei generale, denumită generic “ABSENTUL”. 

Avînd ca slogan “Este mutarea ta. Fără etnobotanice”, campania 

„Absentul” reprezintă un program naţional de prevenire selectivă 

(adresat categoriei de vîrstă 15-24 ani), cu o componentă universal, 

adresat populaţiei generale, mai ales prin difuzarea unui spot video. 

Perioada de implementare a campaniei este 26 iunie – 31 decembrie 

2011. 

Video: http://centrulantidrogprahova.blog.com/2011/06/27/26-iunie-ziua-mondiala-antidrog/ 

Senatul a adoptat ieri legea privind interzicerea produselor etnobotanice, iniţiată de Guvern, 

care instituie condiţii dure pentru autorizarea magazinelor şi permite autorităţilor să confişte 

marfa şi să suspende provizoriu activitatea neautorizată a unor comercianţi. Proiectul a obţinut 

102 voturi „favorabile” şi o abţinere. Senatul a fost prima Cameră sesizată. Proiectul va merge 

la Camera Deputaţilor, care este Camera decizională în acest caz. Potrivit proiectului 

Guvernului, comercializarea fără autorizaţie va fi sancţionată cu închisoare de la doi la opt ani şi 

interzicerea unor drepturi. Durata pedepsei cu închisoarea va fi însă între 10 şi 20 ani dacă în 

urma consumului de etnobotanice sunt înregistrate decese. 

Conform proiectului de lege iniţiat de Guvern, până la obţinerea unei noi autorizaţii de 

comercianţii de produse etnobotanice, activitatea acestora va fi interzisă. Autorizaţia nu va fi 

eliberată decât dacă în urma analizei de laborator se constată că produsul nu face parte din 

categoria etnobotanicelor. Autorităţile vor avea însă dreptul să iniţieze oricând acţiuni de 

control şi să retragă marfa de pe piaţă în cazul în care consideră că aceasta prezintă riscuri. În 

acţiunile de control vor fi implicaţi şi inspectorii Direcţiei de Criminalitate Organizată şi 

Terorism. La rândul său, Ministerul Comunicaţiilor va iniţia demersuri de blocare a site-urilor 

care promovează publicitate pe internet pentru astfel de produse. La dezbaterea moţiunii 

simple, iniţiată de opoziţie pe tema proliferării produselor etnobotanice în Camera Deputaţilor, 

ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat că  fenomenul consumului de etnobotanice a apărut 

în 2008 şi a trecut în revistă măsurile de combatere luate pe parcursul anilor. La rândul său, 

ministrul de Interne, Traian Igaş, spunea că în februarie-iunie 2011 echipele de control au 

confiscat peste 16.200 de plicuri ce conţineau substanţe psihoactive şi că s-au aplicat amenzi de 

peste 3,1 milioane de lei. 

Sursa: www.jurnalul.ro 

http://centrulantidrogprahova.blog.com/2011/06/27/26-iunie-ziua-mondiala-antidrog/
http://www.jurnalul.ro/
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Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și 

Criminalității (UNODC) lansează un proiect nou în 

Republica Moldova 
 

 

 

ANUNŢURI 

ОБЬЯВЛЕНИЯ 

UNODC lansează în Republica Moldova un proiect de asistență tehnică cu o durată de 3 ani care 

va contribui la reducerea răspîndirii HIV/SIDA în rîndul grupurilor vulnerabile. Proiectul 

“Consolidarea capacităților naționale pentru reducerea răspîndirii HIV/SIDA în rîndul 

grupurilor vulnerabile în Europa de Est și Asia Centrală”, este implementat în 8 ţări din 

Regiunea Europei de Est şi Asia Centrală, inclusiv în Republica Moldova. 

Se așteaptă ca la finalul proiectului utilizatorii de droguri injectabile și persoanele în detenție 

vor avea acces îmbunătățit la servicii HIV de prevenire, tratament și suport prin implementarea 

 următoarelor componente: 

1. Armonizarea programelor HIV, TB, de control al drogurilor şi reforma justiţiei 

penale/programelor de sănătate privind consumul de droguri injectabile şi în 

penitenciare  printr-un mediu juridic şi de politici îmbunătățit care protejează drepturile 

omului şi facilitează accesibilitatea la servicii comprehensive HIV; 

2. Consolidarea capacităţilor actorilor naţionali care oferă servicii HIV în baza acordului 

informat în conformitate cu standardele naționale și ghidurile internaționale; 

3. Consolidarea sistemului de instruire a specialiştilor în domeniul sănătăţii, protecţiei 

sociale, sistemului de justiţie şi penitenciar pentru oferirea serviciilor HIV persoanelor 

dependente de droguri; 

4. Consolidarea capacităților actorilor naționali pentru monitorizarea și evaluarea 

programelor HIV în rîndul utilizatorilor de droguri injectabile și deținuților în 

conformitate cu standarele internaționale. 

Agenția Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalității (UNODC), are mandatul 

de coordonare a tuturor activităţilor de control asupra drogurilor ilegale, de prevenire a 

terorismului şi crimei transnaţionale. UNODC susține țările membre în asigurarea accesului la 

servicii de sănătate, securitate și justiție tuturor cetățenilor, dar în mare parte utilizatorilor de 

droguri, deținuților, persoanelor vulnerabile la traficul de ființe umane. 

http://uorn.wordpress.com/2011/06/15/agentia-natiunilor-unite-pentru-combaterea-drogurilor-si-criminalitatii-unodc-lanseaza-un-proiect-nou-in-republica-moldova/
http://uorn.wordpress.com/2011/06/15/agentia-natiunilor-unite-pentru-combaterea-drogurilor-si-criminalitatii-unodc-lanseaza-un-proiect-nou-in-republica-moldova/
http://uorn.wordpress.com/2011/06/15/agentia-natiunilor-unite-pentru-combaterea-drogurilor-si-criminalitatii-unodc-lanseaza-un-proiect-nou-in-republica-moldova/
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Premiile ONU în domeniul drepturilor omului 2011 

 

Echipa de proiect UNODC Moldova este interesată de parteneriate cu actorii activi din domeniu și este 

deschisă spre colaborare la următoarele date de contact: Elena Jidobin, Coordonator de Proiect UNODC 

Moldova, tel.: (+373 22) 854.099, fax: (+373 22) 850.098, GSM: 068121215  

E-mail: elena.jidobin@unodc.org. 

Reprezentanţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Moldova lansează un concurs pentru 

cea mai buna acţiune de promovare şi protecţie a drepturilor omului. Aflat la cea de-a 7-ea 

ediţie, concursul are drept scop evidenţierea şi premierea celor mai valoroase iniţiative şi 

acţiuni de apărare şi promovare a drepturilor omului de către ONG-uri şi mass-media. 

 

Concursul se va desfăşura în bază de nominalizări, publicul fiind încurajat să nominalizeze 

organizaţii ale societăţii civile, jurnalişti, instituţii media etc., care au realizat contribuţii recente 

şi autentice de promovare a drepturilor omului în Republica Moldova.  

Dosarele nominalizate, obţinute în urma procesului de consultări publice, precum şi în urma 

analizei altor materiale disponibile, bazate şi pe cercetări independente, vor fi jurizate de o 

echipă de experţi în domeniul ONG-lor şi mass-media şi de un Consiliu independent, format din 

reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, experţi independenţi, etc. 

 

Cîştigătorii vor fi premiaţi în cadrul Galei de premiere în domeniul drepturilor omului, 

organizată anual la 10 decembrie, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. 

 

Drepturile omului sunt una dintre priorităţile majore ale ONU în Moldova, constituind o parte 

integră a programelor sale de dezvoltare şi elaborare a politicilor. Proiectele importante în 

domeniul drepturilor omului includ combaterea torturii, eliminarea violenţei domestice, 

promovarea drepturilor migranţilor, refugiaţilor şi apatrizilor, integrarea grupurilor vulnerabile, 

inclusiv a persoanelor cu disabilităţi, celor care trăiesc cu HIV/SIDA, grupurilor minoritare 

excluse precum romii şi a altor persoane sau comunităţi marginalizate.  

 

Regulamentul concursului este accesibil pe pagina web: www.un.md 

Pentru contact: Ludmila Tiganu, Specialist în comunicare, tel. 269 112, e-mail: 

ludmila.tiganu@undp.org  

 

Termenul limită de depunere a nominalizărilor este 31 august 2011. 

Sursa: http://www.un.md/news_room/pr/2010/HR_Gala2010/index1.shtml 

 

 

mailto:elena.jidobin@unodc.org
http://www.civic.md/anunturi/concursuri/12302-premiile-onu-in-domeniul-drepturilor-omului-2011.html#mce_temp_url#
mailto:ludmila.tiganu@undp.org
http://www.civic.md/anunturi/concursuri/12302-premiile-onu-in-domeniul-drepturilor-omului-2011.html#mce_temp_url#
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Concurs pentru propuneri de finanţare în domeniul  
sensibilizării cu privire la HIV şi SIDA 

 

Fundaţia Staying Alive are plăcerea să anunţe un nou concurs pentru propuneri de finanţare. 

Misiunea Fundaţiei Staying Alive este de a încuraja şi împuternici  tinerii care sunt implicați în 

campanii de sensibilizare, educaţie şi prevenire HIV.  

Scopul Fundaţiei Staying Alive este de a realiza acest fapt prin finanţarea organizaţiilor conduse 

de tineri care activează în domeniul sensibilizării cu privire la HIV şi SIDA în rîndul semenilor din 

comunităţile lor şi care au fost puțin sau deloc finanţate anterior.  

Suma granturilor - maximum 12.000 dolari SUA, pentru 1 an. 

Procesul de aplicare va avea loc în două etape, şi începe on-line la 

http://foundation.staying-alive.org/en/grants/apply on-line prin completarea unui scurt 

formular. 

Termenul limită pentru  aplicare – 15 august,  2011.  

În caz de necesitate puteți accesa formularele de aplicare în franceză şi spaniolă, care pot fi 

solicitate prin e-mail: foundation@staying-alive.org 

Rezultatele concursului  vor fi anunţate pe 01 decembrie 2011. 
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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 Centru de suport psiho-social 

pentru persoanele 

dependente de substanţe 

psihoactive ”Pas cu Pas” 

mun. Chișinău,  

str. Independenţei, 

6/2 

Telefon de încredere: 

(022) 66-45-86 

Tel. (022) 66-38-50 

 

Bălţi Centru de suport psiho-social 

pentru persoanele 

dependente de substanţe 

psihoactive ”PULS” 

mun. Bălţi,  

str. Independenţei, 

6 

 

Telefon de 

încredere:(0231) 2-14-83 

Tel.(0231) 2-09-96 

Cahul Centru de suport pentru 

persoanele dependente de 

substanţe psihoactive ”Pas cu 

Pas” 

or.Cahul 

str. C. Negruzzi 46 

 

Telefon de 

încredere:(0299) 33-2-33  

Tel.(0299) 32-5-77 

 

Tiraspol  Centru de suport pentru 

persoanele dependente de 

substanţe psihoactive "Точка 

опоры" 

 

or. Тiraspol, 

stradela 2, 

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 reabilitare ”12 Paşi” 

 Grup de suport reciproc pentru PTH 

 Grup de suport reciproc cu caracter deschis  

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

 

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. 

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/
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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

