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MAI  Ministerul Afacerilor Interne

TB   Tuberculoză
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INTRODUCERE
Prezentul raport este realizat în cadrul proiectului implementat de către Asociația ”Promo-LEX” cu susținerea 
financiară a Programului Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova. Proiectul a avut drept scop să contribuie la 
îmbunătățirea cadrului legal în relația poliției cu consumatorii de droguri (CD). Această activitate a Asociației s-a 
înscris în efortul conjugat al organelor de drept cu privire la schimbarea atitudinilor și percepțiilor față de persoanele 
dependente de substanțe narcotice, precum și față de foștii consumatori de droguri (CD), care, de asemenea, sunt 
victime ale stigmatizării și discriminării. Activitatea în sine reprezintă o parte a unui proiect care a avut mai multe 
activități, cele mai importante fiind susținerea adoptării Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția poliției în 
prevenirea HIV în grupurile cu risc sporit de infectare, monitorizarea aplicării acesteia, monitorizarea ședințelor 
de judecată la care participă consumatorii de droguri (CD), asistența juridică acordată CD. 

Potrivit studiului “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica 
Moldova”, realizat în anul 20141, se recomanda Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratului General al 
Poliției (IGP) să elaboreze instrucțiuni specifice pentru angajații poliției în vederea efectuării acțiunilor procedu-
ral-penale în privința consumatorilor de droguri injectabile (CDI) (spre exemplu, percheziții corporale, percheziții 
la domiciliul etc.). La acel moment, s-a constatat lipsa unui proces de instruire a angajaților poliției în domeniul 
respectiv. 

Pe parcursul anului 2014 și 2015, Asociația ”Promo-LEX” a venit cu propuneri de îmbunătățire către grupul de 
lucru creat pe lângă IGP, grup care a elaborat și definitivat Instrucțiunea. Asociația a pledat pentru introducerea 
în Instrucțiune a dispozițiilor de control și evaluare, ceea ce ar permite o monitorizare mai eficientă a modului de 
punere în executare a instrucțiunii. 

Aprobarea Instrucțiunii prin ordinul IGP nr. 54 din 27.03.2015 și punerea în aplicare a acesteia a permis să fie 
desfășurată o monitorizare a modului de executare a acestei Instrucțiuni la expirarea unui termen relativ scurt, de 
6 luni. 

Instrucțiunea dată era importantă, întrucât aproape 75% dintre șefii de post/ofițerii de sector chestionați consideră 
că în Republica Moldova problema producerii, con sumului și răspândirii drogurilor este gravă sau foarte gravă, iar 
circa 40% consideră că în ultimul timp această problemă a devenit chiar mai gravă. Deși șefii de post au menționat 
că ar fi cunoscut despre căile principale de transmitere a HIV, oricum această cunoaștere este una foarte generală. 
Astfel, 37% dintre șefii de post/ofițerii de sector continuă să creadă sau să nu cunoască dacă virusul HIV se poate 
transmite prin înțepătură de țânțar, fiecare al treilea șef de post/ofițer de sector consideră sau nu cunoaște dacă 
virusul HIV poate fi transmis prin sărut sau tuse. Fiecare al patrulea șef de post/ofițer de sector consideră sau nu 
cunoaște dacă virusul HIV poate fi transmis prin utilizarea în comun a veselei, prin contact cu transpirația sau prin 
utilizarea veceurilor comune. Doar o treime dintre șefii de post/ofițerii de sector cunosc despre faptul că testarea 
obligatorie la HIV contravine legislației în vigoare. 

Revenind la instrucțiunile practice, ne ciocnim din nou cu o rată destul de înaltă a respondenților care nu cunosc 
despre procedura de documentare a accidentelor. Deși 70% din respondenți au declarat că sunt informați despre 
măsurile standard de precauție împotriva infectării cu HIV în caz de înțepătură cu un obiect ascuțit infectat, 
testarea a scos în evidență faptul că în realitate mai puțin de jumătate dintre cei chestionați cunosc despre aceste 
metode de precauție. 

Așadar, doar 38% din respondenți au menționat că, în caz de expunere profesională la riscul de a fi infectat cu 
material biologic, trebuie întocmit un document. Totuși, fiind întrebați ce presupune acel document, majoritatea 
au menționat că, în caz de expunere profesională, se depune un raport în formă scrisă sau verbală, în ambele cazuri 
- în formă liberă. Doar 13% erau echipați cu seturi individuale de protecție. La toate focus grupurile, participanții 
au menționat că există o necesitate stringentă pentru astfel de seturi și că ar trebui să fie repartizate măcar câte 
unul în fiecare sector de poliție.

Din momentul intrării în vigoare a Instrucțiunii, circa o treime dintre șefii de post/ofițerii de sector nu au partici-
pat la nicio instruire organizată de conducătorul subdiviziunii unde activează în domeniul respectării securității 
personale în raport cu riscul de infectare cu HIV. Totodată rezultatele focus grupurilor au relevat o multitudine de 
probleme ce țin de calitatea și numărul instruirilor. Astfel, majoritatea participanților la focus grupuri au solicitat 
desfășurarea instruirilor pentru întreg personalul, cu participarea specialiștilor medicali, cu prezentări video și cu 
grafice.

1	 A	se	vedea	studiul	 ”Percepțiile	 și	 comportamentul	poliției	 față	de	consumatorii	de	droguri	 injectabile	 în	Republica	Moldova”,	Chișinău,	2014,	
http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1402913326.pdf 
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Fiecare al cincilea șef de post/ofițer de sector nu a fost instruit de conducătorul subdiviziunii sale în domeniul 
respectării securității personale în ceea ce privește riscul de infectare cu HIV. Circa două treimi din respondenți 
nu sunt informați continuu sau sunt informați doar parțial de către șeful subdiviziunii despre profilaxia infecției 
HIV, prevenirea consumului de droguri și asistența persoanelor ce fac parte din grupul/grupurile cu risc sporit de 
infectare (GRSI). Focus grupurile au relevat faptul că foarte puțini șefi de post/ofițeri de sector cunosc aspectele ce 
țin de asistența GRSI, în special semnele supradozării cu opiacee, stimulatoare, halucinogene, derivați de canabis și 
antidepresante și despre modul de acordare a primului ajutor în aceste cazuri.

În același timp, intervievarea respondenților cu privire la cunoștințele lor despre Instrucțiune ne-a ajutat să 
înțelegem care sunt percepțiile angajaților poliției față de CD. Pentru acest exercițiu au fost folosite aceleași 
întrebări specifice utilizate în scopul evaluării percepției angajaților poliției față de CD, care au fost formulate în 
cadrul realizării studiului anterior. Studiul comparativ al celor două documente denotă faptul că percepțiile față de 
CD rămâne în continuare o problemă. 

De altfel, potrivit datelor statistice segregate cu privire la consultațiile juridice acordate în timpul proiectului, dis-
criminarea și aplicarea nejustificată a forței fizice rămâne o problemă în relația poliției cu CD. Pe de altă parte, mai 
bine de 2/3 dintre respondenți consideră că colegii lor au un comporta ment destul de corect cu CD: nu-i rețin dacă 
nu este necesar, nu folosesc cuvinte necenzurate la adresa lor, nu divulgă date confidențiale, nu aplică forța fizică 
dacă nu este cazul. 

Deși circa 60% dintre șefii de post/ofițerii de sector au menționat că CD nu sunt discriminați de către poliție, apro-
ximativ 80% din respondenții chestionați sunt de părere că CD sunt mai curând infractori decât victime, mai bine 
de jumătate dintre respondenți consideră că majoritatea CD sunt infectați cu hepatitele virale B și C, cu HIV și cu 
infecții cu transmitere sexuală (ITS). Aproximativ 40% din angajații poliției chestionați au afirmat că majoritatea 
femeilor CD sunt lucrătoare ale sexului comercial.

Totodată circa 94% din respondenții chestionați consideră confruntarea lor cu CD mai curând periculoasă sau 
foarte periculoasă din următoarele considerente: ei te pot împunge intenționat cu seringa sau cu alt obiect ascuțit 
infectat pentru a te infecta de careva boli (72%), de la ei te poți infecta de tuberculoză (54%), CD sunt foarte agresivi 
(49%), de al ei te poți molipsi de hepatitele virale B și C (45%) sau de HIV (50%). Fiecare al cincilea respondent a 
menționat că cunoaște asemenea cazuri când colegii lor s-au infectat de la CD cu diferite boli contagioase. 

Raportul scoate în evidență faptul că discrepanța socială dintre angajații poliției și foștii CD rămâne în continuare 
foarte mare. Astfel, doar fiecare al cincilea angajat al poliției ar accepta în calitate de colegi, prieteni, membri ai 
familiei, îngrijitori ai copiilor săi pe foștii CD.

Cu toate că mai bine de 80% dintre respondenți se consideră mai curând informați sau pe deplin informați despre 
legislația RM în domeniul prevenirii producerii, consumului și răspândirii droguri lor, în urma testării s-a constatat 
că o bună parte dintre ei nu cunosc suficient de bine sancțiunile care pot fi aplicate unei persoane care a fost prinsă 
cu o doză mică de droguri injectabile pentru uz personal. Astfel, jumătate din respondenți au indicat că CD pot fi 
trimiși forțat la tratament, 13% au menționat că ei pot fi privați de libertate până la un an, 11% – că ei pot fi privați 
de libertate de la 1 la 2 ani, iar 10% - că ei pot fi privați de libertate de la 3 la 4 ani. Raportul mai relevă faptul că, 
comparativ cu anul 2014, situația nu s-a schimbat în domeniul percepției cu privire la criminalizarea pedepselor. 
Astfel, majoritatea angajaților poliției (75%) consideră că sancțiunile aplicate în prezent CD din Republica Moldova, 
conform legislației în vigoare, sunt prea ușoare și că ele ar trebui înăsprite considerabil. Dacă în anul 2014 61% 
pleda pentru înăsprirea pedepselor, atunci în anul 2015 rata acestora s-a ridicat la 90%. De asemenea, s-a majorat 
și numărul persoanelor care consideră că atât amenzile judiciare, cât și durata muncii neremunerate urmează să 
crească. Dacă în anul 2014, fiecare al treilea pleda pentru înăsprirea acestor măsuri, în anul 2015 deja 42% erau de 
părerea că și sancțiunile non privative de libertate trebuie înăsprite. 

Deși circa două treimi din respondenți (69%) au indicat că au fost informați și instruiți de către șeful subdiviziunii 
privind regulile de securitate în cazul contactului cu material biologic potențial periculos, totuși focus grupurile 
au relevat contrariul. Astfel, foarte puțini cunosc regulile de securitate în cazul contactului cu material biologic 
potențial periculos. Deși circa două treimi din respondenți au indicat că au luat cunoștință de standardele univer-
sale de precauție în vederea reducerii riscurilor de infectare cu HIV, hepatite virale și alte boli hemotransmisibile, 
precum și de regulile și mecanismele de prevenire a transmiterii infecției HIV în mediul GRSI, focus grupurile au 
relevat faptul că doar o parte le cunosc. Doar 40% au declarat că au fost evaluați de către șef în domeniul prevenirii 
infectării cu HIV.

Prin urmare, raportul reprezintă o analiză succintă a prevederilor instrucțiunii și cunoașterea acestora de către cei 
care sunt direct și nemijlocit responsabili de aplicarea ei. Capitolele raportului sunt organizate în așa fel încât să 
ofere o imagine clară cu privire la modul în care polițiștii au înțeles acest act regulatoriu. Totodată, raportul conține 
un capitol destinat concluziilor principale și recomandărilor pentru organele care au elaborat instrucțiunea și care 
o pun în aplicare. 
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Scopul principal al raportului constituie monitorizarea executării Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția 
poliției în prevenirea HIV în GRSI. 

Scopul secundar al raportului constituie analiza comparativă a indicatorilor referitori la percepțiile și atitudinile 
poliției față de CD odată cu intrarea în vigoare a Instrucțiunii, comparativ cu indicatorii obținuți în anul 2014.

Obiectivele raportului sunt următoarele: 
 1. De a studia nivelul de cunoaștere a Instrucțiunii de către angajații poliției; 
 2. De a cerceta modul de aplicare a Instrucțiunii; 
 3. De a stabili care sunt necesitățile angajaților poliției în legătură cu punerea în executare a Instrucțiunii; 
 4. De a identifica care sunt lacunele Instrucțiunii și de a elabora recomandări de îmbunătățire a acesteia; 
 5. De a studia dacă percepțiile angajaților poliției față de CD s-au schimbat comparativ cu anul 2014. 

Grupurile țintă incluse în raport sunt următoarele: 
 1. Șefi de post/ofițeri de sector din Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat și Soroca; 
 2. Șefii/șefii-adjuncți ai Inspectoratelor de Poliție (IP) și șefii secțiilor și serviciilor de investigare infracțiuni, 

urmărire penală și securitate publică din cadrul IP sus-nominalizate; 
 3. Reprezentanții grupului de lucru care au elaborat Instrucțiunea.

Pentru realizarea raportului au fost aplicate următoarele metode de cercetare: 

Interviurile structurate cu șefii IP, după caz șefii-adjuncți ai IP. În total au fost desfășurate 5 interviuri cu șefii 
IP Ciocana, Centru, Buiucani, Bălți, Comrat și 3 șefi-adjuncți ai IP Botanica, Rîșcani și Cahul. Interviurile au pus 
accent pe aspectele generale ale instrucțiunii, modul de punere în aplicare a acesteia, sarcinile pe care trebuie să 
le implementeze fiecare IP, impedimentele care apar în legătură cu aplicarea nemijlocită a acesteia și recomandări 
privind îmbunătățirea aplicării acesteia. Interviurile au oferit o imagine asupra necesităților practice ale IP. 

Focus grupurile
Focus grupurile au fost utilizate pentru studierea aprofundată a opiniilor șefilor de secții și servicii din cadrul 
inspectoratelor de poliție sus-nominalizate. În total au fost organizate 9 focus grupuri cu șefii de secții și de 
sectoare din IP Botanica, Ciocana, Rîșcani, Centru, Buiucani, Bălți, Soroca, Cahul și Comrat. La focus grupuri au 
participat șefii subdiviziunilor IP (secția securitate publică, secția urmărire penală, secția poliția criminală, secția 
resurse umane) și șefii de sector, în funcție de disponibilitate. În cadrul focus grupurilor s-au discutat atât aspectele 
de procedură legate de punerea în executare a acestui act, cât și aspecte cu privire la percepțiile angajaților poliției 
față de CD. Punerea în aplicare și aspectele de instruire și evaluare, de asemenea, au fost subiectele dezbătute în 
cadrul acestor focus grupuri. Discuțiile în grupuri au permis identificarea lacunelor și recomandărilor referitoare 
atât la însuși textul Instrucțiunii, cât și la aspectele de comportament față de CD. 

Chestionarele
Activitatea a inclus elaborarea unor chestionare cu întrebări închise pentru șefii de post/ofițerii de sector, fapt care 
a permis stocarea informației concrete cu privire la modalitatea de punere în executare a instrucțiunii, testarea 
cunoștințelor cu privire la textul propriu-zis al actului, măsurile de prevenire a infectării cu HIV, prevenirea 
consumului de droguri și asistența persoanelor din GRSI, modalitatea de protecţie personală a poliţiştilor în 
activitatea desfăşurată și în GRSI, acțiunile angajaților în caz de post-expunere, căile de transmitere HIV, normele 
de conduită în cazul efectuării perchezițiilor corporale și a încăperilor, altele. În total au fost chestionați 100 
polițiști din cadrul a 9 inspectorate.

Chestionarele conțineau un capitol cu întrebări deschise care au permis ca fiecare respondent să formuleze anumite 
concluzii sau opinii referitoare la îmbunătățirea actului propriu-zis sau a practicilor aferente executării acestui act. 

Eșantionul
Eșantionul selectat a fost unul reprezentativ din mai multe puncte de vedere. În primul rând, populația din orașele 
și municipiile selectate reprezintă circa 35% din numărul total al populației. Un alt motiv de selectare a fost 
numărul de CD per cap de locuitor. Astfel, mun. Chișinău și Bălți se consideră lideri la capitolul CD pe cap de locuitor. 

C A P I T O L U L

1 METODOLOGIA DE RAPORTARE ȘI INSTRUMENTELE 
APLICABILE 

7



Conform statisticilor Ministerului Sănătății pentru anul 2014, în Chișinău locuiau peste 7500 utilizatori de droguri 
oficial înregistrați, iar în mun. Bălți - peste 1050. În zona de Nord, mun. Bălți este urmat de or. Soroca. Zona Sud este 
dominată de or. Cahul cu 117 utilizatori de droguri1. Municipiul Comrat a fost selectat ținând cont de necesitatea 
de a monitoriza executarea Instrucțiunii în regiunea autonomă Găgăuzia. În total, pe țară sunt înregistrați 10981 
de persoane CD. În eșantion nu a fost inclus teritoriul din stînga Nistrului, pe motiv că acest teritoriu se află în afara 
controlului autorităților constituționale și, prin urmare, Instrucțiunea nu este aplicabilă pe acest teritoriu. 

Totodată, conform datelor oficiale ale MAI pentru perioada ianuarie-august 2015, disponibile pe Portalul 
Guvernamental al Datelor Deschise, localitățile selectate sunt lidere la capitolul infracțiuni legate de droguri2. 
Rezultatele chestionarelor în care au fost incluse întrebări cu privire la percepții și atitudini a făcut posibilă 
efectuarea unei comparații cu rezultatele obținute în anul 20143, indici care au fost preluați în principiu din 
aceleași localități. Prin urmare, raportul conține elemente comparative, care permit, cu o marjă mică de eroare, să 
constatăm care sunt tendințele.

Inițial, s-a planificat chestionarea a câte 10 șefi de post/ofițeri de sector din cadrul IP Botanica, IP Râșcani, IP 
Centru, IP Buiucani, IP Ciocana, IP Comrat, IP Cahul, IP Soroca și 20 șefi de post/ofițeri de sector din cadrul IP Bălți, 
în total eșantionul pentru chestionare fiind de 100 de respondenți. În urma analizei nemijlocite a chestionărilor, 
repartizarea după raioane a deviat nesemnificativ. Astfel, cei mai mulți respondenți au fost de la IP Bălți (20%) și IP 
Cahul (16%), urmați de IP Centru (11%), IP Comrat (10%), IP Rîșcani câte 10%, IP Buiucani, IP Ciocana și IP Soroca 
câte 9% și doar de la IP Botanica a participat un număr mai mic ( 6%) (Diagrama 1).

Diagrama 1. Repartizare după raioane, %
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1 http://www.ms.gov.md/sites/default/files/12._incidenta_prin_maladii_specifice_0.pdf 
2 http://date.gov.md/ckan/dataset/4698-rata-criminalitatii-pe-localitati-si-pe-tipuri-de-infractiuni 
3 A se vedea studiul Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova,	http://promolex.md/

upload/publications/ro/doc_1402913326.pdf 
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La selectarea eșantionului a fost folosită metoda aleatorie de selectare a angajaților poliției (șefi de post/ofițeri 
de sector). Conducerea fiecărui IP a fost solicitată să organizeze o întâlnire cu grupurile țintă, comunicându-li-se 
doar că urmează să aibă loc o întâlnire cu reprezentanții unei Asociații, care se va documenta asupra modului de 
executare a Instrucțiunii și a problemelor cu care se confruntă angajații poliției la implementarea acesteia. 

Conform metodologiei, pentru a asigura o discuție cât mai sinceră și obiectivă, discuțiile cu șefii/șefii adjuncți ai IP, 
șefii de subdiviziuni/șefii de sectoare și șefii de post/ofițerii de sector au fost separate.

Respondenții nu au fost informați în prealabil despre întrebările specifice din cadrul interviurilor structurate și 
a focus grupurilor. În același timp, șefii de post/ofițerii de sector nu știau despre chestionarul pe care urmau să îl 
completeze. În scopul eficientizării discuțiilor, reprezentanții Asociației au pus accent pe faptul că scopul discuției 
este de a identifica problemele cu care se confruntă angajații poliției la implementarea Instrucțiunii. 

Pentru a elucida aspectele cu privire la categoriile de intervievați, vârsta, sexul, experiența de muncă, am decis să 
prezentăm datele generale cu privire la respondenți. 

Marea majoritate a șefilor de post/ofițeri de sector care au completat chestionarele sunt bărbați. Astfel, din numă-
rul total de 100 de respondenți 91% sunt bărbați și 9% sunt femei (Diagrama 2). 

Diagrama 2. Repartizare după gen, %
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C A P I T O L U L
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Marea majoritate a celor intervievați sunt tineri. Astfel, 46% din respondenți au vârsta cuprinsă între 30 și 39 ani, 
40% din respondenți au vârsta cuprinsă între 18-29 ani, 13% - între 40 și 49 ani și doar 1% au vârsta peste 50 ani 
(Diagrama 3).

Diagrama 3. Repartizare după vârstă, %
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Marea majoritate a respondenților sunt cu studii superioare. Astfel, 93% din șefii de post/ofițerii de sector au 
indicat că au studii superioare sau studii superioare nefinalizate, 3% - au studii medii vocaționale, 1% - studii 
medii generale/liceu și 3% au indicat altceva, fără a preciza ce fel de studii (Diagrama 4).

Diagrama 4. Repartizare după studii, %
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Referitor la stagiul de muncă în poliție, circa o treime din respondenți au un stagiu cuprins între 6 și 10 ani (31%), 
25% - până la trei ani, 18% - 15 și mai mulți ani, 14% - între 11 și 15 ani și 12% - între 3 și 5 ani (Diagrama 5).

Diagrama 5. Stagiul de muncă în poliție, %
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3.1. Punerea în aplicare a Instrucțiunii
Potrivit pct.3 al Ordinului nr. 54 din 27 martie 2015 cu privire la adoptarea Instrucțiunii, ordinul urma să fie adus 
la cunoștința subdiviziunilor interesate ale IGP al MAI.

Conform pct. 2 din ordin, șefii subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției sunt responsabili de organizarea 
studierii și aplicării prevederilor acestuia în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către efectivul din sub-
ordine. 

Rezultatele monitorizării au relevat următoarele aspecte ce țin de modalitatea aducerii la cunoștință a Instrucțiunii: 
peste jumătate din respondenți (52%) au indicat că au fost informați de către conducătorii subdiviziunilor despre 
Instrucțiune, circa o cincime (20%) au aflat despre Instrucțiune de la seminare/instruiri sau din internet și alți 28% 
dintre șefii de post/ofițerii de sector au ales opțiunea „nu se aplică”, ceea ce ar echivala cu faptul că Instrucțiunea 
nu le-a fost adusă la cunoștință.

Diagrama 6. Modalitatea aducerii la cunoștință a Instrucțiunii, %
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În același timp, respondenții care au declarat că textul instrucțiunii li s-a adus la cunoștință au fost rugați să 
selecteze perioada în care li s-a adus la cunoștință acest act. Astfel, din cele 72% de respondenți – 11% au indicat 
o dată anterioară aprobării acesteia, în anul 2014, peste jumătate din respondenți (51%) au indicat că au luat 
cunoștință cu Instrucțiunea în perioada lunilor iunie-august 2015, 7% au menționat perioada aprilie-mai 2015, 
3% - perioada ianuarie-martie 2015.

C A P I T O L U L

3 APLICAREA INSTRUCŢIUNII 
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Diagrama 7. Data când Instrucțiunea a fost adusă la cunoștință ofițerilor de poliție, %
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Prin urmare, circa 14% suplimentar la cele 28% au menționat că nu li s-a adus la cunoștință Instrucțiunea, au 
dat răspunsuri contradictorii, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la sinceritatea răspunsului referitor la 
aducerea la cunoștință a Instrucțiunii. Prin urmare, am putea concluziona că numărul persoanelor cărora nu le-a 
fost adusă la cunoștință Instrucțiunea constituie cel puțin 42%. 

Reieșind din datele diagramelor precedente, am dorit să aflăm câți dintre respondenți au afirmat că sunt 
familiarizați cu conținutul Instrucțiunii. Astfel, majoritatea celor chestionați - 71% au indicat că cunosc conținutul 
Instrucțiunii, în timp ce 29% au recunoscut că nu-l cunosc (Diagrama 8).

După cum vedem, numărul persoanelor care au menționat că nu cunosc instrucțiunea coincide cu numărul persoa-
nelor care au recunoscut din start că nu li s-a adus la cunoștință Instrucțiunea. 

Diagrama 8. Ponderea ofițerilor de poliție care s-au declarat că cunosc conținutul Instrucțiunii cu privire la 
intervenția poliției în prevenirea și controlul HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare, %
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De asemenea, potrivit pct. 2 lit. b) din Ordinul IGP nr. 54 din 27.03.2015, este menționat că Șefii subdiviziuni-
lor Inspectoratului General al Poliției vor asigura: instruirea angajaților în ceea ce privește modul de efectuare a 
perchezițiilor, precum și acțiunile de profilaxie post-expunere la sânge sau la alte lichide biologice periculoase de 
contaminare cu HIV;

În continuare, punctul 14 al Instrucțiunii pune în sarcina instituției - IGP – de a organiza instruirea angajaților în 
domeniul respectării securității personale în raport cu riscul de infectare cu HIV și principiile desfășurării activi-
tăților/programelor de farmacoterapie și prevenire HIV în mediul GRSI, programelor de reducere a riscurilor și 
programelor de farmacoterapie cu metadonă;

Opinia respondenților, în special al persoanelor de conducere, se referea la necesitatea implicării specialiștilor 
medicali la instruirile cu privire la interacțiunea cu GRSI. 
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”Specialist în infectare HIV la spitalul MAI nu are. Respectiv, la modul practic nu putem fi instruiți” a declarat un 
șef de IP în cadrul discuțiilor. Un alt participant la focus grup a declarat că ”medicul trebuie să instructeze cum de 
efectuat percheziții”.

”Să fie un specialist care să arate clar cum trebuie de procedat. Dorim lecții practice, să vină un medic specialist, care 
să dea exemple practice cum de oprit hemoragia. Nu este clar cum de făcut primul ajutor, cum de aplicat bandajul, 
unde de aruncat materialul contaminat” sunt alte întrebări la care așteaptă răspunsuri mai mulți participanți la 
focus grupuri. 

”Nu este material didactic pentru a petrece lecții, nemaivorbind de lecții video. Să fie o metodologie de predare a 
lecțiilor, cu lecții video de către specialiști medicali”, a menționat un participant la focus grup.

”Nu avem destulă informație privind metodele de transmitere HIV/SIDA. Cum de acordat ajutor medical, atunci când 
este mult sânge” este o altă problemă identificată de participanții la focus grupuri.

Referitor la periodicitatea organizării lecțiilor practice, unul dintre participanți (șef de IP) a declarat: ”în cadrul 
IP, odată la trei luni să fie petrecut un seminar cu reprezentanți medicali și ai ONG-rilor, la care să participe anume 
efectivul din subordine”.

În urma interviurilor s-a stabilit că o bună parte dintre respondenți au participat și înainte de aprobarea 
Instrucțiunii la anumite instruiri cu tematici asemănătoare. Însă circa 1/3 dintre angajații poliției au declarat că 
nu au participat niciodată la asemenea instruiri. La întrebarea cu privire la numărul participărilor la instruiri, două 
treimi dintre respondenți au indicat că au beneficiat de un număr de 1-3 instruiri, câte 2% - la peste 10 instruiri 
și între 4 și 10 instruiri. Totodată, 29% din respondenți nu au participat la nicio instruire în domeniul respectării 
securității personale în raport cu riscul de infectare cu HIV, efectuate de conducătorul subdiviziunii unde activează 
(Diagrama 9). 

Diagrama 9. Numărul de instruiri în domeniul respectării securității personale în raport cu riscul de infecta-
re cu HIV, efectuate de conducătorul subdiviziunii dvs., %
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Continuare a întrebării cu privire la procesul de instruire și a periodicității desfășurării acestor instruiri, 
respondenții au fost solicitați să comunice despre interacțiunea cu șefii de subdiviziuni în partea ce ține de 
procesul de instruire continuă. În mare parte, respondenții au recunoscut că cunosc foarte puțin despre semnele 
supradozării cu opiacee, stimulatoare, halucinogene, derivați de canabis și antidepresante, precum și procedura 
de acordare a primul ajutor în aceste cazuri.

Doar 39% dintre angajați au comunicat că beneficiază continuu de informare de la șefii de subdiviziuni privind 
profilaxia infecției HIV, prevenirea consumului de droguri și asistența persoanelor GRSI, 42% din respondenți 
au comunicat că acest proces nu este unul continuu, ci mai degrabă sporadic, 11% din ofițerii de poliție nu sunt 
informați continuu și 8% nu cunosc (Diagrama 10).
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Diagrama 10. Gradul de informare continuă a ofițerului de poliție de către șeful subdiviziunii privind 
profilaxia infecției HIV, prevenirea consumului de droguri și asistența persoanelor GRSI, %
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Anexa nr. 1 a Instrucțiunii prevede Regulile de securitate personală și profilaxie individuală în cazurile cu risc de 
infectare cu HIV sau alte boli hemotransmisibile, care conține un set clar de indicatori ce urmează a fi respectați.

Astfel, potrivit pct.6 al Anexei nr.1 la Instrucțiune, singura modalitate de a preveni infectarea este respectarea 
de către fiecare angajat a măsurilor standard de precauție. Având în vedere căile de transmitere ale infecției HIV, 
trebuie să fie respectate o serie de reguli atât în timpul percheziției persoanelor, cât și a încăperilor. În același 
timp, după cum am constatat, nu toți angajații cunosc căile de infectare cu HIV, fapt ce pune în pericol securitatea 
personală a acestora.

Totodată, în cazul acțiunilor violente, riscul principal constă în neprotejarea de la traumatizări prin lovitură, 
înțepături cu ace sau alte obiecte ascuțite, mușcături, evitând alte traumatisme pasibile de transmiterea HIV. 

Discuțiile cu șefii de post/ofițerii de sector au relevat faptul că majoritatea respondenților nu au echipament 
de protecție (mănuși de latex, de piele) și, prin urmare, sunt expuși riscului infectării cu HIV. În același timp, o 
bună parte dintre angajați nu cunoaște sau cunoaște foarte vag regulile de prevenire a infectării HIV, în timpul 
percheziției persoanelor și încăperilor.

Deși s-ar părea că majoritatea respondenților (69%) au indicat că au fost informați și instruiți privind regulile de 
securitate în cazul contactului cu materialul biologic potențial periculos, în raport cu 25% care au declarat că nu 
au fost informați și alții 6% care nu sunt familiarizați cu aceste reguli, focus grupurile au relevat că doar o mică 
parte dintre participanți cunosc acțiunile concrete care trebuie întreprinse în scopul evitării riscurilor posibile de 
infectare cu HIV în cazul contactului cu orice material biologic infectat în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu 
și măsurile de siguranță personală. 

În același context, foarte puțini cunosc regulile de securitate în cazul contactului cu materialul biologic potențial 
periculos, iar și mai puțini cunosc despre procedurile care trebuie efectuate pentru a preveni infectarea cu HIV 
în cazul contactului cu un potențial material biologic infectat. Marea majoritate a participanților la focus grupuri 
nu cunosc ordinea acțiunilor în caz de leziuni cauzate de ace sau alte instrumente ascuțite, precum și ordinea 
acțiunilor în caz de stropire cu sânge sau cu alte lichide biologice în ochi, gură sau tegumente intacte. Totodată, 
respondenții au explicat că, în general, ei nu sunt dotați cu măsuri de protecție (mănuși, măști, lanterne etc.).
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Diagrama 11. Informarea și instruirea de către șeful subdiviziunii privind regulile de securitate în cazul 
contactului cu material biologic potențial periculos, %

69

25

6

Da
Nu
Nu știu

Potrivit Instrucțiunii, în caz de infectare cu HIV angajații poliției vor beneficia de consiliere psiho-socială și protecție 
socială în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Totodată, persoanele infectate cu HIV și bolnave de SIDA 
au dreptul la asistență medicală profesională de specialitate gratuită, precum și la aprovizionarea cu medicamente.

Solicitați să răspundă la întrebarea despre drepturile angajaților poliției în cazul contaminării cu HIV, jumătate 
(50%) dintre respondenți au indicat că, în caz de infectare cu HIV în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, 
urmează să beneficieze de asistență medicală, 19% dintre ofițerii de poliție au menționat că ar trebui să beneficieze 
de asistență psihosocială, 14% - de ajutor material, 5% - de echipamente de protecție, 4% - de concediu, 3% 
- de lecții, instructaj, 1% - de serviciile unui narcolog sau de concediu. Totodată, circa o pătrime (24%) dintre 
respondenți fie nu au indicat nimic, fie nu cunosc. (Diagrama 12). 

Diagrama 12. Serviciile oferite angajatului poliției în caz de infectare cu HIV în timpul exercitării atribuțiilor, 
% 
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Concluzii
Din declarațiile respondenților reiese că în mare parte angajaților ordinul le-a fost adus la cunoștință în perioada 
lunilor iunie – august 2015. Cu toate acestea, pentru peste o treime dintre respondenți (circa 42%) instrucțiunea 
reprezintă un act necunoscut. 

Modalitatea de aducere la cunoștință și opozabilitatea actului față de cei care trebuie să îl pună în aplicare 
este diferită în inspectoratele de poliție. Spre exemplu, în unele IP instrucțiunea a fost adusă la cunoștință, sub 
semnătură, în alte IP - fără semnătură. Practica internă de repartizare, de asemenea, este diferită. În unele IP, 
instrucțiunea fusese primită, printată și ulterior repartizată mai departe subdiviziunilor IP, în alte IP instrucțiunea 
a fost distribuită la toate subdiviziunile IP în formă electronică, care, ulterior, urmau să o repartizeze mai 
departe angajaților din subordine. Totuși, raportul a constatat că nu toți angajații poliției luaseră cunoștință cu 
Instrucțiunea. În concluzie, am conchis că procedura de aducere la cunoștință a devenit mai mult o formalitate 
decât o procedură menită să asigure că angajatul a luat cunoștință în mod efectiv de instrucțiune. 

Al doilea aspect și, de fapt, cel mai important constituie instruirile și instruirile continue de care trebuie să benefi-
cieze angajații poliției. O primă întrebare care apare în legătură cu această chestiune este cine, practic, realizează 
aceste instruiri, durata, frecvența și calitatea instruirilor. Instruirea inițială urmează a fi desfășurată de persoane 
cu abilități de interpretare și explicare a actelor normative regulatorii. 

În IP supuse monitorizării s-a constatat că instruirile pe marginea Instrucțiunii poartă un caracter sporadic și se 
aplică, în mare parte, în dependență de personalitatea șefilor de subdiviziuni. În general, instruirile sunt conduse 
de către șeful secției resurse umane în cadrul lecțiilor profesionale. Aceste instruiri au o durată medie de o oră și 
se organizează relativ rar. 

Calitatea și plenitudinea instruirilor, de asemenea, constituie o problemă în viziunea conducătorilor instituțiilor 
monitorizate. Aceștia consideră că în procesul de instruire trebuie atrași specialiști din diferite domenii, în 
special din cadrul instituțiilor medicale, întrucât majoritatea respondenților consideră că aspectele descrise în 
instrucțiune țin de domeniul medical.

De altfel, problema asistenței medicale și acordarea unui tratament corespunzător în urma infectării de la persoa-
nele din GRSI este privită de către respondenți ca una foarte gravă, mai ales în condițiile în care nu au încredere în 
sistemul de asistență medicală, iar mulți dintre respondenți nu cunosc despre existența tratamentului antiretrovi-
ral în caz de infecție HIV/SIDA, precum și despre acțiunile post-expunere, fapt confirmat în capitolele următoare.

3.2. Aspecte practice de prevenire HIV/SIDA în grupuri cu risc sporit de 
infectare
Problema prevenirii HIV în cadrul GRSI ocupă un loc important. În acest sens, autorii Instrucțiunii au reiterat 
faptul că activitatea poliției în interacțiunea cu GRSI necesită o abordare complexă și o colaborare intersectorială. 
Instrucțiunea menționează, de asemenea, necesitatea pentru fiecare subdiviziune a IGP de a dispune de o viziune 
clară cu privire la sarcinile sale în contextul prevenirii HIV și de a participa la implementarea strategiei de redu-
cere a riscurilor asociate. 

Instrucțiunea stabilește că IGP este instituția-cheie în implementarea Instrucțiuni, atribuindu-i următoarele 
sarcini:
 a. stabilirea politicilor de lucru cu GRSI; 
 b. planificarea, organizarea și monitorizarea activităților desfășurate; 
 c. coordonarea activității subdiviziunilor subordonate; 
 d. interacțiunea cu diverse autorități, asociații obștești și organizații naționale și internaționale, care desfășoară 

activități în profilaxia infecției HIV/SIDA, ITS, TB și dependenței de droguri la nivel de politici și prestări de 
servicii în domeniu;

 e. organizarea instruirilor angajaților în domeniul respectării securității personale în raport cu riscul de 
infectare cu HIV și principiile desfășurării activităților/programelor de farmacoterapie și prevenire HIV în 
cadrul GRSI, programe de reducere a riscurilor și programe de farmacoterapie cu metadonă;

 f. punerea în aplicare și controlul executării prevederilor Instrucțiunii.

Totodată, unele dintre cele mai importante activități distincte care se regăsesc și în alte acte norme ar fi aprobarea 
planurilor de implementare a acțiunilor de profilaxie HIV în rândul GRSI în parteneriat cu instituțiile medico-
sanitare publice și cu asociațiile obștești active în domeniu, informarea și distribuirea materialelor informative, 
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elaborate în comun cu parteneri, referitoare la Programele de prevenire HIV, de reducere a riscurilor în cadrul 
GRSI. Subdiviziunile IGP pot desfășura această activitate atât individual, cât și în colaborare cu alte instituții 
neguvernamentale. 

O altă obligație care apare în cadrul inspectoratelor locale de poliție, în caz de reținere mai mult de 3 ore, este asigu-
rarea accesului la serviciile de prevenire HIV, reducerea riscurilor, precum și continuitatea tratamentului farmaco-
terapeutic cu metadonă, a tratamentului antituberculos sau a oricărui alt tratament administrat reprezentanților 
GRSI. 

Prin urmare, Instrucțiunea prevede o sinergie între instituțiile din subordinea IGP pentru o funcționare mai bună 
a mecanismului de prevenire a răspândirii HIV în rândul GRSI. Dacă am putea analiza acțiunile de sus în jos, am 
putea constata că Inspectoratele de poliție depind într-o oarecare măsură de politicile aprobate de către IGP. 

Realitatea însă este alta. Din interviurile structurate cu șefii/șefii-adjuncți ai IP, s-a constatat că doar două IP au 
elaborat astfel de planuri. Conducerea unui IP a indicat că elaborarea unor astfel de planuri nu ține de competența 
IP, întrucât aceasta este o instituție executorie, ci de competența altor instituții, cum ar fi policlinica sau spitalul 
MAI. 

Discuțiile în cadrul focus grupurilor cu șefii de secții și servicii au confirmat cele spuse de conducerea IP. Totodată, 
s-a reiterat faptul că există o confuzie cu privire la instituția care ar trebui să adopte astfel de planuri și ce ar trebui 
ele să conțină.

Pe de altă parte, deși o atenție sporită se acordă colaborării cu asociațiile de profil, în practică nu se prea aplică 
principiul cooperării. Doar trei IP au menționat că colaborează cu ONG-rile de profil, deși în mod sporadic. Colabo-
rarea în mare parte vizează instruirile. În ceea ce privește distribuirea materialelor informative, elaborate în co-
mun cu partenerii, referitoare la programele de prevenire HIV, de reducere a riscurilor în rândurile GRSI, precum 
și informarea împreună cu acești parteneri despre prevenirea HIV, a hepatitelor virale, ITS, TB, în practică aceste 
activități nu au loc. Motivul este lipsa acestor materiale informative și a finanțării. 

Niciun IP nu a menționat că a participat la careva acțiuni și evenimente organizate în comun cu asociațiile obștești 
cu scop de informare reciprocă, coordonare a eforturilor în domeniu și eficientizare a răspunsului național la HIV.

Deși una din sarcinile de bază ale IP este asigurarea și participarea la implementarea unei abordări multidisciplinare 
în domeniul profilaxiei HIV, hepatite virale, infecțiilor cu transmitere sexuală, tuberculozei și reducerea riscurilor 
prin colaborarea cu instituțiile medico-sanitare publice, cu sectorul neguvernamental în cadrul programelor de 
Reducere a Riscurilor, atât interviurile cu șefii/adjuncții IP, cât și discuțiile din cadrul focus grupurilor cu șefii de 
secții și servicii nu au confirmat existența unei astfel de abordări multidisciplinare. Motivul invocat este lipsa de 
finanțare și necesitatea clarificării rolului fiecărei instituții în procesul de implementare. 

Unicul aspect al colaborării menționat de conducerea a două IP este participarea ofițerilor de sector la întruniri 
cu cetățenii, în curțile blocurilor locative, cămine studențești, școli și spitale. În mare parte, colaborarea este mai 
degrabă una neformală.

Pe de altă parte, unii dintre șefii IP au menționat că un rol aparte îl au mai degrabă instituțiile de învățământ. 
”Problema prevenirii trebuie să fie nu doar a poliției. Această problemă trebuie discutată și în cadrul instituțiilor de 
învățământ, care nu prea discută problematică respectivă” a menționat un participant la focus grup.

”Noi nu trebuie să ne ocupăm de așa ceva, adică de prevenirea HIV. Ar trebui ca prevenirea HIV măcar să fie predată 
în școli – au menționat mai mulți participanți la focus grup.

O problemă aparte reprezintă realizarea obligației, în caz de reținere mai mult de 3 ore, de asigurare a accesului 
la serviciile de prevenire HIV, reducere a riscurilor, precum și continuitatea tratamentului farmacoterapeutic cu 
metadonă. 

”Problema reținerii contravenționale și penală. Ce facem cu persoanele pe care le ducem în izolator și le plasăm 
împreună cu alte persoane. Ce facem dacă el intenționat infectează cu HIV pe alții sau întreține relații sexuale? Există 
riscul să fie infectate alte persoane care nu cunosc dacă persoana reținută este infectată cu HIV etc. Această problemă 
apare anume la persoana reținută. Nu știm ce să facem dacă îl plasăm în izolator cu alții. Să le dăm mănuși celorlalți 
reținuți?” se întreabă un participant la focus grup.
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Concluzii
Indiscutabil că acțiunea de prevenire a HIV în rândul GRSI reprezintă o acțiune de informare și educare a populației. 
Ca și oricare proces de educație, aceasta implică, în primul rând, un plan concret de acțiuni cu o durată bine defi-
nită și cu anumite rezultate. 

Colaborarea cu asociațiile de profil reprezintă, de fapt, unica posibilitate a IP de a desfășura activități de prevenire 
a riscului de infectare cu HIV în rândul GRSI. În acest sens, constatăm, de asemenea, că doar câteva IP au stabilit 
relații neformale de colaborare cu unele ONG de profil, în rest șefii subdiviziunilor invocă faptul că nu au acces la 
materialele informative și nici relații de colaborare stabilite cu asociațiile de profil. 

O problemă aparte reprezintă asigurarea în decurs de 3 ore de la reținere cu servicii de prevenire HIV. Această 
problemă este legată de condițiile în care urmează a fi reținută persoana. Or, în opinia șefilor IP, condițiile nu 
corespund scopului Instrucțiunii care prevede măsuri de prevenție, existând riscul de infectare a altor persoane 
reținute.

3.3. Aspecte practice de prevenire HIV/SIDA în rândul angajaților poliției 
La capitolul prevenirea HIV în rândul angajaților, Instrucțiunea prevede o serie de condiții care sunt necesare de 
întreprins de către șefii de subdiviziuni. 

În primul rând, este vorba despre obligația șefului subdiviziunii de a asigura un număr suficient de truse 
de prim ajutor, care să conțină setul individual de produse medicale și accesorii pentru utilizarea în cazul 
situațiilor accidentale, cu implicarea angajaților din subordine, existând riscul de infectare cu HIV sau cu alte boli 
hemotransmisibile. 

Monitorizarea desfășurată a constatat că inspectoratele vizitate nu erau echipate corespunzător cu aceste seturi. 
Circa 87% din respondenți au declarat că sectorul din care fac parte nu dispune de un asemenea set și doar 13% 
din respondenți au declarat că au văzut asemenea seturi.

Deși conducerea a două IP au menționat că au procurate astfel de seturi, șefii de subdiviziuni, precum și șefii de 
post/ofițerii de sector au afirmat că nici măcar nu știu cum arată un astfel de set, enumerând doar foarte vag ce ar 
trebui să conțină setul.

Unii participanți la focus grupuri au menționat doar despre existența truselor de prim ajutor la unitatea de gardă, 
la grupa operativă și a automobilului de serviciu.

Diagrama 13. Echiparea angajaților de poliție de către șeful subdiviziunii cu truse de prim ajutor care să 
conțină setul individual de produse medicale și accesorii pentru situații accidentale cu risc de infectare cu 
HIV sau alte boli hemotransmisibile, %
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La toate focus grupurile, participanții au menționat că în activitățile lor în raport cu GRSI nu au folosit obiectele 
incluse în setul individual, deși înțeleg că aceste obiecte sunt necesare pentru a preveni infectarea. Astfel, șefii de 
post/ofițerii de sector au menționat că nu au nicio măsură de protecție (mănuși din latex, de unică folosință, de 
piele etc).

Potrivit unor respondenți participanți la focus grupuri ”În bugetul IP nu au fost prevăzute mijloace, iar dacă sunt 
prevăzute, atunci cancelaria blochează”. Majoritatea participanților la focus grupuri au recunoscut că mijloace 
financiare pentru achiziționarea seturilor individuale nu au fost prevăzute în buget.

O altă problemă care apare în legătură cu seturile individuale constituie numărul acestora. Instrucțiunea nu 
stabilește care este numărul necesar de seturi, pct. 17 al Instrucțiunii stabilind doar necesitatea echipării cu un 
număr suficient de astfel de seturi. Echiparea a fost lăsată la latitudinea subdiviziunilor IGP, care în lipsa mijloacelor 
bănești și a unor criterii clare de echipare, nu a întreprins nimic în acest sens.

Deși Instrucțiunea prevede numirea responsabililor de păstrarea și utilizarea Setului individual (șefii secțiilor, 
serviciilor și sectoarelor de poliție, care, totodată, să asigure inventarierea materialelor neconsumabile din set, 
precum și elaborarea rapoartelor de completare a acestora în caz de consum), în marea majoritate a cazurilor, o 
astfel de persoană nu a fost numită, motivul invocat de conducerea IP fiind lipsa unor astfel de seturi. Cei 13% care 
au invocat existența unor astfel de seturi au menționat că responsabili au fost numiți șeful de resurse umane și, în 
alt caz, șefii de servicii, fără a preciza care servicii. 

Dacă admitem cele menționate, atunci accesul fizic la astfel de seturi este practic imposibil pentru șefii de post/
ofițerii de sector. Or, Instrucțiunea stabilește clar că persoane responsabile ar trebui să fie inclusiv și șefii sec-
toarelor de poliție. Or, necesitatea unor astfel de seturi în sectoarele de poliție a fost menționată de majoritatea 
participanților la focus grupuri.

Pe lângă lipsa de finanțare invocată de conducătorii IP, cercetarea a constatat și o lipsă de conștientizare din 
partea conducătorilor IP a necesității unor astfel de seturi. Or, echiparea IP cu un număr suficient de seturi ar spori 
considerabil securitatea personală în efectuarea perchezițiilor sau a altor acțiuni procesuale, gradul de siguranță 
și încredere a efectivului.

Instrucțiunea prevede că fiecare angajat al IGP trebuie să cunoască despre riscurile posibile de infectare cu 
infecția HIV în contact cu orice material biologic infectat în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu și cum să 
ia măsuri de siguranță personală. Instrucțiunea prevede anumite obligațiuni de prevenție, cum ar fi prudența 
în timpul reținerilor/escortărilor, perchezițiilor, colectarea diverselor probe, acordarea primului ajutor medical. 
Instrucțiunea stabilește prezumția că fiecare reținut/arestat trebuie tratat ca o persoană potențial infectată cu 
HIV, hepatite virale, ITS. În continuare, vom analiza dacă această prezumție nu contravine principiului nediscrimi-
nării, iar aici ne vom opri mai mult la segmentul de informare a polițiștilor. 

În legătură cu dezideratul de prevenire a răspândirii HIV în rândul polițiștilor urmează să se pună accent pe infor-
marea și instruirea angajaților despre regulile de securitate în cazul contactului cu materialul biologic potențial 
periculos. 

La acest capitol am putea invoca rezultatele obținute destul de sceptic în contextul aprecierii de sine stătătoare 
date de către angajații poliției în ceea ce privește familiarizarea lor cu standardele de prevenire a HIV, pe de o 
parte, și incapacitatea majorității angajaților poliției de a oferi un răspuns corect la anumite întrebări destul de 
simple, pe de altă parte. 

Astfel, aproximativ două treimi din respondenți au indicat că au luat cunoștință cu standardele universale de 
precauție în vederea reducerii riscurilor de infectare cu HIV, hepatite virale și alte boli hemotransmisibile, 27% - 
nu au luat cunoștință iar 8% - nu cunosc (Diagrama 14).
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Diagrama 14. Nivelul de cunoaștere privind standardele universale de precauție în vederea reducerii 
riscurilor de infectare cu HIV, hepatite virale și alte boli hemotransmisibile, %
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Aproximativ aceleași rezultate au fost obținute și la întrebarea cu privire la mecanismele de prevenire și transmitere 
a infecției HIV. 

Așadar, două treimi din respondenți au menționat că au luat cunoștință cu regulile și mecanismele de prevenire a 
transmiterii infecției HIV în rândul GRSI, 22% - nu au luat cunoștință și 10% - nu știu (Diagrama 15).

Diagrama 15. Nivelul de cunoaștere a regulilor și mecanismelor de prevenire a transmiterii infecției HIV în 
GRSI, %
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Pe de altă parte, în cadrul focus grupurilor a fost relevat faptul că doar o parte cunosc, spre exemplu, regulile 
de prevenire a infectării cu HIV, în timpul percheziției persoanelor sau a încăperilor. Această problemă a fost 
relevată de către șefii IP. Astfel, unul dintre ei a recunoscut că ”Efectivul nu cunoaște modul și particularitățile de 
protejare, modul de efectuarea a unei percheziții”. La rândul său, respondenții din cadrul procesului de chestionare 
au fost întrebați dacă cunosc careva reguli de prevenire a infectării cu HIV, în timpul percheziției persoanelor sau 
a încăperilor, în rezultat stabilindu-se că doar 50% ar cunoaște aceste reguli. Cei care cunosc regulile de prevenire 
a infectării cu HIV s-au arătat îngrijorați de faptul că nu au echipament de protecție.

Întrebați dacă testarea obligatorie la HIV contravine legislației în vigoare, doar o treime dintre respondenți 
cunoaște că testarea obligatorie la HIV contravine legislației în vigoare, circa jumătate (47%) au răspuns că nu și 
alți 18% din respondenți nu cunosc (Diagrama 16). 
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Diagrama 16. Dacă testarea obligatorie la HIV contravine legislației în vigoare
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În același timp, îngrijorătoare sunt și datele obținute la capitolul perceperea riscurilor de către angajații poliției în 
momentul contactării cu CD. Astfel, 94% dintre ofițerii de poliție chestionați consideră contactarea lor cu CD mai 
curând periculoasă sau foarte periculoasă și doar 6% - mai curând nepericuloasă sau deloc periculoasă. (Diagrama 
17).

Diagrama 17. Gradul de risc perceput de către ofițerii de poliție în confruntarea lor cu CD, %
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Fiind întrebați de ce consideră periculoase contactele cu CD, 72% dintre ofițerii de poliție au menționat că 
utilizatorii de droguri te pot împunge intenționat cu seringa sau cu un alt obiect ascuțit infectat pentru a te infecta 
cu boli periculoase, 54% dintre respondenți au indicat că te poți infecta de la ei cu tuberculoză, jumătate dintre 
respondenți – că te poți infecta cu HIV, 49% - au indicat că CD sunt foarte agresivi, 45% din respondenți au indicat 
că te poți infecta de la ei cu hepatitele virale B și C, în timp ce 4% consideră că te poți infecta de la CD cu infecții 
sexual-transmisibile (Diagrama 18).
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Diagrama 18. Riscurile percepute de către ofițerii de poliție ca rezultat al confruntării cu CD, %
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Fiind întrebați dacă cunosc cazuri concrete când colegii lor s-au infectat de la CD cu diferite boli infecțioase, 62% 
au menționat că nu cunosc asemenea cazuri, fiecare al cincilea respondent a indicat că cunoaște cazuri în care 
colegii lor s-au infectat cu tuberculoză, 7% au menționat cazuri în care cineva s-a infectat cu hepatitele B și C, iar 
3% au indicat cazuri în care cineva s-a infectat cu HIV. Totodată, 15% nu au dorit să răspundă sau au indicat că nu 
știu (Diagrama 19).

Diagrama 19. Ponderea ofițerilor de poliție care cunosc cazuri de infectare a colegilor lor cu HIV, hepatite B 
și C sau tuberculoză de la CDI,%
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Instrucțiunea mai prevede în anexele sale reguli de Securitate personală și profilaxie individuală în cazurile cu risc 
de infectare. Totodată, Instrucțiunea prevede și informații cu privire la programul de reducere a riscurilor. 

În opinia a cel puțin 79% dintre angajați ai poliției, aceștia mai curând sunt informați sau pe deplin informați 
despre programele de reducere a riscurilor, 18% au indicat că mai curând sunt neinformați sau nu sunt deloc 
informați, iar 3% nu au oferit niciun răspuns (Diagrama 20). 
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Diagrama 20. Gradul de informare al ofițerilor de poliție despre programele de reducere a riscurilor, %
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70% dintre ofițerii de poliție au indicat că sunt informați despre măsurile standard de precauție în caz de înțepătură 
cu un obiect ascuțit infectat, iar 30% au menționat că nu cunosc aceste măsuri (Diagrama 21). 

Diagrama 21. Nivelul de informare al ofițerilor de poliție despre acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în 
caz dacă ar fi înțepați cu o seringă sau cu un obiect ascuțit care aparține unui CD infectat cu HIV, %
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Pentru a verifica dacă cei 70% dintre cei chestionați cunosc într-adevăr măsurile standard de precauție, a fost pusă 
întrebarea dacă este posibil să fie prevenită infectarea cu HIV în cel mult 72 de ore după in cident. Rezultatele au 
scos în evidență faptul că doar 42% dintre cei care au menționat că sunt informați despre măsurile de precauție, 
cunosc într-adevăr aceste măsuri. Astfel, o treime dintre respondenți au indicat că nu cunosc, 22% - că nu știu, iar 
3% nu au răspuns (Diagrama 22). 

Diagrama 22. Ponderea ofițerilor de poliție care știu că dacă te adresezi medicului în cel mult 72 de ore după 
incident este posibil să previi infectarea cu HIV,%
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Mai bine de 90% dintre ofițerii de poliție cunosc că infecția HIV se poate transmite prin contact sexual neprotejat, 
prin utilizarea aceleiași seringi pentru injectare, prin transfuzii de sânge sau produse sanguine contamina te, prin 
utilizarea instrumentelor medicale și a acelor nesterile. De asemenea, 86% dintre respondenți cunosc că infecția 
HIV poate fi transmisă de la mamă la făt și fiecare al doilea ofițer de poliție - prin laptele matern. Totodată, 37% 
dintre ofițerii de poliție continuă să creadă sau nu știu dacă virusul HIV poate fi transmis prin înțepătură de țânțar, 
fiecare al treilea ofițer de poliție consideră sau nu știe dacă virusul HIV poate fi transmis prin sărut sau tuse. 
Totodată, 22% dintre respondenți consideră sau nu cunosc dacă virusul HIV poate fi transmis prin utilizarea în 
comun a veselei, 15% consideră sau nu cunosc dacă virusul HIV poate fi transmis prin strângere de mână, 20% - 
prin utilizarea veceului în comun și 17% - prin contact cu transpirația (Diagrama 23).

Diagrama 23. Nivelul de cunoștințe al ofițerilor de poliție despre căile de transmitere a HIV, %
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În pofida faptului că, în mare, rezultatele sunt pozitive, dacă luăm ca bază declarațiile de cunoaștere generală a 
măsurilor de protecție și prevenire a contaminării cu HIV, rezultatele cu privire la acțiunile concrete care trebuie 
întreprinse de către angajații poliției, în caz de expunere, sunt destul de îngrijorătoare.

Astfel, o altă obligațiune inclusă în Instrucțiune este raportarea în decurs de 24 ore despre expunerea la riscul 
profesional. Polițistul este obligat să raporteze conducătorului ierarhic superior orice incident cu risc de infectare, 
dar și să se prezente în decurs de 24 ore la medicul infecționist de circumscripție sau la Spitalul Dermatologic 
și Maladii Comunicabile pentru evaluarea accidentului și testarea preliminară a angajatului expus riscului de 
infectare, în vederea aplicării tratamentului preventiv post-expunere la HIV. 
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Fiind întrebați dacă se întocmește vreun document în caz de expunere profesională la riscul de a fi infectat cu 
material biologic, doar 38% dintre ofițerii de poliție au indicat că trebuie de întocmit un astfel de document, 30% 
au indicat că nu este necesară întocmirea unui asemenea document, iar 32% dintre angajații poliției au spus că nu 
cunosc (Diagrama 24).

Întrebați ce presupune actul de înregistrare a cazului de expunere profesională, foarte puțini respondenți au dat 
un răspuns corect. În cadrul focus grupurilor, marea majoritate a participanților au menționat faptul că, în caz de 
expunere profesională, se depune un raport în formă scrisă sau verbală, dar în ambele cazuri în formă liberă.

Diagrama 24. Obligativitatea întocmirii vreunui document în caz de expunere profesională la riscul de a fi 
infectat cu material biologic, %
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Revenind la problema principiului expus în Instrucțiune, potrivit căruia fiecare reținut/arestat, trebuie tratat ca o 
persoană potențial infectată cu HIV, hepatite virale, ITS, principiu ce se regăsește în punctul 19 lit. a) a Instrucțiunii, 
am putea constata că această prevedere nu concordă cu principiul nediscriminării. Astfel, Instrucțiunea prevede 
că, potrivit acestui principiu, oricare persoană are dreptul la tratament egal, fără deosebire de rasă, naționalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere, origine socială, dizabilitate, statut HIV/SIDA 
sau alte boli, vârstă sau orice alt criteriu similar. Or, existența acestei prevederi în Instrucțiune contravine princi-
piilor, fiind suficientă existența unui sentiment de precauție majoră în toate cazurile. Prin urmare, nu e necesară 
menținerea acestei condiții. 

Evident că această problemă ar putea apărea în cazul acțiunilor cu efect coercitiv și a măsurilor procesuale 
aplicate persoanelor reținute sau arestate. La acest capitol Instrucțiunea prevede o serie de acțiuni obligatorii 
care să justifice sau nu acțiunile ulterioare față de persoana reținută. Este obligatoriu ca polițiștii să întreprindă 
următoarele acțiuni: 
 a) se vor informa dacă persoana reținută beneficiază de Programe de oricare tratament, care este instituția 

care-i acordă asistență și medicul curant al acesteia;
 b) vor asigura continuitatea și accesul la tratament farmacoterapeutic cu metadonă ARV și TB, conform 

protocoalelor naționale aprobate de Ministerul Sănătății;
 c) vor asigura continuitatea și accesul la servicii de suport și de prevenire HIV, de reducere a riscurilor, tratamentul 

antituberculos sau oricare alt tratament administrat beneficiarilor de servicii.

Discuțiile din cadrul focus grupului, în mare parte, au relevat că un CD se deosebește de o persoană care nu 
consumă droguri prin comportament și modul de discuție. Circa 80% dintre respondenți au menționat că pot 
depista un CD sau dacă este infectat cu HIV după modul în care se comportă, 35% - după modul în care vorbesc, 
5% - după modul în care se îmbracă. 17% dintre ofițerii de poliție nu cunosc cum să deosebească un CD sau dacă 
este infectat cu HIV (Diagrama 25).
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Diagrama 25. Nivelul de identificare a persoanei care urmează a fi reținută dacă este CD sau este infectată 
cu HIV, %
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Întrebați ce acțiuni vor întreprinde în cazul în care persoana reținută recunoaște că este beneficiar al Programului 
de tratament, în mare parte, respondenții au răspuns corect. Astfel 80% dintre respondenți au indicat că vor con-
tacta instituția invocată cu scop de tratament, circa o treime dintre ofițerii de poliție au menționat că vor contacta 
șeful subdiviziunii, 15% - vor solicita intervenția serviciului de urgență, iar 9% vor contacta un ONG de profil 
(Diagrama 26).

Diagrama 26. Acțiunile ofițerilor de poliție în cazul când persoana reținută menționează că i se administrează 
tratament medicamentos (oricare ar fi acesta), %
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Totuși, întrebați ulterior în cadrul discuțiilor de concretizare, după ce fuseseră deja chestionați, care sunt pașii 
ce urmează a fi întreprinși după reținere, doar o parte dintre participanți au menționat că se vor informa dacă 
persoana reținută este beneficiară a Programelor de oricare tratament, ceilalți participanți au menționat doar 
acțiuni procesuale generale (percheziția, audierea etc.).

Referitor la serviciile la care trebuie să aibă acces CD, în caz de reținere mai mult de 3 ore, 56% dintre respondenți 
au indicat serviciile unui avocat, 39% dintre ofițerii de poliție – consiliere psihologică și continuarea tratamentului 
farmacoterapeutic cu metadonă, antituberculos sau oricare alt tratament, 33% - servicii de prevenire a infecției 
HIV și continuarea tratamentului farmacoterapeutic cu metadonă, antituberculos sau oricare alt tratament, fiecare 
al cincilea respondent a menționat serviciile de reducere a riscurilor, iar 11% nu cunosc (Diagrama 27).
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Diagrama 27. Serviciile la care trebuie să aibă acces reprezentanții GRSI, în caz de reținere mai mult de 3 
ore, %
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În cadrul focus grupului, majoritatea participanților au menționat că aplică forța fizică în funcție de necesitate 
sau de situație. Aplicarea forței fizice se realizează indiferent daca persoana este sau nu CD. Doar foarte puțini au 
menționat că nu aplică forța fizică. Alții au menționat că CD sunt foarte slabi și nu opun rezistență și, prin urmare, 
nu se aplică nici mijloace speciale. 

Întrebați dacă ar aplica forța fizică și mijloacele speciale dacă ar cunoaște că persoana este CD, 46% dintre 
respondenți au indicat că ar aplica cât de rar posibil, 27% au menționat că ar aplica ori de câte ori ar fi necesar și 
4% - întotdeauna, 23% au indicat că nu ar aplica niciodată forța fizică și mijloacele speciale. Situația este îngrijoră-
toare, întrucât circa o treime dintre respondenți sunt pentru aplicarea forței fizice, fapt ce contravine Instrucțiunii 
(Diagrama 28).

Diagrama 28. Aplicarea forței fizice și mijloacelor speciale față de un CD, %
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Concluzii
Seturile individuale constituie, probabil, cea mai mare problemă când vine vorba despre condițiile de prevenire 
a infectării HIV în rândul polițiștilor. Existența fizică a seturilor oferă un sentiment de protecție. Or, majoritatea 
polițiștilor au afirmat că s-ar simți mai în siguranță dacă ar avea asemenea seturi. 

Cu toate acestea, s-a stabilit că punerea procurării seturilor în sarcina șefilor de subdiviziune , a întâmpinat o serie 
de bariere birocratice care țin de procesul de procurare și bugetare. Pe de altă parte, doar un singur IP dintre cele 
monitorizate dispunea de aceste seturi. Cu toate acestea, nu se cunoaște dacă în realitate este vorba de set sau de 
trusa medicală. 

Instrucțiunea nu prevede numărul seturilor care urmează să le revină fiecărui inspectorat sau sector de poliție și 
procedura de eliberare a seturilor.

Cunoștințele respondenților cu privire la măsurile de prevenire a infectării cu HIV sunt prea generale, fiind nece-
sare mai multe instruiri cu privire la măsurile de precauție și prevenție. Numărul persoanelor care nu cunosc ce 
trebuie să întreprindă în caz de expunere profesională este prea mare în raport cu acei care cunosc exact ce au de 
făcut în caz de expunere. Nicio persoană nu cunoaște formalitățile care trebuie îndeplinite. Deși formal declară că 
cunosc Instrucțiunea, niciun angajat al poliției nu a afirmat că urmează să întocmească forma tipizată a actului de 
înregistrare a cazului de expunere profesională, care se regăsește la Anexa nr. 3 a Instrucțiunii. În general, aceste 
tipuri de acte imprimate nu au fost depistate la niciun inspectorat de poliție din cele menționate.

Existența unei norme care presupune prezumția în favoarea faptului că oricare persoană din GRSI este infectată cu 
HIV ar putea crea consecințe neprevăzute și ar stigmatiza CD ca potențiali purtători ai HIV. Considerăm că nu este 
necesară această sintagmă odată ce sunt stabilite condițiile de precauție generală. 

Aplicarea forței fizice la reținere, de asemenea, constituie o problemă. Deși marea majoritate au declarat că vor 
aplica forța fizică doar în caz de necesitate, unele răspunsuri ar putea constata o anumită tendință de aplicare ne-
justificată a forței față de CD. 

3.4. Aspecte de evaluare a executării Instrucțiunii
Potrivit Instrucțiunii, evaluarea activității în domeniul prevenirii HIV se efectuează de către subdiviziunile 
responsabile din cadrul IGP. În cadrul monitorizării s-a stabilit că o asemenea subdiviziune responsabilă de evaluare 
nu a fost identificată. Instrucțiunea nu operează cu indici clari cu privire la subdiviziunea care va desfășura această 
evaluare. Deși Direcția generală securitate publică (DGSP) a IGP a fost delegată responsabilă de monitorizare, 
potrivit Instrucțiunii acestei direcții nu îi este atribuit rolul de evaluare. 

Analizând cele 9 direcții din cadrul IGP și cele 9 subdiviziuni specializate din cadrul IGP, nu este clar care Direcție 
sau subdiviziune specializată ar avea capacitățile și competența de evaluare. 

Totodată, nu este clar dacă în responsabilitatea șefului subdiviziunii intră informarea. În cazul acesta șeful subdi-
viziunii teritoriale a poliției ar putea să desfășoare procesul de evaluare. 

Inițial, respondenții au fost rugați să declare dacă cineva le-a evaluat cunoștințele referitoare la modul de preveni-
re a HIV în rândul GRSI. Circa 40% dintre respondenți au menționat că în domeniul prevenirii infectării cu HIV au 
fost evaluați de către șeful lor, 56% au indicat că nu au fost evaluați sau nu cunosc (4%) (Diagrama 29).
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Diagrama 29. Evaluarea ofițerului de poliție în domeniul prevenirii infectării HIV de către șef, %
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Respondenții chestionați care au răspuns afirmativ la precedenta întrebare au fost rugați să explice care a fost 
procedura de evaluare. Dintre cei 42 la sută din respondenți care au afirmat că au fost evaluați, 37% dintre ofițerii 
de poliție au menționat că au fost evaluați verbal în cadrul discuțiilor și la seminare, alți 37% dintre ofițerii de 
poliție au fost evaluați în scris sub formă de test, 20% - doar au menționat că au trecut testul, fără a preciza cum a 
fost desfășurată evaluarea, iar 6% nu țin minte sau nu au indicat nimic (Diagrama 30).

Interviurile cu șefii/adjuncții IP au relevat că doar jumătate din Inspectorate au desfășurat evaluări. Pentru a 
verifica și concretiza informația, aceeași întrebare a fost pusă și în cadrul focus grupurilor cu șefii de secții/servicii 
și șefii de sectoare. S-a constatat că în doar trei IP au fost organizate evaluări doar cu șefii de post și ofițerii de 
sector, șefii de servicii/secții nefiind evaluați.

Diagrama 30. Modalitatea petrecerii evaluării, %
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Totodată, se constată că IGP sau MAI nu a publicat nicio informație care s-ar referi la rezultatele activităților 
organizate și desfășurate în cadrul Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA, deși aceste rezultate 
constituie o informație de interes public și ar fi relevante pentru evaluarea activității subdiviziunilor IGP.

Realizarea cumulativă a acestor două sarcini este importantă, deoarece, potrivit Instrucțiunii, activitatea angajaților 
Poliției în ceea ce privește prevenirea HIV în mediul GRSI, se va aprecia conform rezultatelor obținute și evaluă-
rilor efectuate în acest sens. Prin urmare, procesul de evaluare și raportare a realizării Planului va putea oferi o 
imagine concretă a procesului de evaluare. 
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Concluzii
Aspectele legate de evaluarea instrucțiunii pune sub semnul întrebării întreaga existență a Instrucțiunii. Or, în 
lipsa unui proces de evaluare, cel puțin internă, nu este clar dacă obiectivele și scopurile Instrucțiunii au fost atin-
se. La capitolul evaluare Instrucțiunea conține doar prevederi generale cu privire la o oarecare subdiviziune din 
cadrul IGP care ar fi responsabilă de procesul de evaluare. Analizând organigrama IGP și competențele fiecărei 
subdiviziuni, este complicat de constatat sau de presupus care ar fi acea subdiviziune care ar avea capacitățile de 
evaluare. 

În lipsa unui strategii de informare și documentare, care de altfel este lăsată la discreția șefilor subdiviziunilor 
teritoriale, nu este clar dacă acești șefi sunt evaluați și dacă ei dispun de capacități de instruire, nemaivorbind de 
capacități de evaluare. 

Instrucțiunea nu prevede care ar fi perioada de evaluare, sistemul de evaluare și consecințele rezultatelor negative 
ale evaluării. 

Răspunsul a circa 40% dintre respondenți care au declarat că au fost evaluați demonstrează că procesul de 
evaluare va fi viciat și ulterior, dacă nu se vor stabili termene și referințe exacte ale acestui proces. Instrucțiunea, 
de asemenea, nu prevede mecanisme alternative de evaluare sau delegarea unor responsabilități de evaluare către 
organizațiile specializate, ceea ce ar ușura cu mult procesul de instruire și evaluare. 

În ceea ce privește raportarea Direcției generale securitate publică, norma este foarte generală, nefiind clare 
termenele exacte de prezentare a raportului, fiind specificate doar că acesta va fi prezentat semestrial. Nu e clar 
nici dacă raportul va fi făcut public. 
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Capitolul „Studiu comparat cu privire la percepțiile angajaților poliției față de utilizatorii de droguri injectabile” 
este o continuare logică a procesului de monitorizare a evoluției gândirii și percepției polițiștilor față de CD și față 
de problemele lor. La realizarea acestui capitol s-a folosit aceiași metodologie care a fost folosită în cadrul efortului 
precedent, când în baza aceluiași eșantion, cu mici excepții, respondenții au fost rugați să răspundă la un set de 
întrebări închise. Rezultatele obținute au fost comparate cu cele obținute cu 12 luni în urmă, în cadrul altui efort 
de monitorizare a percepției. 

Capitolul conține mai multe capitole la fel ca și în precedentul studiu. 

A. CUNOȘTINŢELE POLIŢIEI DESPRE ACTUALITATEA PROBLEMEI DE STUDIU, 
LEGISLAŢIE ȘI HIV

1. Opiniile ofițerilor de poliție despre problema producerii, consumului şi răspândirii 
drogurilor în R. Moldova

Conform rezultatelor cercetării, trei pătrimi (75%) dintre ofițerii de poliție chestionați consideră că problema 
producerii, consumului și răspândirii drogurilor este gravă sau foarte gravă pentru Republi ca Moldova. 13% dintre 
respondenți consideră că această problemă nu este deloc gravă și 12% nu au putut oferi un răspuns (Diagrama 31).

Diagrama 31. Opiniile ofițerilor de poliție despre gravitatea problemei producerii, răspândirii și con sumului 
de droguri în Republica Moldova, %
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În 2014, 90% din respondenți au considerat problema ca fiind gravă sau foarte gravă. 

Indicatorul respectiv este la fel ca și în perioada precedentă și este determinat de numărul constant de contravenții 
și infracțiuni comise în domeniul vânzării substanțelor narcotice.

Astfel, 38% dintre ofițerii de poliție chestionați consideră că în ultimul an problema producerii, răspândirii și 
consu mului de droguri a devenit mai gravă, aproximativ fiecare al patrulea (24%) – că a rămas la același nivel și 
21% - că s-a redus, în timp ce 17% nu au putut oferi niciun răspuns la această întrebare (Diagrama 32).
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Diagrama 32. Opiniile ofițerilor de poliție privind dinamica problemei producerii, răspândirii și con sumului 
de droguri în ultimii cinci ani, %
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Comparativ cu anul 2014 când 37% considerau că problema producerii, răspândirii și consu mului de droguri a 
devenit mai gravă în ultimul an, în 2015 numărul s-a micșorat, fiind de 21%.

Fiind întrebați cât de accesibile sunt drogurile în orașul lor, două treimi (66%) dintre ofițerii de poliție au menționat 
că canabisul este foarte accesibil/accesibil, iar aproximativ fiecare al doilea (45%) dintre cei chestionați a indicat 
că ecstazy și amfetamina sunt accesibile/foarte accesibile. Totodată, 38% au precizat că opiaceele sunt accesibile/
foarte accesibile, 36% menționând heroina ca fiind accesibilă/foarte accesibilă. Mai puțin accesibilă este cocaina. 
Astfel, 28% dintre respondenți au menționat că cocaina este foarte accesibilă/accesibilă în orașul lor (Diagrama 
33).

Diagrama 33. Opiniile ofițerilor de poliție despre gradul de accesibilitate a diferitor droguri în orașul lor, %
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Comparativ cu perioada precedentă, observăm că canabisul rămâne în continuare cel mai accesibil. Totodată, se 
constată o creștere a accesibilității heroinei (36% comparativ cu 25% în 2014).

Jumătate dintre cei chestionați au indicat că drogurile pot fi procurate mai ușor la discoteci și în stradă, în orașele 
în care locuiesc. Fiecare al cincilea respondent (20%) a menționat că drogurile pot fi procurate mai ușor în baruri, 
6% - în instituțiile de învățământ, 5% - la locul de trai al dealer-ului, 4 % - în spelunci și 3% - în instituțiile medicale 
(Diagrama 34).
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Diagrama 34. Opiniile ofițerilor de poliție privind locurile unde pot fi procurate mai ușor drogurile în orașele 
lor, %
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Comparativ cu 2014, tendința a rămas aceiași, în majoritatea cazurilor drogurile fiind posibil de procurat la disco-
teci, în stradă și mai puțin în baruri. 

Referitor la locurile unde pot fi procurate mai ușor substanțele narcotice vedem că discotecile sunt cel mai frecvent 
indicate. 

2. Nivelul de informare al ofițerilor de poliție despre legislația Republicii Moldova în 
domeniul producerii, consumului şi răspândirii drogurilor

Marea majoritate a ofițerilor de poliție chestionați (84%) se consideră mai curând informați/bine informați despre 
legislația RM în domeniul producerii, răspândirii și consumului de droguri. 14% au menționat că ei sunt mai curând 
neinformați despre legislația în acest domeniu, iar 2% nu au oferit un răspuns concret (Diagrama 35). 

Diagrama 35. Gradul de informare al ofițerilor de poliție despre legislația RM în domeniul produ cerii, 
răspândirii și consumului de droguri, %
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Comparativ cu anul trecut, situația a rămas aceiași.

Deși majoritatea ofițerilor de poliție (84%) au declarat că se consideră mai curând informați sau pe deplin informați 
despre legislația RM în domeniul prevenirii producerii, consumului și răspândirii drogurilor, studiul a scos în 
evidență faptul că o bună parte dintre ei nu cunosc suficient de bine sancțiunile care pot fi aplicate unei persoane 
care a fost prinsă cu o doză mică de droguri injectabile pentru uz personal. Astfel, doar 28% dintre ofițerii de 
poliție au menționat că CD pot fi amendați sau pot fi trimiși benevol la tratament și resocializare. Doar o cincime 
(20%) dintre respondenți au indicat că persoanele în cauză pot fi constrânse la munci neremunerate în folosul 
comunității. În același timp, aproximativ jumătate (49%) dintre respondenți au indicat că CD pot fi trimiși forțat la 
tratament, 13% au menționat că ei pot fi privați de libertate până la un an, 11 – că ei pot fi privați de libertate de la 
1 la 2 ani, iar 10% - că ei pot fi privați de libertate de la 3 la 4 ani (Diagrama36).
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Diagrama 36. Opiniile ofițerilor de poliție despre pedepsele la care poate fi supusă o persoană care a fost 
prinsă cu o doză mică de droguri injectabile pentru uz personal, conform legislației, %
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Comparativ cu anul 2014, cunoștințele au înregistrat un mic regres. Astfel, în 2014, 33% dintre respondenți au 
indicat amenda, 32% - tratamentul benevol și resocializarea și peste o pătrime (26%) au menționat munca nere-
munerată în folosul comunității.

B. COMPORTAMENTUL POLIŢIEI FAŢĂ DE CD

1. Frecvența confruntării ofițerilor de poliție cu CD

Mai bine de o treime dintre ofițerii de poliție au menționat că se întâlnesc cu CD destul de frecvent. Astfel, 39% 
dintre cei chestionați au menționat că se întâlnesc cu CD în fiecare zi, de câteva ori pe săptămână sau de câteva ori 
pe lună. Fiecare al treilea (34%) ofițer de poliție a menționat că se con fruntă cu CD o dată la câteva luni. În același 
timp, aproximativ o pătrime (27%) dintre cei chestionați au indicat că nu s-au confruntat niciodată cu CD sau au 
refuzat să răspundă (Diagrama 37).

Diagrama 37. Frecvența confruntării ofițerilor de poliție cu CD,%
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Comparativ cu anul 2014, frecvența confruntărilor a scăzut, astfel încât în anul 2014, peste jumătate dintre 
respondenți s-au confruntat destul de frecvent cu CD.
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În general, am putea aprecia că există o stigmatizare a foștilor CD. În cadrul discuțiilor cu respondenții s-a stabilit 
că periodic persoanele care anterior fuseseră prinse cu droguri ușoare li se cere să arate ce au prin buzunare. 
Marea majoritate a participanților au menționat că nu sunt planificate activități de căutare a CD, totul se petrece 
spontan. Totuși, o parte dintre participanți, aproximativ jumătate, au opinat că în fiecare săptămână sunt făcute 
vizite planificate de căutare a consumatorilor de droguri. 

Fiind întrebați când s-au confruntat ultima dată cu CD, 5% au menționat că săptămâna aceasta, 12% – săptămâna 
trecută, câte 29% - acum o lună sau acum câteva luni, iar fiecare al patrulea respondent (25%) - nu s-a confruntat 
niciodată (Diagrama 38).

Diagrama 38. Distribuirea respondenților în funcție de perioada când s-au confruntat ultima dată cu CD,%
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Referitor la comportamentul ofițerilor de poliție față de CD, marea majoritate a respondenților consideră că colegii 
lor au un comportament profesional adecvat. Astfel, 82% consideră că poliția nu aplică forța fizică la reținerea CD, 
81% consideră că polița nu divulgă date confidențiale cu privire la CD, 79% consideră că polița nu se poartă urât 
cu CD, iar 76% - au menționat că poliția nu folosește cuvinte necenzurate la adresa CD.

Totodată, 29% dintre respondenți au indicat că colegii lor pot reține CD, chiar dacă nu este necesar. 15% au indicat 
că unii ofițeri de poliție folosesc cuvinte inde cente la adresa CD, 10% - că unii colegi se poartă urât cu CD reținuți, 
9% au opinat că unii ofițeri de poliție pot divulga date confidențiale, iar 8% au indicat că chiar aplică forța fizică în 
condițiile în care acest fapt nu este necesar (Diagrama 39).

Diagrama 39. Percepțiile respondenților despre comportamentele ofițerilor de poliție față de CD, %
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Comparativ cu anul 2014, situația a rămas aceiași, cu excepția cazurilor de reținere de către poliție a CD, chiar dacă 
nu este necesar (29% în anul 2015 comparativ cu 21% în anul 2014).

Fiind întrebați dacă ofițerii de poliție se comportă diferit față de femeile consumatoare de droguri și față de bărbații 
CD, fiecare al cincilea respondent (20%) a indicat că sunt mai politicoși cu femeile CD decât cu bărbații și doar 8% 
au indicat că majori tatea polițiștilor au un comportament mai ofensator față de femeile CD decât față de bărbații 
CD. Aproximativ 2/3 dintre respondenți (65%) nu au indicat vreo diferență în comportamentul ofițerilor de poliție 
față de bărbații CD și femeile CD, iar circa 15% dintre respondenți (în medie) nu au dorit să răs pundă la această 
întrebare.

Rata respondenților care consideră că femeile CD sunt în același timp prestatoare de servicii sexuale este destul de 
mare, fiind cotată la 32%, 41% - sunt de părere contrară, iar 27% nu au dorit să răspundă la întrebare. 

Diagrama 40. Comportamentele ofițerilor de poliție față de femeile și față de bărbații CD, %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Femeile care consumă droguri nu se adresează la 
poliție, dacă sunt agresate de soți sau concubini.

Femeile consumatoare de droguri sunt prostituate
sau prestează servicii sexuale.

Majoritatea polițiștilor sunt mai politicoși cu 
femeile care utilizează droguri decât cu bărbații 

Majoritatea polițiștilor au un comportament mai 
ofensator față de femeile CD decât față de bărbații 

CD

S-au întâmplat cazuri în care polițiștii au abuzat 
sexual femeile CD reținute

33

32

20

8

1

38

41

65

78

65

29

27

15

14

34

Totalmente de acord/Mai curând de acord
Mai curând nu sunt de acord/Totalmente nu sunt de acord
Nu știu/îmi vine greu să răspund

Comparativ cu anul 2014, situația a rămas aceiași.
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C. ATITUDINILE POLIŢIEI FAŢĂ DE CD

1. Opiniile ofițerilor de poliție privind discriminarea CD

Respondenții au fost rugați să comunice în ce măsură CD sunt discriminați. Circa 31% de respondenți au menționat 
că în ultimul an discriminarea CD a rămas la același nivel, 26% - că a sporit, 15% - s-a redus, iar 28% nu și-au putut 
exprima părerea (Dia grama 41). 

Diagrama 41. Opiniile ofițerilor de poliție privind dinamica discriminării CD în ultimul an, %
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Comparativ cu anul 2014 când 40% considerau că discriminarea CD s-a redus, în 2015, situația s-a înrăutățit, 
întrucât doar 15% sunt de aceiași părere. 

Circa o treime (32%) dintre inspectorii de poliție consideră că utilizatorii de droguri sunt discriminați în viața de 
zi cu zi, 45% consideră că utilizatorii de droguri nu sunt discriminați sau foarte rar, iar 23% dintre respondenți nu 
au putut să răspundă (Diagrama 42).

Diagrama 42. Frecvența discriminării CD la general, %
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Fiind întrebați cât de frecvent sunt discriminați CD din diferite domenii în viața de zi cu zi , o bună parte dintre 
respondenți consideră că aceștia rareori sunt discriminați sau nu sunt discriminați deloc în relația cu poliția (59%), 
la spital (50%), în instituțiile educaționale, în asistența socială (52%), în familie (36%). Peste două treimi (68%) 
dintre respondenți sunt discriminați frec vent sau foarte frecvent la angajarea în câmpul muncii (Diagrama 43).
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Diagrama 43. Frecvența discriminării CD în viața de zi cu zi, %
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Comparativ cu anul 2014, situația a rămas aproximativ aceiași.

Pentru a măsura discrepanța socială dintre respondenți și CD au fost puse mai multe întrebări privind atitudinea 
majorității oamenilor și atitudinea personală a respondenților față de foștii CD. 

În urma cercetării, am constatat că 73% dintre ofițerii de poliție mai curând sunt de acord/sunt totalmente de 
acord cu faptul că majoritatea oamenilor consideră că foștii CD sunt la fel de inteligenți ca și alți oameni, 22% au 
indicat că mai curând nu sunt de acord/nu sunt deloc de acord cu acest lucru, iar 5% - nu au putut oferi un răspuns.

Pe de altă parte, 42% dintre ofițerii de poliție mai curând sunt de acord/sunt totalmente de acord cu faptul că 
majoritatea oamenilor ar accepta un fost CD în calitate de prieten, 43% - mai curând nu sunt de acord/nu sunt 
totalmente de acord cu acest lucru, iar 15% nu au putut oferi un răspuns.

Totodată, 49% dintre respondenți mai curând sunt de acord/sunt totalmente de acord cu faptul că majori tatea 
oamenilor ar avea încredere într-un fost CD ca și în oricare altă persoană, 43% - mai curând nu sunt de acord/nu 
sunt totalmente de acord cu acest lucru, iar 8% nu au oferit un răspuns.

În același timp, 41% dintre respondenți sunt mai curând sau totalmente de acord cu faptul că angajatorii ar angaja 
în câmpul muncii un fost CD, dacă acesta ar corespunde poziției, 45% - mai curând nu sunt de acord/nu sunt 
totalmente de acord cu acest lucru și 14% nu au oferit un răspuns.

Doar 17% dintre respondenți sunt mai curând sau totalmente de acord cu faptul că majoritatea oamenilor ar 
accepta un fost CD în calitate de învățător la clasele primare, 72% - mai curând nu sunt de acord/nu sunt totalmente 
de acord cu acest lucru, iar 11% nu au oferit un răspuns (Diagrama 44).
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Diagrama 44. Percepțiile ofițerilor de poliție privind atitudinea majorității oamenilor față de foștii CD, %
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Comparativ cu anul 2014, situația a înregistrat unele regrese. Astfel, în 2015, 43% dintre respondenți s-au arătat 
sceptici față de acceptarea în calitate de prieten unei persoane UDI după tratament ( în anul 2014 – 27%).

Fiind întrebați dacă personal ar accepta să comunice oamenilor din jur despre faptul că un membru al familiei 
este CD, doar 9% au dat un răspuns afirmativ, 70% au menționat că nu ar accepta, iar 21% nu știu.33% dintre 
respondenți ar accepta să fie prieteni cu un fost CD, 42% - nu ar accepta, iar 25% nu știu.

36% dintre respondenți ar accepta să fie colegi de serviciu cu un fost CD, 45% - nu ar accepta, iar 19% nu știu.

10% ar accepta ca un membru al familiei să se căsătorească cu un fost CD, 67% - nu ar accepta, iar 23% nu știu.

11% ar accepta ca un fost CD să aibă grijă de copilul lui, 75% - nu ar accepta, iar 14% nu știu (Diagrama 45).

Diagrama 45. Gradul de acceptare a foștilor CDI de către ofițerii de poliție , %
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Comparativ cu anul 2014, numărul respondenților reticenți de a avea ca prieten de familie o persoană UDI după 
tratament a crescut de la 34% în 2014 la 42% în 2015. De asemenea, a crescut și numărul respondenților care nu 
s-ar destăinui oamenilor din jur că un membru al familiei este persoană UDI, de la 57% în 2014 la 70% în 2015.
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2. Opiniile ofițerilor de poliție despre măsurile întreprinse de poliție în combaterea 
produ cerii, păstrării şi consumului de droguri

2/3 (67%) dintre ofițerii de poliție consideră foarte eficiente/mai curând eficiente măsurile întreprinse de poliția 
din orașul lor în lupta cu producerea, păstrarea sau răspândirea drogurilor injectabile, fiecare al cincilea respondent 
– mai curând ineficiente sau deloc eficiente, iar 12% au indicat că nu știu (Diagrama 46).

Diagrama 46. Opiniile ofițerilor de poliție privind eficiența măsurilor întreprinse de poliția din orașul lor în 
lupta cu producerea, păstrarea și răspândirea drogurilor injectabile, %
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Comparativ cu anul 2014, situația a rămas aproximativ aceiași.

3. Atitudinile angajaților poliției față de CD 

Deși, la nivel general, polițiștii consideră că CD nu sunt atât de discriminați sau rareori sunt discriminați de către 
organele de poliție, analiza rezultatelor cercetării a scos în evidență atitudini destul de discriminatorii ale ofițerilor 
de poliție față de CD. 

Astfel, 79% dintre ofițerii de poliție au menționat că CD sunt mai curând infractori decât victime.

În același timp, 60% dintre ofițerii de poliție asociază CD cu criminalii, menționând că majoritatea acestor persoane 
au un trecut criminal, iar o treime dintre respondenți au opinat că majoritatea infracțiunilor comise în orașele lor 
sunt legate de CD.

De asemenea, 58% dintre ofițerii de poliție consideră că majoritatea CD sunt infectați cu hepatitele virale B și 
C, iar 47% - că majoritatea CD sunt infectați cu HIV și cu infecții sexual transmisibile. Astfel, 39% dintre ofițerii 
de poliție chestionați și-au dat cu părerea că majoritatea femeilor consumatoare de droguri sunt lucrătoare ale 
sexului comercial. (Diagrama 47).
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Diagrama 47. Opiniile ofițerilor de poliție despre CD, %
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Comparativ cu anul 2014, cifra respondenților care consideră că CD care comit infracțiuni sunt mai curând infractori 
decât victime a crescut de la 71% la 79% în 2015. De asemenea, a crescut și numărul persoanelor care consideră 
că CD nu pot fi tratați medical - de la 25% la 33% în 2015. A crescut și numărul respondenților care consideră că 
majoritatea femeilor CD sunt lucrătoare ale sexului comercial - de la 31% la 39% în 2015.
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4. Atitudinile angajaților de poliție față de programele de reducere a riscurilor

Opiniile ofițerilor de poliție despre schimbul de seringi în mediul CD s-au divizat în felul următor: două treimi 
(66%) dintre respondenți consideră că acest program este mai curând o metodă de prevenire a răspândirii HIV, 
aproximativ fiecare al patrulea (24%) respondent - că schimbul de seringi mai curând contribuie la susținerea și 
răspândirea consumului de droguri, iar 9% nu au putut oferi un răspuns. Totodată, doar 1% consideră că schimbul 
de seringi contribuie atât la răspândirea consumului de droguri, cât și constituie o metodă eficientă de prevenire 
a răspândirii HIV (Diagrama 48).

Diagrama 48. Opiniile ofițerilor de poliție privind schimbul de seringi în mediul CD, %
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Comparativ cu anul 2014, în 2015 cifra respondenților care consideră că schimbul de seringi în mediul CD este mai 
curând o metodă de prevenire a răspândii HIV a crescut de la 55% la 66% .

Cu referire la accesul CD la programul de tratament de substituție cu me tadonă, fiecare al doilea ofițer de poliție 
chestionat (50%) a menționat că acesta mai curând contribuie la eficientizarea controlului asupra consumului de 
droguri. 21% dintre respondenți sunt de părerea că acest program mai curând contribuie la încurajarea deschisă a 
consumului de droguri. Totodată, 29% dintre cei chestionați nu au putut oferi un răspuns concret (Diagrama 49).
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Diagrama 49. Opiniile ofițerilor de poliție despre accesul CD la programul de tratament de substituție cu 
metadonă, %
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Comparativ cu anul 2014, cifra respondenților care considerau că accesul UDI la metadonă încurajează în mod 
deschis consumul de droguri a scăzut de la 26% la 21% în 2015.

Referitor la genul consumatorilor activi de droguri, 96% dintre respondenți au menționat că bărbații sunt cei mai 
activi consumatori de droguri, 12% consideră că femeile sunt consumatoare active de droguri, iar 8% consideră că 
atât femeile, cât și bărbații în egală măsură sunt consumatori activi de droguri (Diagrama 50).

Diagrama 50. Percepțiile respondenților privind genul consumatorilor activi de droguri, %
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Fiind întrebați în cadrul focus grupurilor cine sunt CD, majoritatea participanților au menționat că aceștia 
sunt persoane fără putere de voință, victime ale propriilor vicii. Foarte puțini au indicat că sunt romi, criminali 
mărunți, informatori. Mai mulți participanți și-au exprimat părerea că CDI se regăsesc în fiecare dintre categoriile 
menționate.
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5. Atitudinile ofițerilor de poliție față de sancțiunile aplicate CD

Fiind întrebați ce pedepse ar aplica ei personal CD prinși cu doze mici pentru uz personal, dacă ar avea putere 
de decizie, aproximativ două treimi (63%) dintre respondenți au indicat tratamentul forțat, fiecare al cincilea 
respondent (20%) a menționat tratamentul benevol și resocializarea, 25% - privațiune de libertate (până la un 
an, 1-2 ani sau chiar 3-4 ani), 20% - tratament benevol și resocializare, 12% - munca neremunerată în folosul 
comunității, 10% - amendă. În total, aproximativ 90% dintre polițiști au pledat pentru pedepse forțate (tratament 
forțat, privațiune de libertate), în timp ce 42% – pentru pedepse umane, cum ar fi munca neremunerată în folosul 
comunității, amenda, tratamentul bene vol (Diagrama 51).

Diagrama 51. Opiniile ofițerilor de poliție referitor la sancțiunile pe care ei le-ar aplica persoanelor prinse cu 
doze mici de droguri pentru uz personal, dacă ar avea o asemenea posibilitate, %
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Comparativ cu anul 2014, când aproximativ 61% dintre respondenți au pledat pentru pedepse forțate (tratament 
forțat, privațiuni de libertate), în 2015, cifra a crescut simțitor, astfel încât aproximativ 90% dintre respondenți 
pledează pentru astfel de pedepse.

Majoritatea ofițerilor de poliție (75%) consideră că, conform legislației în vigoare, sancțiunile aplicate în prezent 
CD din Republica Moldova sunt prea ușoare. 21% au indicat că sancțiunile sunt pe potriva infracțiunilor, 4% - că 
sancțiunile sunt prea aspre (Diagrama 52).

Diagrama 52. Opiniile ofițerilor de poliție despre sancțiunile aplicate conform legislației RM per soanelor 
care cultivă, procură sau păstrează droguri injectabile în cantități mici pentru uz perso nal, %
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Comparativ cu 2014, situația nu s-a schimbat.
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Concluzii
În general, atitudinea, comportamentul și percepția poliției față de CD nu sunt pozitive. Comparativ cu perioada 
precedentă, putem constata că situația a regresat la capitolul discriminării CD, discrepanței sociale, înăspririi 
pedepselor, percepției pericolului ca urmare a confruntării cu CD.

Astfel, comparativ cu anul 2014, ponderea persoanelor care consideră că pedeapsa pentru consum de droguri 
trebuie înăsprită prin introducerea pedepselor privative de libertate și a tratamentului forțat s-a mărit conside-
rabil. Comparativ cu anul 2014, când aproximativ 61% dintre respondenți pledau pentru pedepse forțate (trata-
ment forțat, privațiuni de libertate), în 2015, cifra respondenților care optează pentru astfel de pedepse a crescut 
simțitor, ajungând la aproximativ 90%.

Reieșind din numărul constant de contravenții și infracțiuni comise în domeniul vânzării substanțelor narcotice, 
trei pătrimi (75%) dintre ofițerii de poliție chestionați consideră că problema producerii, consumului și răspândirii 
drogurilor este gravă sau foarte gravă pentru Republi ca Moldova.

Aceasta se datorează în mare parte gradului înalt de accesibilitate a drogurilor. Astfel, comparativ cu anul 2014, 
observăm că canabisul rămâne în continuare cel mai accesibi, urmat de ecstazy și amfetamină. Totodată, s-a constat 
o creștere a accesibilității heroinei.

Discrepanța socială dintre poliție și foștii CD continuă să fie destul de mare, iar atitudinea majorității oamenilor 
față de foștii CD, gradul de acceptare a foștilor CD de către poliție și opinia poliției față de CD, a regresat, în mare 
parte, comparativ cu anul 2014.

Totodată, deși majoritatea ofițerilor de poliție au declarat că se consideră mai curând informați sau pe deplin 
informați despre legislația RM în domeniul prevenirii producerii, consumului și răspândirii drogurilor, s-a constatat 
că o bună parte dintre ei nu cunosc suficient de bine sancțiunile care pot fi aplicate unei persoane care a fost prinsă 
cu o doză mică de droguri injectabile pentru uz personal.
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Aplicarea Instrucțiunii
În rezultatul cercetării efectuate, am constatat că, deși în ultimul an s-au produs schimbări esențiale în legislația 
Republicii Moldova, în special prin adoptarea Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția Poliției în prevenirea și 
profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare, nu există susținere financiară pentru implementarea 
și nici o metodologie clară de instruire și evaluare.

Totodată, cercetarea a scos în evidență faptul că conducătorii subdiviziunilor IGP nu planifică corespunzător activi-
tatea de prevenire și profilaxie HIV. Lipsa de conștientizare a rolului, scopului și importanței Instrucțiunii de către 
conducătorii de subdiviziune, de asemenea constituie o problemă, care se răsfrânge negativ asupra activităților și 
performanțelor poliției în prevenirea HIV.

Numărul celor care cunosc Instrucțiunea
Studiul a constatat faptul că peste o treime dintre respondenți (circa 42%) nu cunosc sau chiar nu au auzit despre 
Instrucțiune. Procedura de aducere la cunoștință a devenit mai mult o formalitate decât o procedură menită să 
asigure că angajatul a luat cunoștință în mod efectiv de Instrucțiune. 

Instruirile
Calitatea și plenitudinea instruirilor de asemenea reprezintă o problemă. Doar 39% dintre angajați au confirmat că 
beneficiază continuu de informare de la șefii de subdiviziuni privind profilaxia infecției HIV, prevenirea consumului 
de droguri și asistența persoanelor în mediul GRSI.

Deși aparent majoritatea respondenților (69%) au indicat că au fost informați și instruiți privind regulile de 
securitate în cazul contactului cu materialul biologic potențial periculos, marea majoritate a participanților la 
focus grupuri nu cunosc ordinea acțiunilor în caz de stropire cu sânge sau alte lichide biologice în ochi, gură sau 
tegumente intacte. 

Deși 70% dintre respondenți au declarat că sunt informați despre măsurile standard de precauție împotriva infec-
tării cu HIV în caz de înțepătură cu un obiect ascuțit infectat, marea majoritatea a a participanților la focus grupuri 
nu cunosc ordinea acțiunilor în caz de leziuni cauzate de ace sau alte instrumente ascuțite.

Discuțiile de clarificare cu șefii de post/ofițerii de post au relevat faptul că foarte puțini cunosc semnele suprado-
zării cu opiacee, stimulatoare, halucinogene, derivați de canabis și antidepresante și modul de acordare a primului 
ajutor în aceste cazuri.

Cercetarea a scos în evidență faptul că doar 38% dintre respondenți au menționat că se va întocmi un document în 
caz de expunere profesională. Totuși, fiind întrebați ce presupune acel document, majoritatea au indicat că în caz 
de expunere profesională, se depune un raport în formă scrisă sau verbală, în ambele cazuri în formă liberă.

Deși aproximativ două treimi dintre respondenți au indicat că au luat cunoștință de standardele universale de 
precauție în vederea reducerii riscurilor de infectare cu HIV, hepatite virale și alte boli hemotransmisibile, precum 
și cu regulile de prevenire a infectării HIV în timpul percheziției persoanelor sau încăperilor, discuțiile cu șefii de 
post/ofițerii de sector au relevat faptul că doar 50% cunoșteau aceste reguli.

Doar o treime dintre respondenți cunosc despre serviciile la care trebuie să aibă acces reprezentanții GRSI, în caz 
de reținere mai mult de 3 ore. Totodată, circa o treime dintre respondenți s-au exprimat pentru aplicarea forței 
fizice și mijloacelor speciale față de un CD.

Deși șefii de post/ofițerii de sector au menționat că ar fi familiarizați cu căile principale de transmitere a HIV, o 
bună parte dintre ei nu cunosc pe deplin căile reale de transmitere a acestui virus. Astfel, 37% dintre șefii de post/
ofițerii de sector continuă să creadă sau nu știu dacă virusul HIV poate fi transmis prin înțepături de țânțar, fiecare 
al treilea șef de post/ofițer de sector consideră sau nu știe dacă virusul HIV poate fi transmis prin sărut sau tuse. 
Fiecare al patrulea șef de post/ofițer de sector consideră sau nu cunoaște dacă virusul HIV poate fi transmis prin 
utilizarea în comun a veselei, prin contact cu transpirația sau prin utilizarea veceurilor comune. Doar o treime 
dintre șefii de post/ofițerii de sector cunosc despre faptul că testarea obligatorie la HIV contravine legislației în 
vigoare. 
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Evaluarea
Deși circa 40% dintre respondenți au declarat că au fost evaluați, Instrucțiunea nu prevede care ar fi perioada de 
evaluare, sistemul de evaluare și consecințele rezultatelor negative ale evaluării. Prin urmare, nu este clar modul 
de evaluare a acestor respondenți. 

În acest context, procesul de evaluare riscă a fi viciat și ulterior, dacă nu se vor stabili termene și referințe exacte ale 
acestui proces. Totodată, Instrucțiunea nu prevede, de asemenea, mecanisme alternative de evaluare sau delegarea 
unor responsabilități de evaluare către organizațiile specializate, ceea ce ar facilita procesul de instruire și evaluare. 

Echiparea
Monitorizarea desfășurată constată că inspectoratele vizitate nu au fost echipate corespunzător cu aceste seturi. 
Circa 87% dintre respondenți au declarat că sectorul din care fac parte nu dispune de un asemenea set și doar 13% 
dintre respondenți au declarat că au văzut asemenea seturi.

Deși conducerea a două IP au indicat că au procurat astfel de seturi, șefii de subdiviziuni, precum și șefii de post/
ofițerii de sector au menționat faptul că ei nici măcar nu știu cum arată un astfel de set, enumerând doar foarte 
aproximativ ceea ce ar trebui să conțină un astfel de set.

Problema cea mai frecvent invocată în ceea ce privește executarea Instrucțiunii se referă la dotarea tehnică a 
Inspectoratelor de poliție cu seturi de intervenție. Numărul acestora urmează să fie determinat exact în baza unei 
studiu de fezabilitate. 

Angajații poliției trebuie să fie conștienți de faptul că urmează să întreprindă acțiuni de prevenție împotriva 
răspândirii HIV în rândul GRSI. Or, chiar și șefii IP de multe ori nu înțeleg care este rolul acestora în întreg procesul 
de prevenție. 

În opinia multor respondenți lipsa cadrelor medicale în cadrul IP ar reprezenta o problemă. Inspectorii pe prevenție 
sunt responsabili de setul individual, dar ei lucrează până la orele 17:00. Cum trebuie de acționat atunci când apar 
situații cu răni grave, cu curgerea sângelui? 

Lecțiile și instruirile profesionale lipsesc, fiecare angajat al poliției se informează de unul singur despre Instrucțiune, 
ceea ce în final creează confuzii cu privire la aplicarea și interpretarea acesteia.

Percepții, atitudini şi comportament din partea poliției
Majoritatea ofițerilor de poliție (75%) consideră că sancțiunile aplicate în prezent CD din Republica Moldova, 
conform legislației în vigoare, sunt prea ușoare și că acestea ar trebui înăspri te considerabil. Astfel, aproximativ 
90% dintre polițiști ar opta pentru pedepse forțate (tratament forțat, privațiune de libertate), în cazul în care ar 
avea putere de decizie.

Comparativ cu anul 2014, CD continuă să fie supuși unui tra tament discriminatoriu din partea organelor de poliție. 
Unele tendințe chiar s-au agravat. Astfel, cifra respondenților care consideră că CD sunt mai curând infractori 
decât victime a crescut de la 71% în 2014 la 79% în 2015. A crescut, de asemenea, și numărul persoanelor care 
consideră că CD nu pot fi tratați medical - de la 25% în 2014 la 33% în 2015. A crescut și numărul respondenților 
care consideră că majoritatea femeilor CD sunt lucrătoare ale sexului comercial - de la 31% în 2014 la 39% în 2015. 
Totodată, 60% dintre ofițerii de poliție asociază CD cu criminalii, menționând că majoritatea acestor persoane au 
un trecut criminal, iar o treime dintre respondenți au opinat că majoritatea infracțiunilor comise în orașele lor sânt 
legate de CD.

De asemenea, 58% dintre ofițerii de poliție consideră că majoritatea CD sunt infectați cu hepatitele virale B și C, iar 
47% - că majoritatea CD sunt infectați cu HIV și cu infecții sexual transmisibile. 

Discrepanța socială dintre poliție și foștii CD rămâne în continuare destul de mare. 

Comparativ cu anul 2014, numărul de respondenți reticenți de a avea drept prieten de familie o persoană CD după 
tratament a crescut de la 34% în 2014 la 42% în 2015. De asemenea, a crescut și numărul respondenților care nu 
le-ar destăinui oamenilor din jur că un membru al familiei este persoană CD, de la 57% în 2014 la 70% în 2015.

Opiniile recente ale ofițerilor de poliție privind dinamica discriminării CD denotă o tendință negativă. Astfel, 
comparativ cu anul 2014 când 40% considerau că discriminarea CD s-a redus, în 2015, situația s-a înrăutățit, 
întrucât doar 15% sunt de aceiași părere. 

48



Comparativ, cu anul 2014, gradul de accesibilitate a drogurilor a rămas același, cu excepția heroinei care a crescut 
de la 25% în 2014 la 36% în 2015.

RECOMANDĂRI: 
 • Instrucțiunea trebuie să fie modificată prin introducerea unor prevederi clare cu privire la instituția din 

subordinea IGP care să fie responsabilă de toate procedurile de instruire; 
 • Instrucțiunea trebuie să fie tipărită în suficiente exemplare și adusă la cunoștință persoanelor interesate;
 • Instrucțiunea trebuie să fie modificată prin introducerea unor prevederi care să stipuleze expres care este 

subdiviziunea responsabilă de evaluarea angajaților cu privire la cunoștințele Instrucțiunii. Trebuie să 
fie elaborată o metodologie clară cu privire la periodicitatea evaluării, a modului de evaluare și a analizei 
rezultatelor;

 • Instrucțiunea ar putea conține prevederi pentru evaluări externe, potrivit cărora actorii interesați – 
asociațiile specializate - ar putea efectua activități de evaluare;

 • IGP trebuie să publice rapoartele semestriale și anuale cu privire la realizarea Planului de prevenire HIV;
 • IGP trebuie să faciliteze și să susțină întocmirea propriilor planuri pentru fiecare IP, de implementare a 

acțiunilor de profilaxie HIV în rândul GRSI, stabilind parteneriate cu instituțiile medico-sanitare publice 
locale și asociațiile obștești active în domeniu;

 • Instrucțiunea trebuie să conțină prevederi clare cu privire la numărul de seturi care urmează să fie acordate 
fiecărui IP;

 • Procedura de procurare și asigurare cu aceste seturi trebuie să fie făcută în mod centralizat, astfel încât să 
fie exclusă birocrația excesivă și situații în care IP nu pot să își asigure de sine stătător procurarea acestor 
seturi. Trebuie asigurat cel puțin câte un set individual în fiecare sector, automobil de serviciu, unitate de 
gardă, escortă, serviciu de investigații și urmărire penală, precum și în alte secții/servicii;

 • Seminarele de instruire trebuie să fie realizate de către persoane specializate în domeniu. Trebuie să fie 
atrase persoane specializate în domeniul medical, iar instruirea trebuie să fie una interactivă;

 • Trebuie elaborată o curriculă specială cu privire la acțiunile de prevenire și combatere a HIV, această 
curriculă urmând a fi pusă în aplicare din momentul studiilor;

 • Trebuie exclusă prevederea din Instrucțiune cu privire la prezumția potrivit căreia fiecare persoană reținută 
este un potențial purtător de HIV, ca fiind discriminatorie (punctul 19 lit. a);

 • Conducătorii de subdiviziuni trebuie să aibă o abordare proactivă la planificarea și realizarea activităților de 
prevenire HIV;

 • Conducătorii de subdiviziuni trebuie să manifeste inițiativă la stabilirea relațiilor de colaborare cu ONG-uri 
specializate în domeniu;

 • Conducătorii de subdiviziuni trebuie să conștientizeze rolul, scopul și importanța Instrucțiunii în asigurarea 
securității angajaților și a conducătorilor subdiviziunilor polițienești în timpul exercitării obligațiunilor de 
serviciu.
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