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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.  

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 cât 

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 părților implicate şi interesate în soluţionarea problemelor în 

domeniul consumului de substanţe psiho-active, prevenirii răspândirii HIV şi a altor maladii 

– hepatitelor virale, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală (ITS), etc.;  

3. dezvoltarea și promovarea strategiei de Reducerea Riscurilor, tratamentului de substituţie cu 

opiacee (TSO) şi a sistemelor de reabilitare şi tratament a consumatorilor de substanțe psiho-

active, inclusiv a celor HIV-infectaţi;  

4. prevenirea răspândirii HIV, ITS, Hepatitelor virale, Tuberculozei şi a altor maladii în mediul 

grupurilor vulnerabile, și acordarea suportului psiho-social corespunzător persoanelor 

afectate de aceste maladii; 



 

5. acordarea suportului organizaţional, tehnic, metodic, informaţional organizaţiilor ce 

implementează programe de prevenire HIV şi programe bazate pe strategii de reducerea 

riscurilor;  

6. crearea condiţiilor pentru realizarea schimbului de experienţă, informaţii şi promovarea 

practicilor de succes; 

7. elaborarea strategiilor de interacţiune a organizaţiilor membre ale Asociaţiei cu forţele 

legislative, executive şi comunitare pentru crearea unui mediu favorabil de activitate; 

8. implicarea în perfecţionarea bazei legislative necesare pentru dezvoltarea şi implicarea 

strategiilor de reducerea riscurilor; 

9. implicarea în asigurarea durabilităţii şi stabilităţii financiare a programelor implementate de 

organizațiile membre; 

10. promovarea intereselor programelor de prevenire HIV şi Reducere a riscurilor din R. 

Moldova la nivel național și internațional; 

11. dezvoltarea și implementarea unor politici și practici de abilitare juridică, ce răspund 

necesităților comunităților vulnerabile și afectate de HIV; 

12. promovarea conceptului național de intervenții alternative pentru persoanele consumatoare de 

droguri  și a reformării cadrului legislativ în domeniul antidrog în Republica Moldova. 

 

 

Direcţii de activitate UORN: 

 

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

implementează programe de reducerea riscurilor – organizarea vizitelor de studiu şi a 

vizitelor în teren, la nivel local/național, regional și internațional, pentru personalul acestor 

programe și pentru reprezentanți ai comunităților afectate. (din 2013) 

 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. 

(permanent) 

 Asigurarea conexiunilor directe și a dialogului între organizaţiile ce implementează 

programe în baza strategiei Reducerea Riscurilor şi instituţiile din domeniul de activitate - 

organizarea meselor rotunde, conferinţelor, facilitarea participării la evenimente 

internaţionale desfăşurate în domeniu, constituirea dialogului între organizaţiile ce 

implementează programe de reducere a riscurilor şi instituţii statale din domeniul ocrotirii 

sănătăţii, asistenţei sociale. (permanent) 

 Coordonarea elaborării standardelor minime de calitate pentru organizaţiile ce 

implementează programe de reducere a riscurilor pentru populații cheie afectate din R. 

Moldova. (2013-2015) 

 Advocacy pentru susţinerea implementării continue a programelor de Reducerea 

Riscurilor din resursele Bugetului Public Naţional, prin participarea 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. (din 2013 până în prezent) 



 

 Schimbarea percepției sociale față de grupurile cu risc sporit de infectare HIV 

(consumatorii de droguri și lucrătoarele sexuale) din Republica Moldova. (din 2007 până 

în prezent) 

 Asigurarea oferirii serviciilor de asistență juridică primară care răspund nevoilor 

comunităților vulnerabile (cum ar fi consumatorii de droguri injectabile, lucrătorii sexuali, 

persoanele care trăiesc cu HIV / SIDA) prin intermediul activității para-juriștilor 

specializați. (din 2017 până în prezent) 

 Pledoarie pentru implementarea politicilor umaniste față de consumatorii de droguri prin 

promovarea aplicării intervențiilor alternative în cazul pedepselor asociate consumului de 

droguri. (din 2016 până în prezent) 

 Organizarea activităților de prevenire a infecţiei HIV, Tuberculozei, ITS şi a Hepatitelor 

virale B şi C în mediul beneficiarilor programelor de reducere a riscurilor – prin 

intermediul Teatrului Sociala și Forumului teatral și distribuirea materialelor 

informaţionale, participare la organizarea seminarelor de instruire cu scop de a educa 

beneficiarii programelor de reducere a riscurilor din regiuni. (2009-2010) 

 Promovează constant dezvoltarea capacităților membrilor organizațiilor în domeniul 

gender, implementând analiza de gen, care este o bază pentru dezvăluirea, studierea și 

minimizarea inegalității de gen, cât și contribuie la promovarea egalității și echității de gen 

în domeniu. 

 Mediatizarea activităților în domeniul sănătății publice: la moment prin intermediul 

rețelelor de socializare, iar anterior prin intermediul buletinului trimestrial „Proiectul Tău” 

– buletinul abordează subiecte de interes pentru personalul programelor de reducere a 

riscurilor implementate in R. Moldova, descrie evenimente şi noutăţi ale domeniului de 

activitate, prezintă modele de bună practică. (permanent) 

 

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     



 

 

PROIECTE REALIZATE PE PARCURSUL 

ANULUI 2019 

Proiectul  „Dezvoltarea și promovarea conceptului de implementare  

a alternativelor în cazul pedepselor asociate drogurilor” 

Perioada de implementare:  01.11.2017- 31.05.2019 

Organizația finanțatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scopul: Dezvoltarea și promovarea conceptului de implementare a alternativelor în cazul 

pedepselor asociate drogurilor. 

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 (în perioada 1.01.2019 -31.05.2019): 

1. Activități desfășurate pentru organizarea webinarelor.  

2. Discuții cu secretarul Comisiei Naționale Antidrog. 

3. Ședință cu șeful Departamentului nr. 4 antidrog  

4. Webinar "Abordări contemporane ale Politicii Antidrog” 

5. Masa rotundă a organizațiilor societății civile 

6. Activități de planificare a vizitei de studiu în Portugalia 

7. Vizita de studiu în Portugalia 

8. Planificarea atelierului de elaborare si promovare a conceptului de implementare a planului 

de acțiuni și a alternativelor pentru pedepsele asociate consumului de droguri 

9. Seminare cu organele ordinii de drept organizate cu suportul UNODC 

10. Vizita de studiu in Romania, București  

11. Atelierul pentru elaborarea si promovarea conceptului de implementare a planului de acțiuni 

și a alternativelor pentru pedepsele asociate consumului de droguri 

12. Ședință de planificare a  activităților de elaborare și realizare a Raportului de analiză 

legislativă a oportunităților de implementare a alternativelor pedepselor asociate drogurilor. 

13. Selectarea consultantului pentru efectuarea analizei juridice a legislației Republicii Moldova și 

elaborarea Raportului referitor la promovarea aplicării măsurilor alternative lipsirii de 

libertate  asociate consumului de droguri 

14. Elaborarea Raportului referitor la promovarea aplicării măsurilor alternative lipsirii de 

libertate  asociate consumului de droguri în Republica Moldova. 

15. Prezentarea Raportului referitor la promovarea aplicării măsurilor alternative lipsirii de 

libertate  asociate consumului de droguri în Republica Moldova. 

16. Analiza Raportului ”Promovarea aplicării măsurilor alternative arestului (lipsirii de libertate) 

în cazul persoanelor ce săvârșesc infracțiuni asociate consumului de droguri în Republica 

Moldova”. 

17. Participarea activă în cadrul activității Comisiei Naționale ANTIDROG 

  



 

Rezultate: 

- Consolidarea cunoștințelor pe domenii specifice ale organelor de drept. 

- Stabilirea parteneriatelor în scopul promovarea aplicării măsurilor alternative lipsirii de 

libertate  asociate consumului de droguri în Republica Moldova.; 

- Promovarea practicilor privind dezvoltarea și implementarea măsurilor alternative lipsirii de 

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

- Elaborarea și prezentarea organelor de decizie a Raportului ”Promovarea aplicării măsurilor 

alternative arestului (lipsirii de libertate) în cazul persoanelor ce săvârșesc infracțiuni asociate 

consumului de droguri în Republica Moldova”. 

 

Proiectul „Noi reforme și perspective ale politicilor naționale antidrog  

în Republica Moldova” 

Perioada de implementare:  01.10.2018- 20.07.2020  

Organizația finanțatoare: Fundația Soros Moldova 

Scop: 

Promovarea conceptului național de intervenții alternative pentru persoanele consumatoare de 

droguri  și a reformării cadrului legislativ în domeniul antidrog în Republica Moldova. 

Obiective: 

- Elaborarea unui model practic de aplicare a decriminalizării consumului de droguri; 

- Pledoarie pentru implementarea intervențiilor alternative în cazul pedepselor asociate 

drogurilor; 

- Crearea unui mediul social favorabil implementării intervențiilor alternative în cazul 

pedepselor asociate drogurilor. 

 

Activitățile realizate (în perioada 1.01.2019 -31.12.2019): 

1. Conceptualizarea unui un model practic de aplicare a decriminalizării consumului de droguri 

aprobat la nivel național (CNAD) și pilotat în mun. Bălți, RM 

- Organizarea ședinței în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru prezentarea necesității 

realizării Raportului de analiză legislativă a oportunităților de implementare a alternativelor 

pedepselor asociate drogurilor, obiectivelor raportului și finalităților acestora, precum și 

necesitatea expertizei (peer review) din partea organelor de ordine în vederea aplicabilității 

ulterioare a recomandărilor proiectului; 

- Prezentarea în formatul  Ședinței naționale antidrog a Raportului de analiză a cadrului 

legislativ în vederea promovării măsurilor alternative  în cazul persoanelor ce săvârșesc 

infracțiuni asociate drogurilor; 

- Formarea grupului de lucru care va fi responsabil să se întrunească în ședințe periodice; 

2. Participarea activă în cadrul activității Comisiei Naționale ANTIDROG 

- 2.04.2019 Ședința organizată în cadrul Inspectoratului General al Poliției cu privire la 

elaborarea planului de acțiuni privind operarea modificărilor pentru HG nr.79. 

- 10.04.2019 Ședința organizată în cadrul Direcției nr. 4 Antidrog în cadrul căreia de către 

membrii Grupului de lucru au fost discutate modificările cantitative necesare în parte pentru 

fiecare substanță narcotică și psihotropă utilizată și prezentă pe scena drogurilor în RM; 

- 25.10.209 Întrunirea CNA, cu participarea expertului internațional, consultant al Alianței 

pentru Sănătate Publică (Elveția, Bern), Jacob Huber 

3. Mediatizarea publică a necesităților de accelerare a proceselor de modificare legislativă în 

domeniul antidrog și a implementării alternativelor 

4. Ședința de instruire pentru ofițerii de poliție ai inspectoratelor de poliție Bălți. Subiectele 

discutate fiind: Prevenirea HIV în rândul persoanelor din grupul cu risc sporit de infectare, 



 

inclusiv tinerii; Instrucțiunea metodică ” cu privire la intervenția Poliției în prevenirea și 

controlul infecției HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare”: accesul la tratament 

pentru persoanele reținute și necesitatea redirecționării către serviciile medicale /sociale, 

specializate – de reducerea riscurilor existente în oraș.  

 

Rezultate: 

- Analiza efectuată  a măsurilor alternative măsurilor alternative aplicabile infracțiunilor 

asociate consumului de droguri în Republica Moldova care va sta la baza Conceptului privind 

implementarea alternativelor în cazul pedepselor pentru infracțiunile asociate drogurilor în 

Republica Moldova. 

 

 

Proiectul „Abilitarea juridică a comunităților afectate de HIV și SIDA – etapa II” 

 

Perioada de implementare:  01.12.2018- 31.12.2019 

Organizația finanțatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scopul: 

Continuarea eforturilor de dezvoltare și implementare a practicilor de abilitare juridică a 

comunităților vulnerabile prin oferirea suportului și consolidarea rețelei create de para-juriști 

specializați. 

Obiectivele: 

- Dezvoltarea bunelor practici privind implementarea unor servicii de asistență juridică primară 

comunităților vulnerabile. 

- Asigurarea instruirii continue și menținerea activității a 15 para-juriști specializați în 

prestarea serviciilor de asistență juridică primară comunităților vulnerabile. 

- Pledoarie pentru instituționalizarea și asigurarea sustenabilității activității para-juriștilor 

specializați. 

 

Activitățile realizate (în perioada 1.01.2019 -31.12.2019): 

1. Instruirea și menținerea activității eficiente a rețelei formate din 15 para-juriști specializați, 

inclusiv recrutarea continuă a noilor membri 

2. Crearea unor relații durabile de parteneriat și colaborarea cu specialiștii oficiilor teritoriale 

ale CNAJGS 

3. Asigurarea continuă a asistenței juridice primare specializate (de la egal la egal) membrilor 

comunităților vulnerabile 

4. Promovarea conceptului de asistență juridică primară în cadrul comunităților vulnerabile și 

informarea despre existența serviciului nou de asistență juridică primară specializată 

5. Organizarea unor întâlniri periodice cu para-juriștii – susținerea/asistarea rețelei de para-

juriști specializați 

6. Documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului cu care se confruntă membrii 

comunităților vulnerabile 

7. Implicarea experților Promo-LEX în procesul de evaluare a Republicii Moldova de către 

Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW) 

 

Rezultate cantitative: 

- 17 para-juriști specializați activi (la Bălți – 8 persoane; la Chișinău – 7 persoane; la Cahul – 2 

persoane); 

- 26 întâlniri organizate cu para-juriștii pentru planificarea activității în teritoriu; 



 

- 193 consultări oferite - suport pentru para-juriștii specializați; 

- 3446 consultații oferite de acordare a asistenței juridice primare; 

- 3320 persoane care au beneficiat de consultații de acordarea asistenței juridice primare; 

- 38 ședințe de mediere organizate; 

- 125 persoane au beneficiat de mediere; 

- participare la 28 evenimente de instruire/autoinstruire a para-juriștilor specializați; 

- 260 direcționări efectuate către Oficiul Teritorial al CNAJGS; 

- 248 beneficiari direcționați către Oficiul Teritorial al CNAJGS; 

- 38 cereri direcționate către alte instituții publice sau private; 

- 135 lecții publice organizate; 

- 1296 persoane participante la lecțiile publice; 

- 41 acțiuni de promovare a intereselor comunității organizate; 

- 836 de persoane participante la acțiunile de promovare a intereselor comunității. 

- 8557 persoane care au fost informate despre existența para-juriștilor specializați, prin 

intermediul consultărilor individuale, ședințelor de mediere, acțiunilor de direcționare, a 

lecțiilor publice și acțiunilor de promovare a intereselor comunității; 

- Un instrument online elaborat și implementat de colectare a cazurilor de încălcare a 

drepturilor omului și solicitare a asistenței juridice. 

 

Rezultate calitative: 

- Sporirea accesului comunităților vulnerabile, precum consumatorii de droguri injectabile, 

lucrătoarele sexului comercial, persoanele care trăiesc cu HIV către serviciile de asistență 

juridică primară specializată, prestată în mod prietenos și de la egal la egal; 

- Consolidarea cunoștințelor și a abilităților para-juriștilor specializați pe domenii specifice în 

concordanță cu necesitățile grupurilor deservite; 

- Sporirea culturii juridice a beneficiarilor din grupurile cu risc sporit de infectare; 

- Promovarea conceptului de asistență juridică primară în cadrul comunităților vulnerabile și 

informarea despre serviciile de asistență juridică specializată; 

- Fortificare parteneriatelor în scopul protecției drepturilor persoanelor ce fac parte din 

grupurile cu risc sporit de infectare – ANPM, Promo-Lex, avocații publici; 

- Consolidarea abilităților para-juriștilor specializați de referire și însoțire către servicii de 

asistență juridică specializată, dar și alte servicii de asistență prezente la nivelul comunităților 

lor. 

 

 

Proiectul ”Abilitarea juridică a comunităților vulnerabile – etapa III”  

 

Perioada de implementare:  01.12. 2019 -31.05.2022 

Organizația finanțatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scopul: Continuarea eforturilor de dezvoltare și implementare durabilă a practicilor de abilitare 
juridică a comunităților vulnerabile  în contextul epidemiei HIV/SIDA în RM prin intermediul rețelei 
de para-juriști specializați. 
Obiectivele: 

- Creșterea  accesului la serviciile de asistență juridică primară pentru comunitățile vulnerabile 

în contextul HIV/SIDA din RM inclusiv prin colaborarea cu Inspectoratul General de Poliție, pe 

parcursul a 30 luni ale proiectului. 



 

- Consolidarea continuă a abilităților a 17 para-juriști specializați în materie de liderism privind 

drepturile omului, precum și a competențelor lor în vederea prestării eficiente a serviciilor de 

asistență juridică primară comunităților vulnerabile; 

- Pledoarie continuă pentru asigurarea vizibilității și sustenabilității rețelei de para-juriști 

specializați în Republica Moldova până la finele proiectului; 

Activitățile realizate (în perioada 1-31 decembrie 2019): 

1. Oferirea asistenței juridice specifice primare comunităților vulnerabile; 
2. Colaborarea para-juriștilor specializați cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție (IGP); 
3. Realizarea expertizei juridice în domeniul promovării drepturilor GRI  în contextul Ciclului III 

a Revizuirii Periodice Universale a RM de către Consiliul pentru Drepturile Omului; 
4. Advocacy pentru schimbare pentru a obține sustenabilitatea activității rețelei para-juriștilor 

specializați. 
Rezultate: 

- Comunități și grupuri cu risc sporit de infectare cu HIV abilitate în promovarea și protecția 

propriilor drepturi. 

- Suport oferit CNAJGS în abilitarea și educarea juridică a comunităților vulnerabile in Moldova. 

 

Proiectul ”Umanizarea politicilor antidrog în Republica Moldova  

prin promovarea măsurilor alternative pedepselor (inclusiv arestului)  

în cazul persoanelor ce săvârșesc infracțiuni asociate consumului de droguri”  

 

Perioada de implementare:  01.11.2019 - 31 12.2021 

Organizația finanțatoare:  Fundația Soros Moldova 

Scop: 

Promovarea aplicării măsurilor alternative pedepselor (inclusiv arestului) în cazul persoanelor ce 

săvârșesc infracțiuni asociate consumului de droguri în Republica Moldova 

Activități: 

- Elaborarea unui program probațional în cadrul căruia consumatorul de droguri va fi inclus în 

perioada inițială a urmăririi penale, în baza consimțământului propriu. 

- Identificarea, elaborarea și instituționalizarea mecanismelor de finanțare din Bugetul de stat a 

serviciilor de asistență psiho-socială pentru consumatorii de droguri, în calitate de alternative, 

prestate în colaborare cu asociațiile obștești. 

- Mobilizarea comunităților consumatorilor de droguri din RM în cadrul activităților de 

umanizare a politicii naționale antidrog în Republica Moldova. 

- Promovarea bunelor practici, lecții și provocări în domeniul securității publice/poliției 

comunitare și reducerii riscurilor în regiunea eurasiatică.   

Rezultate: 

- Relație de colaborare cu Inspectoratul Național de Probațiune. 

- Elaborarea conceptului de implementare a alternativelor pentru insfracțiunile asociate 

drogurilor 

- Conceptualizarea unor programe de asistență educațională și reabilitațională pentru 

persoanele marcate de dependențe de substanțe psiho-active 

- Elaborarea și promovarea instrucțiunilor metodice pentru reprezentanții organilor de justiției 

în procesul de asistență și interacțiunile cu persoanele marcate de consum și dependență de 

substanțe psiho-active. 

- Instituționalizarea programelor și a instrucșiunilor elaborate la nivelul sistemului de asistență 

a persoanelor marcate de consum și dependență de substanțe psiho-active. 


