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Începând cu anul 2000 în Republica Moldova se implementează  primele Programe de 
Reducere a Riscurilor, care reprezintă măsuri întreprinse în scopul profilaxiei/reducerii 
consecinţelor medicale, sociale şi economice ce apar inevitabil atunci când omul consumă 
droguri. Programele de Reducere a Riscurilor sunt susţinute şi promovate de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii drept o măsură eficientă de protecţie împotriva infecţiei HIV, ITS, 
hepatitelor virale. În decembrie 2004, 19 organizaţii, implementatoare ale strategiei Reducerea 
Riscurilor în R. Moldova au decis crearea Uniunii Organizațiilor.  
 

La 19 noiembrie 2007, Ministerul Justiţiei R. Moldova a înregistrat Uniunea pentru 
Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Riscurilor (UORN). În mod continuu UORN execută o 
evaluare a necesităţilor membrilor şi a preocupărilor legate de implementarea programelor de 
reducere a riscurilor, în acest context,  putem evidenţia preocuparea legată de asigurarea 
continuităţii, durabilităţii şi stabilităţii financiare a proiectelor pentru viitorul apropiat, necesitatea 
de extindere a spectrului de servicii adresate beneficiarilor în scopul unei acoperiri mai largi şi a 
eficientizării activităţilor, necesitatea aderării la standarde unice de funcţionare a proiectelor de 
reducere a riscurilor, necesitatea creării unui sistem de referinţă viabil ce ar soluţiona o gamă cît 
mai largă de probleme cu care se confruntă beneficiarii. 
 

Misiunea UORN 

Misiunea UORN este de a consolida şi a coordona organizaţiile membre ale Uniunii în 
scopul dezvoltării şi promovării strategiilor de reducere a riscurilor, drept abordare eficientă de 
ocrotire a sănătăţii publice în R. Moldova. 

 
1. Promovarea noilor politici de sănătate în republică; 
2. Consolidarea eforturilor tuturor părţilor implicate şi interesate în soluţionarea problemelor în 

domeniul consumului de substanţe psiho-active, prevenirii HIV/SIDA şi altor maladii – 
hepatitelor virale, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală (ITS), etc. 

3. Promovarea strategiei de Reducere a Noxelor, tratamentului de substituţie şi accesului 
consumatorilor de droguri, inclusiv a celor HIV-infectaţi la servicii de tratament şi reabilitare. 
Dezvoltarea strategiilor de Reducere a Noxelor, a sistemelor de reabilitare şi tratament a 
consumatorilor de substanţe psiho-active. 

4. Prevenirea răspândirii HIV, ITS, Hepatitelor virale, Tuberculozei şi a altor maladii în mediul 
grupurilor vulnerabile, acordarea suportului psiho-social corespunzător persoanelor afectate de 
aceste maladii. 



5. Implicarea în perfecţionarea bazei legislative necesare pentru dezvoltarea şi implicarea strategiilor 
de reducere a noxelor. 

6. Implicarea şi asigurarea durabilităţii şi stabilităţii financiare a programelor implementate de 
organizaţiile membre. 

7. Promovarea intereselor programelor de prevenire HIV/SIDA şi Reducere a Riscurilor din R. 
Moldova la nivel naţional şi internaţional 
 

Direcţii de activitate UORN: 

 
* Facilitarea schimbului de experienţă şi multiplicare a bunelor practici între organizaţii ce 
implementează programe de reducere a riscurilor– organizarea vizitelor de studiu şi a vizitelor in 
teren cu participarea personalului tuturor programelor de reducere a riscurilor. 
* Consolidarea capacităţilor Organizaţiilor ce implementează programe în baza strategiei 
Reducerea Riscurilor prin asigurarea unei instruiri şi formări profesionale continue– organizarea 
seminarelor, atelierelor, trainig-urilor, consultărilor şi supervizării. 
* Asigurarea conexiunilor directe între organizaţii ce implementează programe în baza strategiei 
Reducerea Riscurilor şi alte instituţii cu tangenţe in domenii de activitate - organizarea meselor 
rotunde, conferinţelor, facilitarea participării la evenimente internaţionale desfăşurate in domeniu, 
constituirea dialogului intre organizaţiile ce implementează programe de reducere a riscurilor şi 
instituţii statale din domeniul ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale. 
* Advocacy pentru iniţierea susţinerii Programelor implementate în baza Strategiei Reducerea 
Riscurilor din resursele Bugetului Public Naţional (participare la elaborarea şi facilitarea aplicării 
standardelor minime de calitate pentru organizaţiile ce implementează programe de reducere a 
riscurilor în R. Moldova, definirea mecanismului de contractare socială a organizaţiilor 
implementatoare). 
* Organizarea activităţilor de prevenire a infecţiei HIV, Tuberculozei şi a Hepatitelor virale B şi C 
în mediul beneficiarilor programelor de reducere a riscurilor – organizarea forumului teatral cu 
caracter educaţional pentru beneficiarii programelor de reducere a riscurilor din regiuni, 
distribuirea materialelor informaţionale, organizarea seminarelor de instruire, etc. 
* Promovarea acţiunilor de mediatizare şi sensibilizare– menţinerea blogului informaţional şi a 
paginii web , elaborarea şi mediatizarea buletinului electronic lunar. 
 

Rezultate atestate la nivel de proiecte şi organizații implicate  în activităţi: 

 o comunicare eficientă şi regulată între organizaţiile ce implementează programe de 
reducere a riscurilor in R. Moldova; 

 echipe de personal bine informate, instruite şi rezistente atât la impedimentele de natură 
externă cât şi a celor interne; 

 o împărtăşire detaliată a experienţei; 
 o multiplicare a experienţei pozitive în domeniu; 
 activităţi comune dezvoltate de programele de reducere a riscurilor; 
 o forţă mai mare de mediatizare a activităţii proiectelor de reducere a reducere a riscurilor; 
 o comunicare mai eficientă şi mai transparentă cu organizaţiile cu conexiune în domeniu; 
 implicarea organizaţiilor ce implementează strategii de reducere a riscurilor în R. Moldova 

în procese de promovare a intereselor beneficiarilor 
 
 
 



ORGANIGRAMA 
UNIUNEA PENTRU PREVENIREA HIV ȘI REDUCEREA RISCURILOR 

(UORN) 

 
 

 

Facilitarea schimbului de experienţă şi multiplicare a 
bunelor practici între organizaţii ce implementează 

programe de reducere a riscurilor 

Consolidarea capacităţilor Organizaţiilor ce 
implementează programe în baza strategiei Reducerea 

Riscurilor prin asigurarea unei instruiri şi formări 
profesionale continue 

Asigurarea conexiunilor directe între organizaţii ce 
implementează programe în baza strategiei Reducerea 

Riscurilor şi alte instituţii/ persoane cu putere de 
decidere 

Advocacy pentru iniţierea finanțării Programelor 
implementate în baza Strategiei Reducerea Riscurilor din 

resursele Bugetului Public Naţional 

Advocacy pentru sporirea accesibilității și calității 
serviciilor de reducere a riscurilor adresate consumatorilor 

de droguri 

Promovarea acţiunilor de mediatizare a activităților 
domeniului 

Mobilizarea și dezvoltarea activismului în mediul 
consumatorilor de droguri și altor grupuri de risc     



Organizații membre 

1. Asociaţia Obştească „Împreună să 
salvăm viitorul” 

Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 
Or. Făleşti 

  
 

2. Asociaţia Obştească „Tinerii 
pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi 

Grup ţintă – utilizatorii de droguri 
injectabile, persoane ce prestează servicii 
sexuale contra plată, şoferi de cursa lungă 
Mun. Bălţi  

 
 

3.  Asociaţia Obştească „Reforme 
medicale” 

Grup ţintă – persoane ce prestează servicii 
sexuale contra plata, şoferi de cursa lungă 
Mun. Chişinău 

 
 

4. Asociaţia Obştească ,,Pentru 
Prezent şi Viitor” (fost ARS-SIDA) 

Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 
Mun. Chişinău 

 
 

5. Centrul „Adolescentul”                                                                                                                   
Grup ţintă – utilizatorii de droguri 
injectabile, persoane ce prestează servicii 
sexuale contra plata 
Or. Orhei 
 

 
  

6. Asociaţia Obştească „Viitorul 
Nostru” 

Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 
Or.Rezina  
 

 
  
 

http://www.ppv.md/ro
http://www.ppv.md/ro


7. Asociaţia Obştească „Vis-Vitalis” 
Grup ţintă – utilizatorii de droguri 
injectabile, persoane ce prestează servicii 
sexuale contra plata 
Or. Ungheni 

 
 

8.  Centrul Educaţional „Alcoolismul 
şi Narcomania” 

Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 
Or. Soroca  

 
 

9. Asociaţia Obştească „Tinerele 
femei-Cernoleuca” 

Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 
Or. Donduşeni 
 

 

 
 
 
 
 

10. Centrul de Informaţii 
„GenderDoc-M” 

Grup ţintă – comunitatea LGBT 
Mun. Chişinău 
 

 
 

11. Organizaţia Obştească “Viitorul 
Sănătos” 

Grup ţintă – utilizatorii de droguri injectabile 
Or. Tiraspol 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROIECTE REALIZATE PE PARCURSUL 
ANULUI 2018 

 

Perioada de implementare:  6.11.2017 – 30.05.2019 
Organizația finanțatoare:  Fundația Soros Moldova 
Obiectivele: 

- Analiza experiențelor și a bunelor practici privind implementarea programelor de 
asistență/intervenție alternativă pentru persoanele dependente/consumatoare de droguri 
care comit infracțiuni asociate consumului de droguri; 

- Elaborarea și promovarea unui plan de acțiuni și a unui concept  local privind 
implementarea unui model/program de ordine și sănătate publică adresat persoanelor 
dependente/consumatoare de droguri care comit infracțiuni asociate consumului de 
droguri. 

Activitățile realizate: 
I. Activități desfășurate pentru organizarea webinarelor. 
II. Discuții cu secretarul Comisiei Naționale Antidrog. 
III. Activități de planificare a vizitei de studiu în Portugalia 
IV. Ședință cu șeful Departamentului nr. 4 antidrog  
V. Webinar "Abordări contemporane ale Politicii Antidrog” 
VI. Masa rotundă a organizațiilor societății civile 
VII. Vizita de studiu în Portugalia 
VIII. Planificarea atelierului de elaborare si promovare a conceptului de implementare a 

planului de acțiuni și a alternativelor pentru pedepsele asociate consumului de droguri 
IX. Seminare cu organele ordinii de drept organizate cu suportul UNODC 
X. Vizita de studiu in Romania, București  

 

   



Rezultate: 

1. Consolidarea cunoștințelor pe domenii specifice ale organelor de drept. 
2. Stabilirea parteneriatelor în scopul promovarea aplicării măsurilor alternative lipsirii de 

libertate  asociate consumului de droguri în Republica Moldova.; 
3. Promovarea practicilor privind dezvoltarea și implementarea măsurilor alternative lipsirii 

de libertate  asociate consumului de droguri în baza modelului din  Portugalia, dar și a 
României. 

 

 
Perioada de implementare: 01.10.2017- 31.01.2019 

Organizația finanţatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scopul: dezvoltarea și implementarea unor politici și practici de abilitare juridică, ce răspund 
necesităților comunităților vulnerabile cum ar fi: consumatorii de droguri injectabile, lucrătorii 
sexului comercial, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA (în continuare comunități vulnerabile). 

 Obiectivele: 

- fortificarea potențialului UORN în implementarea bunelor practici privind dezvoltarea și 
implementarea unor servicii de asistență juridică primară comunităților afectate de HIV și 
SIDA; 

- dezvoltarea unui concept de formare a para-juriștilor specializați în asistența comunităților 
afectate de HIV și SIDA; 

- instruirea și abilitarea a 25 de persoane în prestarea serviciilor de asistență juridică primară 
specializată; 

- formarea și menținerea activismului a 20 para-juriști specializați în prestarea serviciilor de 
asistență juridică primară comunităților afectate de HIV și SIDA. 

 

 

   
 

 

 



Rezultate calitative: 

- Consolidarea cunoștințelor pe domenii specifice ale para-juriștilor specializați. 

- Ridicarea/Îmbogățirea culturii juridice a beneficiarilor din grupurile cu risc sporit de 
infectare. 

- Stabilirea parteneriatelor în scopul protecției drepturilor persoanelor ce fac parte din 
grupurile cu risc sporit de infectare 

- Consolidarea abilităților de referire și însoțire către servicii de asistență juridică 
profesionistă, dar și alte servicii de asistență, ale para-juriștilor specializați. 

- Promovarea practicilor privind dezvoltarea și implementarea serviciilor similare de 
asistență oferită prin intermediul para-juriștilor specializați în baza modelului din  
Macedonia, dar și activității para-juriștilor ce activează în Moldova. 

  

   
Rezultate cantitative: 

- 33 de persoane – implicate în cadrul instruirilor inițiale și continue au acumulat cunoștințe 
și și-au format abilitățile necesare pentru a presta servicii de asistență juridică primară 
specializată; 

- 16 para-juriști specializați din comunitățile afectate de HIV și SIDA au oferit servicii de 
asistență juridică primară grupurilor vulnerabile pe parcursul implementării proiectului; 

- 13 para-juriști specializați au trecut repetat prin procesul de evaluare și monitorizare, fiind 
activi până la moment în oferirea serviciilor de asistență juridică primară grupurilor 
vulnerabile; 

- 3 reprezentanți din echipa de implementare a proiectului au fost contractați de CNAJGS și 
fac parte din echipa generală de para-juriști; 

- 10,000 de flaiere și 500 postere au fost editate și folosite de para-juriștii specializați pentru 
a informa membrii comunităților afectate despre existența para-juriștilor specializați care 
acordă servicii de asistență juridică primară; 

- 984 de consultații juridice primare unice oferite persoanelor din comunitățile afectate de 
HIV și SIDA; 

- 42 cazuri direcționate către servicii juridice calificate – către juriștii Biroului de Avocați 
Publici, OT Chișinău, CNAJGS și către juriștii (Promo-LEX). 

 


