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CDI Consumator de droguri injectabile

DFG Discuții Focus Grup

GRSI Grup/grupuri cu risc sporit de infectare

HIV Virusul imunodeficienței umane

IGP Inspectoratul General al Poliției 

IP Inspectoratul de Poliție

OSC Organizații ale societății civile

P.P. Puncte procentuale

Instrucțiunea Instrucțiunea metodică cu privire la intervenția Poliției în prevenirea şi
 profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare, aprobată prin 
 Ordinul nr.54 din 27.03.2015 de către IGP
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Prezentul raport este realizat în cadrul proiectului ”Promovarea respectării drepturilor grupurilor 
cu risc sporit de infectare (GRSI) din RM” implementat de către Asociația ”Promo-LEX” cu susținerea 
financiară a Programului Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova. Proiectul are scopul de a contribui 
la promovarea respectării drepturilor persoanelor din GRSI din RM. Raportul include rezultatele celei de 
a doua monitorizări a progresului implementării Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția Poliției 
în prevenirea şi profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare. Prima monitorizare a avut 
loc în anul 2015. Pentru detalii poate fi consultat Raportul de Monitorizare a executării Instrucțiunii 
metodice cu privire la intervenția poliției în prevenirea HIV în grupurile cu risc sporit de infectare 
realizat în 2015 1.

În rezultatul monitorizării efectuate în anul 2015, a fost constituit un grup de lucru în cadrul IGP cu 
participarea specialiştilor şi experților din cadrul Agenției Națiunilor Unite pentru Combaterea 
Drogurilor şi Criminalității, A.O. Act for Involvement, Uniunii pentru prevenirea HIV şi Reducerea 
Riscurilor, Asociației Promo-LEX. Pe parcursul anilor 2016 – 2017, în cadrul şedințelor grupului de 
lucru, au fost discutate principalele recomandări ale Raportului de monitorizare din 2015. Au fost 
propuse soluții practice menite să asigure implementarea recomandărilor. În acest context, au fost 
implementate următoarele acțiuni: a fost desemnată o subdiviziune IGP responsabilă de instruirea 
şi evaluarea angajaților cu privire la implementarea Instrucțiunii; au fost desfăşurate seminare de 
instruire interactive de către persoane specializate în domeniu (medici, experți); au fost adoptate planuri 
teritoriale de implementare a acțiunilor de profilaxie HIV/SIDA în parteneriat cu instituțiile medico-
sanitare publice locale şi asociațiile obşteşti active în domeniu; inspectoratele de poliție au fost dotate 
cu seturi individuale pentru asigurarea protecției împotriva riscului de contaminare cu infecția HIV sau 
a altor boli hemotransmisibile în timpul efectuării perchezițiilor.

Deşi în ultimii doi ani au fost întreprinşi paşi concreți în vederea implementării Instrucțiunii metodice 
cu privire la intervenția Poliției în prevenirea şi profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de 
infectare, totuşi rezultatele celei de a doua monitorizări denotă că multe probleme identificate în anul 
2015 continuă să rămână actuale şi în 2017. 

INTRODUCERE

1 https://promolex.md/wp-content/uploads/2015/11/raport-2015-TIPAR.pdf 
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Scopul cercetării: 
A evalua schimbările care s-au produs în rezultatul implementării Instrucțiunii metodice privind 
intervenția Poliției în prevenirea şi profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare.

Obiectivele cercetării:
 1. Evaluarea, în baza unui eşantion reprezentativ, a nivelului de cunoaştere a prevederilor 

Instrucțiunii de către angajații poliției şi a gradului de implementare a acesteia.
 2. Analiza atitudinilor, percepțiilor şi a comportamentului poliției față de reprezentanții GRSI şi, în 

particular, față de consumatorii de droguri injectabile (CDI); 
 3. Identificarea impedimentelor în implementarea Instrucțiunii; 
 4. Evaluarea nivelului de colaborare intersectorială pentru prevenirea şi profilaxia HIV în mediul 

GRSI; 
 5. Analiza opiniilor participanților la studiu în ceea ce priveşte programele de reducere a riscurilor;
 6. Elaborarea unor recomandări practice în vederea eficientizării implementării Instrucțiunii;
 7. Compararea indicatorilor stabiliţi în anul 20152 cu privire la percepție, atitudine şi comportament 

al angajaților poliției față de CDI cu datele obținute ulterior adoptării Instrucțiunii. 

Grupurile-țintă incluse în cercetare:
 1. Angajații poliției din cadrul IP Chişinău (secțiilor de ordine publică – Botanica, Buiucani, Ciocana, 

Centru şi Rîşcani), IP Bălți, IP Cahul, IP Anenii Noi şi IP Ceadîr-Lunga.
 2. Experți din sectorul de poliție, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului 

General al Poliției şi ale subdiviziunilor specializate ale acestuia.
 3. Experți din sectorul medical, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale, 

Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Național de Sănătate Publică, Inspectoratului Național 
de Probațiune,  Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Dispensarului Republican de Narco-
logie, Spitalului Dermatologie şi Maladii Comunicabile, Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril 
Draganiuc”;

 4. Experți din sectorul asociativ, reprezentanți ai organizațiilor societății civile de profil din Republica 
Moldova;

 5. Reprezentanți ai grupurilor cu risc sporit de infectare, femei şi bărbați din or. Bălți. Din grupul de 
bărbați au făcut parte CDI, beneficiari ai programului de farmacoterapie cu metadonă din or. Bălți. 
În cadrul grupului de femei au participat inclusiv femei care nu utilizează droguri injectabile, dar 
sunt soții / mame / rude ale CDI. 

Metode de cercetare:
Ancheta pe bază de chestionar. Ancheta pe bază de chestionar a fost realizată în mediul angajaților 
poliției din regiunile Chişinău, Bălți, Cahul, Anenii Noi, Ceadîr-Lunga. Participanții la cercetare au fost 
intervievați, folosind un echipament de chestionare care procesează automat răspunsurile respondenților. 

METODOLOGIA CERCETĂRII

2 Ibidem 
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Întrebările privind percepția şi comportamentele angajaților poliției față de reprezentanții GRSI, în par-
ticular față de consumatorii de droguri injectabile, au fost aplicate pe un eşantion de 336 de respondenți 
din toate regiunile. Aceste aspecte au fost analizate comparativ pentru anii 2015 şi 2017.

Întrebările referitoare la cunoştințe despre Instrucțiune şi implementarea acesteia au fost aplicate pe un 
eşantion de 165 de respondenți din regiunile Bălți, Cahul, Anenii Noi şi Ceadîr-Lunga. Datele analizate 
s-au referit doar la perioada 2017. 

Discuții focus-grup (DFG)
Metoda DFG a fost aplicată pentru a studia aprofundat opinia experților din domeniile medical, poliție, 
sector asociativ, reprezentanți ai GRSI, preponderent CDI. În cadrul cercetării au fost realizate 5 discuții 
focus-grup (DFG). În total, au participat 56 persoane, dintre care 32 reprezentanți ai sectorului asociativ, 
medical şi poliție şi 24 reprezentanți ai GRSI.
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Discriminarea utilizatorilor de droguri injectabile
Participanții la discuții focus-grup (DFG) au fost întrebați în ce măsură poliția discriminează persoanele 
care aparțin grupurilor cu risc sporit de infectare (GRSI). Opinia majorității a fost că persoanele din GRSI 
sunt discriminate, în general, de întreaga societate, nu doar de reprezentanții poliției. Cel mai mare grad 
de discriminare se manifestă în raport cu persoanele consumatoare de droguri injectabile (CDI), dar şi 
față de bărbații care întrețin relații sexuale cu alți bărbați. 

Discriminarea față de CDI apare ca rezultat al percepțiilor societății, conform cărora aceştia reprezintă 
un pericol social care constă în faptul că CDI manifestă comportamente inadecvate (agresiune, violență, 
infracționalitate etc.) şi sunt purtători ai unor maladii contagioase (HIV/SIDA, hepatită etc.). 

	 ”Există	o	diferență	 între	atitudinea	 față	de	CDI	 și	 față	de	persoanele	 cu	 statut	HIV	pozitiv.	Desigur,	
CDI	sunt	mai	discriminați,	 și	nu	pentru	că	medicii	 sau	polițiștii	 sunt	răi,	ci	pentru	că	CDI	deseori	au	
comportamente	inadecvate.”	GRSI,	femeie

	 ”Față	de	prostituate	 și	 homosexuali	 se	manifestă	 toleranță,	 respect.	Deci,	 față	de	pederast	 -	 că	 este	
termen	 literar	–	atitudinea	este	normală,	dar	cu	narcomanii	atitudinea	este	 ca	 față	de	 leproși.	Este	
atitudinea	întregii	societăți.”	CDI,	bărbat

În plus, în unele situații CDI (inclusiv cei care s-au tratat de dependență şi nu mai consumă droguri) sunt 
discriminați pentru că se pune la îndoială credibilitatea lor. Unul din foştii CDI a adus propriul exemplu: 
persoana a avut o situație în care a mers în instanța de judecată în calitate de martor într-un caz care nu 
avea nicio legătură cu consumul de droguri. Procurorul a afirmat deschis, în plin proces de judecată, că 
martorul este un fost consumator şi că a fost judecat pentru consum de droguri, prin urmare nu este un 
martor credibil. 

Tratamentul inegal şi defavorabil față de CDI se manifestă în toate sferele vieții sociale, dar cel mai mult 
– în relație cu poliția, cu personalul medical, precum şi în instituții educaționale. Fiind întrebați cum se 
manifestă discriminarea în aceste domenii, respondenții s-au referit la următoarele: în cadrul instituțiilor 
medicale persoanelor consumatoare de droguri, de regulă, li se refuză o consultație şi/sau un tratament. 
Poliția suspectează şi reține, în primul rând, CDI în cazul în care se produce vreo infracțiune în sectorul 
unde aceştia locuiesc; iar în caz de reținere, poliția refuză să le asigure CDI acces la tratamentul de 
substituție cu metadonă, în timp ce asigură acces la insulină pentru persoanele cu diabet. Discriminarea 
în instituțiile de educație se manifestă atât față de elevii care consumă droguri, cât şi față de copiii ai 
căror părinți sunt CDI sau sunt infectați cu HIV, aceştia fiind izolați şi/sau batjocoriți etc. 

Potrivit majorității participanților la DFG, dintre toți actorii sociali, personalul medical discriminează 
cel mai mult CDI. Prin urmare, accesul acestora la servicii medicale este limitat în mod considerabil. 
Motivele pentru care personalul medical nu asigură acces la servicii medicale persoanelor din grupul 
cu risc sporit de infectare (în mod particular, consumatorilor de droguri) sunt următoarele: i) aceste 
persoane nu sunt percepute ca având o boală, ci blamate de situația în care se află; ii) multe persoane din 
acest grup nu au polițe de asigurare medicală, prin urmare le sunt refuzate serviciile medicale.

	 ”Eu	m-am	adresat	cu	febră	la	medic	și	m-a	refuzat	să	mă	consulte.	Nici	nu	m-au	lăsat	să	intru	în	cabinet.	
De	la	ușă	mi-a	spus	că	nu	sunt	termometre	în	policlinică”	CDI,	bărbat

	 ”Un	coleg	de-al	nostru	umblă	cu	mâna	ruptă	timp	de	3	săptămâni.	S-a	adresat	la	medici	și	aceștia	refuză	
să-i	acorde	asistența	necesară.”	CDI,	bărbat

	 ”Când	te	adresezi	unui	medic…	ești	”lovit	cu	piciorul	ca	o	minge”,	nu	ești	luat	în	serios,	ești	desconsiderat	
ca	om.”	CDI,	bărbat

ATITUDINILE POLIȚIEI FAȚĂ DE REPREZENTANȚII GRUPURILOR 
CU RISC SPORIT DE INFECTARE 
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	 ”Personalul	 medical	 discriminează	 pacienții	 din	 grupul	 cu	 risc	 sporit	 de	 infectare.	 Prin	 urmare,	 în	
mod	automat,	acești	pacienți	sunt	respinși	de	la	serviciile	medicale.	De	aceea,	grupul	cu	risc	sporit	de	
infectare	evită	serviciile	medicale.	”	Reprezentant	sector	medical

	 ”Chiar	și	poliția	se	comportă	cu	noi	mai	bine	decât	medicii”.	CDI,	bărbat

	 ”Cel	mai	înalt	grad	de	discriminare	față	de	consumatorii	de	droguri	îl	manifestă	personalul	medical,	în	
special	din	cadrul	Centrelor	Medicilor	de	Familie,	și	medicii	infecționiști.”	OSC

	 ”Atitudinea	medicilor	 infecționiști	 este	de	nedescris.	Foarte	mulți	dintre	consumatorii	de	droguri	au	
hepatită,	iar	noi	îi	redirecționăm	la	infecționiști…	Ei	spun:	”Mai	întâi	vom	consulta	oamenii,	apoi	pe	voi	
[consumatorii	de	droguri]”.	OSC

Femeile consumatoare de droguri sunt mai puternic discriminate în comparație cu bărbații utilizatori 
de droguri, din cauza stigmatizării de gen. Referindu-se la modalitățile de discriminare, participanții la 
DFG au menționat următoarele: din cauza rolurilor sociale atribuite unei femei (mamă, soție), acestea 
se confruntă cu un grad mai mare de intoleranță, blamare, dispreț, alte atitudini negative şi, respectiv, 
comportamente aferente acestora; femeile CDI sunt uneori abuzate sexual; femeile CDI nu au acces la 
servicii de reducere a riscurilor care să răspundă necesităților lor specifice (de exemplu: femeile în 
perioada de graviditate, mamele cu copii, lucrătoarele sexului comercial etc.). 

	 ”Femeia	 consumatoare	de	droguri,	 este	 etichetată	mai	mult	decât	bărbații	 consumatori	 de	droguri.	
Dacă	unui	bărbat	 i	se	mai	 iartă,	atunci	 femeii	-	nu:	cum	poate	o	femeie,	mamă,	care	trebuie	să	aibă	
grijă	de	copii,	să	se	apuce	de	consumat	droguri?	Este	o	dublă,	triplă	stigmă.	Este	o	atitudine	de	dispreț,	
dezgust.”	OSC

	 ”Avem	puține	 servicii	 specializate	 pentru	 femeile	 consumatoare	 de	 droguri.	 Serviciile	 de	 reducere	 a	
riscurilor	au	fost	cumva	gândite	pentru	bărbați.	Despre	necesitatea	unor	servicii	specifice	pentru	femei	
am	început	să	vorbim	abia	acum	câțiva	ani.	Femeile	au	alte	nevoi,	alte	nivele	de	discriminare.”	OSC

Cât priveşte nivelul de discriminare al utilizatorilor de droguri în comparație cu cinci ani în urmă, opiniile 
diferă: persoanele CDI consideră că sunt la fel de discriminate, în timp ce ceilalți participanți la DFG au 
menționat o reducere a nivelului de discriminare. 

Stereotipuri privind consumatorii de droguri injectabile
Pentru a măsura atitudinile participanților la studiu față de CDI, în formularea întrebărilor au fost utilizate 
afirmații cu conținut eronat (mituri), iar respondenților li s-a cerut să răspundă în ce măsură sunt de 
acord cu aceste afirmații. Rezultatele anchetei pe bază de chestionar demonstrează o uşoară schimbare 
în atitudinile polițiştilor față de CDI în 2017 în comparație cu 2015, acestea fiind, în general, mai puțin 
discriminatorii. Acest fapt este confirmat de valorile mai mici obținute în 2017 pentru variantele de 
răspuns ”Totalmente de acord / Mai curând de acord” şi, respectiv, de valori mai mari pentru varianta 
de răspuns ”Mai curând nu sunt de acord / Totalmente nu sunt de acord” pentru sintagmele cu conținut 
eronat (Diagrama 1). Totuşi, gradul de discriminare a CDI manifestat de polițişti rămâne a fi destul de 
înalt.

Astfel, majoritatea absolută a angajaților de poliție (76% în 2017 comparativ cu 79% în 2015) consideră 
că CDI care comit infracțiuni sunt mai curând infractori decât victime. Reprezentanții sectoarelor de 
poliție care au participat la DFG au confirmat că pentru ei CDI care comit infracțiuni/contravenții sunt 
infractori/contravenienți. În opinia lor, orice persoană care comite o infracțiune sau o contravenție, 
indiferent de statut şi de gravitatea faptei, trebuie tratată ca infractor, până nu se demonstrează contrariul. 
Majoritatea reprezentanților sectorului medical, ai organizațiilor societății civile şi consumatorii 
de droguri declară că poliția, într-adevăr, îi tratează ca pe infractori. Deseori acest tratament este 
neîntemeiat: ”Avem	foarte	multe	persoane	care	sunt	în	detenție	doar	pentru	faptul	că	consumă	droguri”	
(Reprezentant	sector	medical). 
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Diagrama 1. Opiniile angajaților de poliție în ceea ce privește consumatorii de droguri, %

-55

-66

-56

-62

-57

-42

-37

-42

-27

-41

-24

-34

-13

-26

-27

-27

-22

-28

-16

-14

-11

-17

-3

-12

35

31

33

31

36

55

39

45

60

52

47

49

58

50

52

62

73

69

78

75

79

76

93

86

10

4

11

7

7

3

24

13

13

7

29

17

29

24

21

11

5

3

6

12

10

7

4

2

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

Mai curând nu sunt de acord / Totalmente nu sunt de acord Totalmente de acord / mai curând de acord NȘ/NR

Majoritatea CDI sunt HIV pozitivi

Majoritatea CDI au un trecut criminal

Majoritatea CDI sunt infectați cu hepatitele B si C

Majoritatea femeilor CDI sunt lucrătoare ale sexului 
comercial
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CDI care comit infracțiuni sunt mai curând infractori decât 
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Majoritatea participanților la DFG – reprezentanți ai sectorului medical, ai organizațiilor societății civile 
şi consumatorii de droguri – consideră că CDI comit contravenții şi/sau infracțiuni din cauză că	”sunt	
bolnavi”,	”sunt în	stare	de	afect”,	”nu-și	pot	controla	conduitele”.	Prin urmare, CDI care au săvârşit infracțiuni 
minore trebuie să fie tratați, dar nu privați de libertate. Rezultatele anchetei pe bază de chestionar arată 
însă că doar aproximativ ¼ (sau 28%) dintre polițiştii chestionați au aceeaşi opinie, în timp ce circa 
2/3 (sau 69%) consideră că odată prinşi pentru săvârşirea unor contravenții/infracțiuni minore, aceştia 
trebuie să-şi ispăşească pedeapsa, fără alternativa tratamentului (Diagrama 1). 

	 ”Da’	pentru	ce	să-și	ispășească	pedeapsa?	Fiind	sub	acțiunea	narcoticelor,	omul	nu	judecă	limpede	și	
săvârșește	infracțiuni	fără	voia	sa.	Dacă	până	a	începe	să	consume,	omul	nu	avea	infracțiuni,	dar	acestea	
au	început	după	ce	a	început	să	consume	droguri,	atunci	problema	e	în	drog.	Omul	trebuie	tratat”	CDI,	
bărbat	

	 ”Este	o	boală	psihologică.	Boala	mă	împinge	să	fac	anumite	lucruri.	Deci,	trebuie	tratament,	nu	pedeapsă.	
Aici	trebuie	să	lucreze	medicina,	nu	justiția.”	CDI,	bărbat

	 ”Pedeapsa	și,	mai	ales,	închisoarea	nu	va	rezolva	problema,	ci	doar	o	va	agrava.	În	închisori	narcomanii	
continuă	să-şi	administreze	droguri	injectabile,	ei	găsesc	cum.	În	plus,	încep	să-și	injecteze	tot	ce	găsesc.”	
GRSI,	femeie

75% dintre angajații poliției (comparativ cu 78% în 2015) consideră că persoanele consumatoare de 
droguri sunt ele înseşi vinovate de situația în care se află, întrucât a fost/este alegerea lor (Diagrama 
1). 14% dintre respondenți şi majoritatea participanților la DFG nu exclud vina persoanelor CDI pentru 
consumul de droguri, dar consideră că aceasta este totuşi, mai degrabă, ”o	problemă	socială”.	În acest 
sens, participanții la DFG s-au referit la lipsa de ocupații extra-curriculare pentru tineri, copilărie dificilă, 
influența negativă a cercului de prieteni şi cunoscuți, migrația părinților şi copii rămaşi fără supraveghere. 
Potrivit participanților la DFG, nu doar adolescenții şi tinerii devin victime ale consumului de droguri; 
creşte numărul de cazuri în care persoane adulte încep să consume droguri, motivele principale fiind 
lipsa locului de muncă, venituri mici, stres continuu. 
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	 ”Este,	desigur,	și	o	problemă	a	persoanei.	El,	consumatorul,	tot	este	vinovat,	dar	totuși	este	o	problemă	
a	societății,	 în	primul	rând.	Tinerii	nu	au	cu	ce	se	ocupa…	nu	există	cercuri,	antrenamente,	 locuri	de	
muncă.”	GRSI,	femeie

	 ”Motive	sunt	multe,	dar	de	regulă	ele	sunt	sociale:	copilărie	dificilă,	acțiunea	nefavorabilă	a	găștii	în	
care	nimerește	un	adolescent,	imposibilitatea	de	a	se	auto-realiza	și	auto-afirma.	Eu	nu	am	văzut	vreun	
narcoman	fericit.	Ei	toți	nu	sunt	bucuroși	că	consumă	droguri.”	GRSI,	femeie	

	 ”Un	alt	factor	social	este	migrația.	Părinții	pleacă,	rămân	copii	de	12-13	ani	cu	buneii,	care	nu	înțeleg	
multe.	Banii	de	la	părinți	vin.	Narcomanii	mai	în	vârstă	nu	au	bani	pentru	droguri,	și	se	orientează	să-i	
atragă	pe	acești	copii	[din	familii	cu	părinți	în	migrație].	O	dată	le	dau	droguri,	a	doua	oară	–	și	uite	așa	
îi	atrag.	Astea	nu-s	povești	inventate	de	mine.	Este	realitatea.”	GRSI,	femeie	

	 ”[Drept	confirmare	că	este	o	problemă	socială]…	bun,	adolescenții	vor	să	încerce	de	toate,	de	asta	și	sunt	
ușor	ademeniți	și	devin	narcomani.	Dar	cum	explicăm	faptul	că	persoane	în	vârstă,	 foști	narcomani,	
care	ani	de	zile	nu	au	mai	consumat	droguri,	și-au	întemeiat	familii,	și-au	găsit	locuri	de	muncă,	revin	la	
narcotice?	Și	nu	sunt	cazuri	singulare.	Știți	care	sunt	motivele?...	lipsa	locurilor	de	muncă	și	grijile	care	
apar	din	această	cauza:	cum	să-și	întrețină	familia,	cum	să-și	întrețină	gospodăria	etc.	Este	un	stres	
continuu	și,	la	un	moment	dat,	omul	cedează.”	GRSI,	femeie

	 ”Consumatorii	de	droguri	sunt	victime	ale	sistemului	social.	Au	început	să	consume	droguri	din	diferite	
motive:	viață	prea	bună	sau	viață	foarte	grea”,	Reprezentant	sector	medical

Potrivit datelor prezentate în Diagrama 1, majoritatea respondenților continuă să considere că 
persoanele CDI sunt periculoase, deoarece de la ele te poți infecta de diferite boli contagioase. Astfel, 
62% dintre polițiştii chestionați consideră că majoritatea CDI sunt infectați cu boli sexual transmisibile 
(cu 10 puncte procentuale mai mult decât în anul 2015), 50% consideră că majoritatea CDI sunt infectați 
cu hepatite virale B şi C, iar 48% cred că CDI sunt HIV pozitivi. În acelaşi timp, rezultatele studiului arată 
că a crescut ponderea polițiştilor care cred că CDI nu sunt neapărat purtători ai unor boli contagioase 
(în 2015 această opinie o manifestau 64% dintre respondenți, iar în 2017 – 87% dintre persoanele 
chestionate3). Acest fapt denotă o schimbare în opiniile polițiştilor cu privire la CDI. 

	 ”Oricine	poate	avea	careva	din	aceste	boli	–	și	intelectualii,	și	profesorii	–	nu	doar	narcomanii.	Șansele	
de	infectare	sunt	aceleași	ca	și	de	la	o	persoană	care	nu	este	utilizatoare	de	droguri”	GRSI,	femeie	

	 ”Este	un	mit.	Persoana	care	utilizează	droguri	nu	este	neapărat	infectată.	Vorbim	de	risc	de	infectare!”	
Reprezentant	sector	medical	

	 ”Te	poți	infecta	oriunde…	și	la	un	cabinet	stomatologic.	Deci,	este	un	stereotip”	GRSI,	femeie

	 ”Într-adevăr,	marea	majoritate	a	consumatorilor	de	droguri	au	hepatită,	dar	asta	nu	înseamnă	că	sunt	
periculoși.”	CDI,	bărbat

Mai puțini polițişti asociază CDI cu criminalii (Diagrama 1). Astfel, a scăzut ponderea polițiştilor care 
consideră că majoritatea CDI au un trecut criminal (de la 60% în 2015 la 52% în 2017), dar şi a celor care 
consideră că majoritatea infracțiunilor din oraş sunt legate de CDI (de la 35% în 2015 la 31% în 2017) 
– Diagrama 1. Majoritatea participanților la DFG consideră că CDI sunt, de regulă, implicați în furturi, şi 
nu în acțiuni criminale: ”Un	narcoman	niciodată	nu	va	putea	ucide	pe	cineva,	fizic	nu	va	putea	pentru	că	
este	tare	slab.	Narcomanul	este	un	hoț	profesionist.	Nici	un	hoț	nu	va	putea	fura	așa	cum	fură	un	”niorik”	
[utilizator	de	droguri].”	GRSI,	femeie

45% dintre polițiştii chestionați (cu 9 p.p. mai mult decât în anul 2015) sunt convinşi că femeile 
care utilizează droguri injectabile sunt lucrătoare ale sexului comercial. În acelaşi timp, majoritatea 
participanților la DFG consideră că acesta este un mit: ”Femeii	care	consumă	droguri,	nu-i	arde	de	sex.	
Rareori	femeile	CDI	pot	întreține	relații	sexuale	pentru	a-și	face	rost	de	bani	pentru	o	eventuală	doză	de	
narcotice.	Asta	se	întâmplă	doar	cu	femeile	în	sevraj.”	GRSI,	femeie

3  64% / 87% reprezintă ponderea totală a respondenților care au răspuns ”Mai degrabă nu sunt de acord / Totalmente nu sunt de acord” cu afirmațiile 
”Majoritatea CDI sunt infectați cu boli sexual transmisibile” (27% / 27%), ”Majoritatea respondenților sunt infectați cu hepatite virale B şi C” (13% 
/ 26%), ”Majoritatea respondenților sunt HIV pozitivi” (24% / 34%) 
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În ceea ce priveşte schimbările produse, în opiniile polițiştilor, cu privire la necesitatea şi eficiența 
tratamentului consumatorilor de droguri injectabile, acestea sunt nesemnificative. Ponderea celor care 
consideră că CDI pot fi tratați a crescut cu 6 p.p. în 2017 comparativ cu anul de referință (de la 56% la 
62%) – Diagrama 1. Acest fapt este susținut şi de majoritatea participanților la DFG. Potrivit lor, CDI 
pot	fi	și	trebuie	tratați,	deoarece	narcomania	este	o	boală,	iar	bolile	trebuie	tratate. În acelaşi timp, mulți 
dintre ei consideră practicile actuale de tratament al CDI ca fiind puțin eficiente. Ineficiența se explică 
prin faptul că tratamentele nu sunt aplicate corect: includ doar tratament medicamentos, fără suport şi 
consiliere psihologică; medicamentele nu sunt ajustate pentru fiecare consumator în mod individual; 
consumatorul nu este monitorizat în procesul de tratament; perioada de tratament se extinde pe 
termene nelimitate, mulți dintre CDI profitând de acest fapt fără a avea, în realitate, intenția, să se trateze 
de dependență. 

	 ”Tratamentul	 trebuie	să	 includă	și	componenta	psihologică.	Nu	e	suficient	doar	să	scoți	dependența	
fizică	pe	o	perioadă.”	Reprezentant	sector	medical

	 ”Trebuie	tratament.	Este	o	boală	psihologică,	 în	primul	rând.	Deci,	este	nevoie	de	suport	psihologic.”	
CDI,	bărbat	

	 ”Tratament	trebuie	să	fie	neapărat.	Și	trebuie	să	fie	mai	multe	opțiuni.	Cineva	cu	metadonă,	cineva	–	cu	
alte	preparate.	Ar	fi	bine	ca	statul	să	ofere	și	alte	preparate	pentru	tratament.	”	CDI,	bărbat

	 ”Dacă	eu	am	administrat	droguri	injectabile	15	ani,	metadona	nu	mă	va	ajuta,	îmi	va	fi	puțin.	Voi	căuta	
să-mi	compensez	plăcerea	cu	altceva.	Ar	fi	bine	să	existe	preparate	suplimentare,	de	exemplu	heroină	
medicinală,	care	luată	în	cantități	mici,	să-mi	asigure	confortul,	să	nu-mi	fie	rău.”	CDI,	bărbat

	 ”Sunt	necesare	intervenții	complexe,	cu	implicarea	serviciilor	de	asistență	psihologică,	cu	spitalizare.	În	
plus,	programul	metadonă	trebuie	gândit	și	aplicat	corect,	dar	nu	extins	pe	ani	de	zile.	”,	GRSI,	femeie	

Experții care au participat în DFG au declarat că pentru a asigura eficiența tratamentelor dependenței de 
droguri a consumatorilor, sunt necesare intervenții complexe: aplicarea concomitentă a tratamentului 
medicamentos şi a serviciilor de asistență şi consiliere psihologică; spitalizare (după caz); abordare 
individuală în stabilirea tratamentului consumatorului în funcție de necesitățile acestuia; asigurarea 
accesului la programe eficiente de reducere a riscurilor; asigurarea confidențialității tratamentului. 

În acelaşi timp, ponderea polițiştilor convinşi că tratamentul nu are niciun rost, întrucât CDI nu pot 
fi tratați, constituie cca. 1/3 (sau 31%). Polițiştii se bazează pe experiența lor anterioară de lucru, 
menționând că nu cunosc CDI care să se fi tratat definitiv de dependență. Foarte puțini dintre utilizatorii 
de substanțe narcotice, care au reuşit să nu consume droguri o anumită perioadă de timp, revin la aceste 
comportamente peste puțin timp.

În cadrul DFG s-a menționat că, în prezent, tratamentul dependenței de droguri este gratuit şi accesul 
la acesta este asigurat tuturor doritorilor. Fiind întrebați dacă tratamentul ar trebui să fie şi în 
continuare gratuit, părerile respondenților s-au împărțit. Toți polițiştii din cadrul DFG, dar şi 86% dintre 
participanții la sondaj (cu 7 p.p. mai puțini decât în anul 2015), s-au declarat împotriva tratamentului 
gratuit pentru CDI. Argumentele utilizate în acest sens au fost: există alte grupuri sociale în care statul 
trebuie să investească (copii, persoane în etate etc.); gratuitatea tratamentului va încuraja parazitismul 
consumatorilor de droguri; statul satisface plăcerile consumatorilor de droguri în detrimentul unor 
necesități vitale ale altor grupuri defavorizate, promovând astfel inechitatea socială; statul creează prea 
multe favoruri pentru consumatorii de droguri. 

”De ce un cetățean de rând, pentru o careva boală trebuie să stea la rând la medic, să achite un tratament 
de 20-30 mii lei, dar unui narcoman statul să-i asigure tratament? Asta nu e normal. De ce unui copil 
născut bolnav statul nu-i achită nimic, dar narcomanului trebuie să-i asigure tratament gratuit?... 
Aceştia-s paraziți ai societății. Lucrează, primeşte salariu, achită-ți întrebările tale! Noi avem puține case 
de copii, sau aziluri de bătrâni? Sunt alte domenii unde trebuie investit. Să se facă secții, cercuri pentru 
copii, unde să poată fi ocupați. Mai bine să tratezi un narcoman decât să investeşti în a crea o societate 
normală? Nu trebuie statul să asigure tratament gratuit în nici un caz!” Reprezentant sector poliție 

	 ”Se	cheltuiesc	bani	pentru	a	preveni	infracțiuni,	pentru	a	descoperi	infracțiuni,	pentru	a-i	acorda	ajutor	
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…	Prea	multe	favoruri	pentru	narcomani.	”	Reprezentant	sector	poliție	

	 ”Persoana	care	consumă	droguri,	își	face	o	plăcere	a	lui.	În	acest	caz,	de	ce	statul	trebuie	să-i	asigure	
niște	plăceri	ale	sale?”	Reprezentant	sector	poliție	

Pe de altă parte, 12% dintre respondenți (cu 9 p.p. mai mult comparativ cu 2015) şi reprezentanții 
sectoarelor medical şi asociativ susțin gratuitatea tratamentului, argumentând cu faptul că astfel este 
asigurat accesul la servicii de tratament, iar rata infracțiunilor comise de consumatorii de droguri 
descreşte. 

	 ”Consumatorul	de	droguri	este	un	potențial	infractor.	Și	dacă	societatea	poate	să-și	permită	tratamentul,	
de	ce	să	nu	o	facă,	ca	astfel	să	prevină	o	infracțiune?”	Reprezentant	sector	poliție	

	 ”Da,	 consumatorii	 trebuie	 să	 aibă	 posibilitatea	 de	 a	 se	 trata	 în	mod	 gratuit.	 Astfel	 vor	 avea	 acces	
mai	ușor	la	servicii	de	tratament.	Se	va	diminua	și	rata	infracțiunilor	săvârșite	de	aceste	persoane.	”	
Reprezentant	sector	medical

Majoritatea respondenților consideră că, în ultimii ani, s-a îmbunătățit situația cu privire la asigurarea 
confidențialității informațiilor despre persoana care este în tratament,	 deși	mai	 este	mult	de	 lucru	 în	
acest	sens.
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COMPORTAMENTELE POLIȚIEI FAȚĂ DE REPREZENTANȚII 
GRUPURILOR CU RISC SPORIT DE INFECTARE

Potrivit CDI, un polițist ar trebui să aibă următoarele caracteristici: să fie imparțial, informat, să înțeleagă 
specificul problemelor cu care se confruntă persoanele din GRSI, să nu eticheteze, să comunice corect şi 
politicos, să trateze persoana de la egal la egal. De regulă, însă, polițiştii nu corespund acestor criterii. Ei 
tratează CDI ca pe ”cel	mai	de	jos	strat	al	societății”,	utilizează cuvinte necenzurate şi jargon, îi şantajează, 
îi suspectează şi îi rețin nemotivat, fac presiuni asupra lor, îi amenință, îi tratează cu superioritate. 
Totodată, potrivit bărbaților CDI, generația tânără de polițişti şi polițiştii cu grade inferioare manifestă 
atitudini şi comportamente mai rele față de CDI decât generația polițiştilor mai în vârstă şi, respectiv, cu 
grade superioare. 

	 ”Persoanele	din	GRSI	se	străduiesc	să	evite	la	maxim	contactul	cu	poliția,	deoarece	sunt	persecutate.	
Din	discuțiile	pe	care	le-am	avut	cu	persoanele	consumatoare	de	droguri	știu	că	polițiștii	îi	pot	opri	pe	
stradă	doar	pentru	că	știu	că	este	consumator	de	droguri,	îi	pot	reține,	persecuta.”	Reprezentant	sector	
medical

	 ”Subofițerii	se	comportă	mai	urât	decât	cei	de	rang	superior.	Dacă	se	întâmplă	să	nimeresc	la	un	polițist	
tânăr,	imediat	cer	să	fiu	transferat	la	vice-comisar	sau	comisar”	CDI,	bărbat

	 ”Cei	mai	în	vârstă	și	cu	grad	mai	înalt	sunt	mai	binevoitori.	Chiar	pot	să	le	spună	polițiștilor	de	rang	mai	
mic:	”dați-le	[utilizatorilor	de	droguri]	ceva	să	mănânce	sau	să	bea”,	pentru	că	știu	cum	sunt	narcomanii.	
Dar	cei	tineri	–	invers,	îl	”mănâncă	în	palme”	…	și	știe	că	în	fața	lui	e	un	narcoman,	înapoi	nu-l	va	lovi.”	
CDI,	bărbat

	 ”Atitudinea	polițiștilor	despre	noi,	consumatorii,	este	foarte	rea.	Poate	nu	toți,	dar	marea	lor	majoritate	
zic:	”voi,	narcomanii,	trebuiți	nimiciți,	stârpiți”.	Poate,	conform	ordinelor	lor,	arată	o	altă	abordare,	dar	
de	facto,	cei	cu	care	interacționăm	noi,	așa	atitudine	au.”	CDI,	bărbat

	 ”Nu	demult	am	fost	martor	la	o	discuție	între	doi	polițiști.	Ei	discutau	și	eu	eram	alături,	ei	nu	știau	cine	
sunt	eu.	I-am	auzit	cum	au	spus:	dacă	ar	fi	voia	mea	–	i-aș	scoate	din	oraș	și	i-aș	duce	undeva,	i-aș	arde.”	
CDI,	bărbat

În contrast cu opiniile CDI care au participat în cercetare, rezultatele anchetei pe bază de chestionar 
realizată cu polițiştii arată că majoritatea polițiştilor manifestă un comportament profesional corect în 
raport cu CDI. Astfel, în anul 2017, 75% dintre respondenți au declarat că colegii lor polițişti nu rețin CDI 
neîntemeiat. În timpul reținerilor consumatorilor de droguri injectabile, polițiştii nu utilizează cuvinte 
necenzurate la adresa CDI (71%), nu aplică forța fizică asupra CDI (88%) şi, în general, se comportă 
frumos cu aceştia (82%). 74% dintre polițiştii chestionați declară că colegii lor nu divulgă datele cu 
caracter personal al CDI reținuți – Diagrama 2. 
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Diagrama 2. Comportamentele poliției față de CDI în timpul reținerilor, %

-59

-75

-82

-88

-76

-71

-79

-82

-81

-74

29

20

8

8

15

25

10

11

9

16

5

10

4

9

4

11

7

10

10

-90 -70 -50 -30 -10 10 30

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

Mai curând nu sunt de acord / Totalmente nu sunt de acord Totalmente de acord / mai curând de acord NȘ/NR

Unii colegi de-ai mei pot să divulge date personale  
despre CDI

Unii colegi de-ai mei se poartă urât cu CDI reținuți

Unii inspectori de poliție folosesc cuvinte 
necenzurate la adresa CDI

Unii inspectori de poliție aplică forța fizică în 
reținerea CDI chiar dacă nu este necesar

Unii inspectorii de poliție rețin CDI chiar dacă nu este 
necesar 

În acelaşi timp, rezultatele comparative pentru anii 2015 – 2017 denotă o creştere a ponderii polițiştilor 
care cunosc colegi de-ai lor divulgând date cu caracter personal ale CDI reținuți, utilizând cuvinte 
necenzurate în adresa lor, manifestând un comportament urât față de CDI. Astfel, în anul 2017, 25% 
dintre polițişti au menționat că unii colegi de-ai lor utilizează cuvinte necenzurate în adresa CDI (cu 10 
p.p. mai mulți decât în anul 2015) – Diagrama 2. Acest fapt a fost confirmat de CDI care au participat 
în cadrul DFG. Ei au declarat că deseori polițiştii utilizează expresii jignitoare şi injurii în adresa lor 
([конченый],	[потерянный],	[отбросы	общества],	neoameni,	gunoi,	tot	felul	de	cuvinte	necenzurate).

Potrivit CDI, cuvintele necenzurate nu reprezintă unica manifestare de comportament incorect în adresa 
lor. 11% dintre polițişti au confirmat că se întâmplă ca unii colegi de-ai lor să se comporte urât cu CDI 
reținuți– Diagrama 2. 

Un alt tip de comportament neadecvat este agresiunea psihologică. Aceasta se manifestată prin amenințări, 
intoleranță, dispreț, atitudine de superioritate, şantaj. Unii CDI au declarat că sunt forțați să-şi asume 
fapte pe care nu le-au săvârşit. Consumatorii de droguri, dar şi reprezentanții sectorului medical şi ai 
organizațiilor societății civile au declarat că există cazuri în care CDI sunt impuşi să semneze procese-
verbale, fără a cunoaşte conținutul acestora (de exemplu, vorbitorii de limbă rusă, care nu cunosc limba 
română, sunt impuşi să semneze documente în limba română). Presiuni psihologice se aplică şi pentru ca 
CDI să denunțe alți consumatori de droguri şi/sau distribuitori de droguri. Consumatorii de droguri au 
declarat că uneori sunt percheziționați la domiciliu de către poliție, că răspuns la unele comportamente 
de-ale lor de nesupunere. 

	 ”Am	avut	o	situație	când	m-au	amenințat:	”Dacă	vei	duce	asta	mai	departe	[vei	spune	cuiva	ceva	din	ce	
s-a	întâmplat	și	ai	văzut]”	o	să	facem	în	așa	fel	încât	te	vei	sufoca	în	acest	oraș.	O	să	găsim	cine	să	spună	
că	tu	ai	vândut	narcotice.	O	să	găsim	cine	să	spună	că	a	devenit	narcoman	din	cauza	ta.	Vom	face	așa	
ca	orașul	acesta	să-ți	pară	cutie	de	chibrituri.	Nu	te	băga	acolo	unde	nu-i	de	nasul	tău.”	Asta	v-o	spun	
mot-a-mot.”	CDI,	bărbat

	 ”Vom	face	în	așa	fel,	ca	fata	ta	să-ți	aducă	colete	în	închisoare.	Crede-ne,	suntem	meșteri	la	asta.	Suntem	
meșteri	iscusiți	în	a	scrie	procese-verbale.	Dacă	nu	vrei	să	ți	se	întâmple,	liniștește-te!”	CDI,	bărbat

	 ”Au	venit	odată	la	mine	acasă,	m-au	luat	în	mașina	lor	și	pe	drum	mi-au	spus:	te	duci	acum	la	procuror,	
semnezi	niște	hârtii,	iar	dacă	nu	–	te	punem	la	dubă.	Am	venit	la	procuror,	care	era	o	doamnă,	hârtiile	
erau	pregătite,	mi	le-a	întins	și	mi-a	spus:	semnezi,	aici	și	aici.	Am	întrebat:	e	în	grafie	latină?	Eu	nu	
înțeleg	grafia.	Cum	să	înțeleg	ce	semnez?	Și	am	semnat,	pentru	că	altfel	mă	închideau.”	CDI,	bărbat

	 ”Comunic	cu	mulți	utilizatori	de	droguri.	Știu	cazuri	când	poliția	îi	arestează	neîntemeiat,	le	spune	să	
recunoască	o	anumită	infracțiune,	pentru	care	o	sa-i	dea	o	amendă	de	300	lei,	de	exemplu,	și	pe	care	
tot	polițistul	o	s-o	plătească.	Peste	jumătate	de	an	consumatorul	de	droguri	depistează	că	are	o	datorie	
la	stat	–	amenda	care	a	crescut	de	nu	știu	câte	ori	pentru	neachitare	la	timp.	Confirm	că	utilizatorii	
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de	 droguri	 sunt	 în	 vizorul	 polițiștilor	 de	 sector	 și	 sunt	 utilizați	 în	 diferite	 situații.	 Dacă	 s-a	 comis	 o	
crimă	undeva,	consumatorii	de	droguri	sunt	arestați	și	șantajați:	sau	își	asumă	crima,	sau	denunță	alți	
consumatori/distribuitori	de	droguri.”	Reprezentant	sector	medical

	 ”Mi	s-a	întâmplat	un	caz	când	poliția	a	venit	aici	[la	punctul	de	tratament]	și	m-au	impus	să	dau	analiza	
de	urină.	Eu	am	acceptat,	pentru	că	știam	că	sunt	”curat”	[adică	puteau	depista	doar	metadonă,	nu	și	
alte	substanțe	narcotice].	Între	timp,	asistentul	nostru	social,	când	a	văzut	această	situație,	a	intervenit	
și	mi-a	spus:	”Tu	vrei	să	dai	analiza	urinei?	Dacă	nu	–	arunc-o.	Ei	nu	au	dreptul	să	te	impună	s-o	faci”.	
Eu	am	ascultat	de	asistentul	social	și	am	refuzat	să	fac	analize.	Atunci	polițistul	m-a	amenințat.	Ulterior,	
poliția	a	venit	la	mine	acasă	cu	percheziție	și	mi-au	spus	”Îți	aduci	aminte	de	refuzul	de	a	da	urina	la	
analize?	Pentru	asta	sunt	aici.”	CDI,	bărbat

În timpul reținerilor CDI nu sunt informați de către polițişti despre drepturile lor, şi nici despre motivele 
reținerii. De regulă, acestea sunt anunțate nu la locul reținerii, dar ulterior, la sectorul/inspectoratul de 
poliție. 

	 ”Despre	ce	vorbiți?	Care	drepturi?	Nu	informează	ei	pe	nimeni	nimic!”	CDI,	bărbat

	 ”În	timpul	reținerii,	poliția	nu	informează	despre	drepturi.	Eu	înțeleg	așa:	acolo	unde	te	rețin,	acolo	și	
trebuie	să-ți	explice	motivul	și	drepturile,	dar	ei	[polițiștii]	spun	că	vor	explica	drepturile	la	sectorul/
comisariatul	de	poliție.	La	sector,	după	ce	vorbesc	cu	tine	vreo	2	ore	și-ți	întocmesc	proces-verbal,	atunci	
îți	spun	și	despre	drepturi.”	CDI,	bărbat	

Cât priveşte respectarea confidențialității datelor cu caracter personal ale consumatorilor de droguri 
injectabile, participanții la DFG au declarat că, de regulă, aceasta nu este asigurată. În acest sens, au fost 
enunțate mai multe probleme: (1) nu există proceduri interne de protejare a datelor cu caracter personal, 
(2) datele cu caracter personal pot fi transmise, fără a cere acordul persoanei, (3) confidențialitatea 
examinării medicale nu se respectă, pentru că persoana este examinată în prezența polițistului. De altfel, 
16% dintre polițişti au confirmat că unii colegi de-ai lor nu respectă confidențialitatea datelor personale 
ale CDI (cu 7 p.p. mai mulți decât în anul 2015) – Diagrama 2. 

	 ”Nu	 se	 respectă	 deloc	 confidențialitatea.	 Totul	 devine	 imediat	 cunoscut	 altor	 oameni.	 Primii	 care	
răspândesc	informația	[că	persoana	consumă	droguri	sau	este	infectată	HIV]	sunt	polițiștii	și	medicii.”	
GRSI,	femeie

Cu toate acestea, s-au produs schimbări pozitive şi la acest capitol: ”Și	aici	lucrurile	se	mai	schimbă.	Nu	
mai	circulă	datele	între	serviciul	narcologic	și	comisariatul	de	poliție,	ca	altădată.	Dar	avem	mult	de	lucrat	
aici.”	OSC

Rezultatele studiului denotă o ameliorare considerabilă în ceea ce priveşte reținerile neîntemeiate. 
Majoritatea CDI au declarat că rareori se confruntă cu reprezentanții poliției din oraş şi sunt rareori 
reținuți de aceştia. Explicația constă în faptul că majoritatea CDI care au participat la DFG sunt beneficiari 
ai programului de tratament de substituție cu metadonă. Potrivit lor, poliția cunoaşte, în general, 
persoanele care beneficiază de programul de farmacoterapie cu metadonă şi nu-i reține. În acelaşi timp, 
ei declară că CDI nebeneficiari sunt mai frecvent reținuți decât beneficiarii programului de tratament 
substitutiv cu metadonă. 

În cazul în care, totuşi, au loc rețineri, motivele principale invocate sunt: cazurile de furt; suspectarea de 
către poliție a faptului că persoanele care beneficiază de tratamentul farmaco-terapeutic cu metadonă 
ar putea consuma, în acelaşi timp, droguri; comportamentul inadecvat al CDI în locuri publice. Acest 
ultim motiv este cel mai uşor de aplicat, pentru că polițiştii nu au nevoie de martori pentru a reține 
o persoană căreia i se incriminează comportamentul inadecvat în locuri publice. Deseori, aceste 
motive sunt neîntemeiate şi, respectiv, reținerile sunt nejustificate. Unii participanți la DFG consideră 
că polițiştii rețin nejustificat CDI pentru că au de atins anumiți indicatori, conform planurilor de lucru 
(persoane luate la evidență, infracțiuni comise, infracțiuni descoperite etc.), iar în acest context, CDI sunt 
”ținte uşoare”. Unii reprezentanți ai GRSI (femei şi bărbați) au declarat că sunt cazuri în care polițiştii 
sunt implicați în comercializarea drogurilor, prin urmare cunosc cine sunt consumatorii de substanțe 
narcotice.
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	 ”Date	fiind	atribuțiile	mele	de	serviciu,	am	comunicat	cu	mulți	consumatori	de	droguri.	Ei	spun	așa:	
polițiștii	de	sector	au	un	plan	de	 îndeplinit	…	de	 luare	 la	evidență,	de	descoperire	a	unor	 infracțiuni	
etc.	Dacă	într-o	anumită	lună	polițistul	nu	a	îndeplinit	norma,	el	vine	la	consumatorul	de	droguri	și-l	
arestează	neîntemeiat.”	Reprezentant	sector	medical

	 ”Dacă	 pe	 teritoriul	 spitalului	 [unde	 se	 află	 punctul	 de	 tratament	 cu	 metadonă]	 se	 întâmplă	 vreo	
infracțiune,	poliția	ne	suspectează	în	primul	rând	pe	noi,	consumatorii	de	metadonă.”	CDI,	bărbat

	 ”Eu	am	avut	următoarea	situație:	era	seară,	mergeam	pe	stradă	și	deodată	poliția	m-a	atacat,	m-a	
încătușat	 și	 numai	după	aceasta	mi-au	 spus	 că	undeva	 s-a	produs	un	 furt	 și	 eu	 semăn	cu	persoana	
suspectată	de	furt.”	CDI,	bărbat

	 ”Pe	sectorul	unde	locuiesc	a	fost	jefuit	un	magazin.	Prima	persoană	pe	care	au	suspectat-o	am	fost	eu,	
pentru	că	sunt	un	fost	utilizator	de	droguri	și	sunt	pe	metadonă”.	CDI,	bărbat

	 ”Ei	[poliția]	au	de	raportat	statistici	despre	consumatorii	de	droguri”	CDI,	bărbat.

	 ”Deseori	polițiștii	ne	rețin,	invocând	comportamentul	inadecvat	în	locuri	publice.	Dacă	nu	te	supui	lor,	
imediat	îți	aplică	acest	argument,	ca	pedeapsă…	Și	este	o	situație	care	se	întâmplă	regulat,	sistematic.	
Cum	să	lupți	cu	această	nedreptate,	nu	știu.”	CDI,	bărbat	

	 ”Da,	 comportamentul	 inadecvat	 în	 locuri	publice	–	utilizarea	de	 limbaj	necenzurat	 în	 locuri	publice	
sau	huliganism,	adică	chestii	de-acestea	–	cel	mai	ușor	 le	aplică.	Ei	nu	au	nevoie	pentru	asta	nici	de	
martori.”	CDI

Fiecare al 5-lea polițist chestionat în 2017 a confirmat că unii inspectori de poliție rețin CDI chiar dacă 
nu este necesar – Diagrama 2. În anul 2015, ponderea acestor respondenți era mai mare, constituind 
29%. Prin urmare, în viziunea colegilor, atitudinea şi comportamentele polițiştilor în acest sens s-au 
schimbat, tot mai mulți polițişti demonstrând comportamente profesionale corecte. 

Cât priveşte cazurile în care polițiştii aplică forța fizică, acestea sunt extrem de rare şi, de regulă, sunt 
în condițiile prevăzute de legislație şi se referă la orice persoană reținută, indiferent dacă este sau nu 
CDI. Situația cu aplicarea forței fizice asupra CDI în timpul reținerii, în ultimii câțiva ani, s-a schimbat 
considerabil spre bine. Acest fapt este confirmat de participanții la DFG din toate grupurile-țintă, dar şi 
de polițiştii participanți la sondaj (8% dintre polițişti au declarat că unii inspectori de poliție aplică forța 
fizică în reținerea CDI, chiar dacă nu este necesar, iar 88% (cu 6 p.p. mai mult decât în 2015) declară că 
colegii lor nu aplică forța fizică nejustificat) – Diagrama 2. 

	 ”Nu,	nu	aplică	forța	fizică.	Se	tem.	Înainte	–	da,	aplicau.	Acum	–	nu.”	CDI,	bărbat

	 ”Dacă	și	aplică	forța	fizică,	o	fac	în	raport	cu	adolescenții…	pot	să	le	dea	o	palmă,	un	pumn…	într-un	fel	
îi	sperie…	Nu	poți	să	spui	că	e	frecvent,	dar	se	mai	întâmplă	cazuri	cu	adolescenții.”	CDI,	bărbat

	 ”Nu	mai	aplică	forța	fizică	pentru	că	s-au	produs	modificări	în	legislație,	care	le	interzice	asta.	Era	o	
perioadă	când	polițiștii	erau	judecați,	alungați	de	la	locul	de	muncă	pentru	aplicarea	forței	fizice.”	CDI,	
bărbat

	 ”Acum	forța	fizică	nu	se	aplică	așa	ca	în	anii	‘90.	Dar,	totuși,	se	mai	întâmplă.”	OSC

	 ”După	evenimentele	din	7	aprilie	2009,	 s-au	 redus	 substanțial	 cazurile	 când	angajații	 poliției	 comit	
maltratări,	abuzuri	fizice.	Acum	sunt	cazuri	unice.”	Reprezentant	sector	poliție	

	 ”Legea	dă	dreptul	organelor	de	forță	să	aplice	forța	fizică,	dar	proporțional	riscului	căruia	este	expus	
atât	 polițistul,	 cât	 și	 persoana	 reținută,	 pentru	 că	 deseori	 ea	 este	 în	 stare	 să-și	 provoace	 leziuni.”	
Reprezentant	sector	poliție	

	 ”Cazurile	de	maltratări	în	inspectorate,	pierdute	la	CtEDO,	sunt	cazuri	până	în	2012-2013.	De	atunci	
nu	au	mai	fost	cazuri	de	maltratare	în	incinta	inspectoratelor	și	a	izolatoarelor	de	detenție	provizorie.”	
Reprezentant	sector	poliție
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O constatare importantă a studiului este că, în ultimii cinci ani, s-a produs, în general, o schimbare spre	
bine în comportamentele poliției față de CDI. Acest fapt a fost confirmat de toți participanții la DFG 
(inclusiv CDI). Schimbările se datorează mai multor factori: (1) sesiunilor de informare şi instruire cu 
referire la diferite aspecte legate de problematica HIV/SIDA, în care a fost antrenat personalul poliției; 
(2) instruirilor pe diferite subiecte legate de drepturile omului şi colaborării între organizațiile societății 
civile şi poliție în domeniul respectării drepturilor omului, care responsabilizează şi ridică nivelul de 
conştientizare a reprezentanților sectorului poliției în acest sens; (3) dezvoltării şi adoptării cadrului 
legislativ privind interacțiunea dintre polițişti şi consumatorii de droguri (modificările legislației 
naționale prevăd sancționarea dură a polițiştilor pentru aplicarea forței fizice); (4) instituționalizării 
serviciilor şi programelor de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA. 

	 ”Cred	că	au	început	mai	bine	să	funcționeze	legile.	Au	apărut	OSC,	care	informează	și	 lucrează	mult	
în	acest	domeniu.	Poliția	a	 început	 să	 fie	mai	deschisă	spre	colaborare,	dat	 fiind	 faptul	că	participă	
în	diferite	activități	de	informare.	Prin	urmare,	și	poliția	se	comportă	mai	bine	cu	narcomanii.”	GRSI,	
femeie

	 ”Am	avut	o	situație	anul	trecut:	când	soțul	meu	[infectat	HIV	și	CDI]	a	fost	bătut	de	paznici,	poliția	a	fost	
foarte	corectă.	Ne-au	explicat	cum	să	prelucrăm	rănile,	cum	să	procedăm	ca	să	pedepsim	răufăcătorii.	
Angajații	actuali	ai	poliției	sunt	foarte	bine	informați	despre	cum	să	se	comporte	în	comunicarea	cu	
GRSI.	Știu	că	nu	trebuie	să	fie	nepoliticoși,	brutali.	În	ziua	când	s-a	întâmplat	această	situație	cu	noi,	
eram	 la	poliție	 și	 acolo	 era	 reținut	un	narcoman.	Eu	 și	 soțul	 încercam	 să	 înțelegem	ce	a	 consumat,	
pentru	că	avea	un	comportament	foarte	neadecvat.	Și	polițiștii	au	fost	foarte	răbdători	și	nu	i-au	zis	
nimic,	nu	i-au	făcut	nimic.”	GRSI,	femeie	

	 ”Am	avut	o	situație	anul	trecut	când	am	fost	atacată	și	am	fost	nevoită	să	activez	butonul	de	alarmă.	
A	venit	imediat	poliția.	Câțiva	ani	în	urmă	erau	să-l	bată,	să-i	sucească	mâinile	etc.,	dar	acum	au	venit	
calmi,	au	vorbit	cu	el,	l-au	luat	la	secția	de	poliție	fără	agresiune.	Deci	el	[UDI]	avea	un	comportament	
total	inadecvat	și	agresiv:	muta	mobila	din	loc,	sărea	la	mine,	încerca	să	mă	sugrume	și,	cu	toate	acestea,	
poliția	se	comporta	calm,	delicat	și	politicos	cu	el.	Când	a	mai	fost	așa	ceva?”	OSC

	 ”În	 ultimii	 10	 ani,	 atitudinea	 polițiștilor	 față	 de	 consumatorii	 de	 droguri	 s-a	 schimbat	 mult	 spre	
bine.	 Acest	 fapt	 se	 datorează	 serviciilor	 și	 programelor	 care	 au	 fost	 instituționalizate,	 faptului	 că	
interacțiunea	dintre	polițiști	și	consumatorii	de	droguri	se	realizează	inclusiv	în	niște	limite	legislative,	
datorită	abordării	 prin	 care	poliția	 trebuie	 să	 fie	 pro-activă	 și	 pro-comunitară.	Dar,	 totuși,	 rămâne	
percepția	că	consumatorul	de	droguri	este	infractor	și	inutil	social,	indiferent	de	situație.	Prin	urmare,	
și	acțiunile	poliției	sunt	în	limitele	acestei	percepții.”	OSC	

	 ”Se	observă	că	în	localitățile	unde	s-a	lucrat	la	informare	și	sensibilizare,	atitudinea	este	mai	tolerantă.”	
OSC

În pofida schimbărilor produse, CDI nu au încredere în poliție şi consideră că poliția cu siguranță/mai 
degrabă nu i-ar proteja în situații dificile. 

Atitudinea și comportamentul poliției față de femeile CDI reținute
Consumatorii de droguri care au participat la DFG au menționat că polițiştii tratează la fel femeile şi 
bărbații CDI: folosesc în adresa acestora cuvinte indecente; aplică intimidarea psihologică; nu le asigură 
continuitatea tratamentului la necesitate; nu le informează despre riscurile de infectare cu HIV, despre 
programele de prevenire a riscurilor etc. Potrivit unor răspunsuri ale bărbaților CDI, mai există situații 
(chiar dacă considerabil mai rar) în care polițiştii impun femeile să întrețină relații sexuale cu aceştia 
(”Poliția	 organizează	 și	 ”subotnice”,	 adică	 vin	 și	 le	 iau	 gratis	 [pentru	 a	 întreține	 relații	 sexuale]”	 CDI,	
bărbați).	

Reprezentanții organizațiilor societății civile şi ai poliției au declarat însă că, în ultimii ani, se produc 
schimbări pozitive în comportamentul poliției față de femeile CDI reținute (chiar dacă percepțiile poliției 
despre femeile CDI continuă să fie extrem de negative). Nu se înregistrează cazuri de violență fizică, abuz 
sexual față de femei. Perchezițiile corporale sunt efectuate de femei în vederea respectării intimității 
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femeii utilizatoare de droguri. În mare parte, schimbările în comportamentul poliției față de femeile 
CDI reținute sunt condiționate de prevederile legislative şi standardele în vigoare, dar şi de multiplele 
instruiri la care au participat polițiştii în ultimii ani. 

	 ”Poliția	are	aceleași	percepții	ca	și	societatea	în	general…	Este	o	dublă,	triplă	stigmă	a	colaboratorilor	de	
poliție.	Este	o	atitudine	de	dispreț,	dezgust.	Într-adevăr,	nu	mai	avem	situații	de	violență	fizică,	sexuală.	
Acum	3	ani,	am	documentat	cazurile	de	violență	ale	polițiștilor	față	de	femeile	consumatoare	de	droguri.	
Cazurile	de	violență	declarate	de	femei	aveau	o	vechime	de	5	ani	și	mai	mult.	Un	alt	moment:	acum,	când	
se	face	o	percheziție	unei	femei,	se	face	de	către	femeie.	Înainte	asta	nu	se	respecta	și	consumatoarea	de	
droguri	se	simțea	foarte	inconfortabil.	Acum	lucrurile	se	schimbă.	”	OSC

	 ”Polițiștii	au	fost	foarte	mult	instruiți	cu	privire	la	violența	domestică	împotriva	femeii.	Și	asta	a	avut	un	
impact	pozitiv,	pentru	că	are	loc	o	schimbare	a	atitudinii	față	de	femeie,	în	general.	Cumva	lucrurile	se	
intersectează	și	produc	schimbări	pozitive.	”	OSC

Aceste schimbări pozitive sunt confirmate şi de răspunsurile polițiştilor care au participat în sondajul de 
opinie din 2017. Astfel, 76% dintre respondenți (în comparație cu 65% în 2015) au declarat că nu cunosc 
cazuri în care colegii lor au abuzat sexual femeile CDI reținute – Diagrama 3. 83% dintre respondenți (în 
comparație cu 78% în 2015) au afirmat că comportamentul polițiştilor nu este mai ofensator în raport 
cu femeile decât cu bărbații CDI. 

Diagrama 3. Comportamentele poliției față de femeile CDI reținute, %
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Totodată, a crescut ponderea respondenților convinşi că majoritatea polițiştilor sunt mai politicoşi cu 
femeile CDI decât cu bărbații consumatori de droguri – Diagrama 3.

NIVELUL DE CUNOAȘTERE AL INSTRUCȚIUNII METODICE CU PRIVIRE LA INTERVENȚIA POLIȚIEI 
ÎN PREVENIREA ȘI PROFILAXIA HIV ÎN MEDIUL GRUPURILOR CU RISC SPORIT DE INFECTARE

Percepții generale despre Instrucțiune
Majoritatea participanților la DFG au o părere pozitivă despre Instrucțiune. Potrivit lor, documentul a 
răspuns nevoilor de informare ale poliției cu referire la riscurile de infectare cu boli contagioase precum 
HIV, hepatite virale, tuberculoză şi boli cu transmitere sexuală, dar şi în ceea ce priveşte modalitățile de 
prevenire ale acestora. Documentul este un instrument foarte practic şi detaliat care a instituționalizat 
relațiile de colaborare dintre OSC şi poliție în domeniul prevenirii riscurilor de infectare cu boli 
contagioase; deschide un cadru de colaborare intersectorială în domeniul sănătății publice din R. 
Moldova, în particular privind controlul HIV. 

	 ”Este	o	instrucțiune	foarte	necesară,	deoarece	a	răspuns	unor	necesități	concrete,	precum:	informarea	
poliției	despre	modul	de	a	lucra	cu	populația	vulnerabilă,	necesitatea	de	a	colabora	cu	OSC,	asigurând	
referirea	către	serviciile	medicale	și	sociale	pentru	aceste	grupuri	[GRSI].
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	 Instrucțiunea	a	consolidat	eforturile	OSC	în	reformarea	activității	poliției	în	acest	sens.	A	doua	parte	
a	instrucțiunii	se	referă	la	securitatea	polițistului	în	ceea	ce	privește	riscul	de	infectare,	la	locul	lui	de	
muncă,	cu	HIV,	hepatite,	 tuberculoză	și	efectele	cu	transmitere	sexuală.	Este	unicul	document	al	IGP	
care	abordează	chestiunea	interacțiunii	între	domenii	și	necesitatea	acțiunilor	concrete	pe	care	trebuie	
să	le	întreprindă	polițistul.”	OSC	

	 ”Instrucțiunea	vine	să	finalizeze	niște	activități	care	se	realizau	în	diferite	localități	din	țară,	de	către	
diferite	 OSC-uri,	 în	 cadrul	 programelor	 de	 reducere	 a	 riscurilor…	 activități	 de	 aproximativ	 20	 ani.	
Organizațiile	 oricum	aveau	deja	 o	 colaborare	 cu	poliția,	 dar	 aceasta	nu	 era	 instituționalizată.	 Prin	
urmare,	instrucțiunea	a	instituționalizat	niște	relații	bune	și	necesare.	Pe	de	altă	parte	instrucțiunea	
deschide	un	cadru	de	colaborare	și	de	îmbunătățirea	a	activităților	din	domeniul	sănătății	publice	din	
Moldova,	și	în	particular	de	control	HIV.”	OSC

Nivelul de informare al angajaților de poliție despre căile de transmitere HIV
Ipoteza, potrivit căreia angajații de poliție discriminează consumatorii de droguri pentru că le este 
frică să nu se infecteze cu HIV sau alte boli contagioase, a rămas relevantă şi în cercetarea din 2017. În 
acest context, autorii şi-au propus să afle care este nivelul actual de cunoştințe al angajaților din poliție 
despre căile de transmitere a HIV şi dinamica cunoştințelor în comparație cu anul 2015. Cercetarea a 
scos în evidență faptul că, deşi nivelul de cunoştințe al angajaților din poliție despre căile principale 
de transmitere a HIV este destul de înalt, o bună parte dintre ei con tinuă să creadă în miturile privind 
transmiterea infecției. 

Astfel, majoritatea absolută a angajaților din poliție cunosc că infecția HIV se poate transmite prin 
utilizarea aceleiaşi seringi pentru injectare (96%), prin transfuzii de sânge sau produse sanguine 
contamina te (96%), prin utilizarea instrumentelor medicale şi a acelor nesterile (96%) (Diagrama 4). 
Aceste răspunsuri au înregistrat o uşoară creştere în 2017 comparativ cu 2015, demonstrând că mai 
mulți polițişti (deşi un număr nesemnificativ) cunosc despre căile de transmitere HIV. 

De asemenea, 91% dintre respondenți ştiu că infecția HIV se poate transmite prin contact sexual 
neprotejat; de la mamă la făt (73%), precum şi prin laptele matern (48%). Totuşi, comparativ cu 2015, 
în 2017 mai puțini polițişti cunosc despre căile de transmitere a HIV – Diagrama 4. 

Totodată, datele din Diagrama 4 arată că aproape jumătate dintre angajații din poliție continuă să creadă 
că virusul HIV poate fi transmis prin înțepătură de țânțar sau nu ştiu dacă astfel se pot molipsi (46%). 
Aproximativ fiecare al treilea angajat din poliție continuă să creadă că virusul HIV poate fi transmis 
prin sărut sau nu ştie dacă aceasta este sau nu o modalitate de infectare (38%). Aproximativ fiecare al 
cincilea respondent continuă să creadă că (sau nu ştie dacă) virusul HIV poate fi transmis prin utilizarea 
în comun a veselei (22%), prin tuse (22%), prin utilizarea veceului în comun (19%), prin contact cu 
transpirația (18%). 
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Diagrama 4. Nivelul de cunoștințe al angajaților poliției despre căile de transmitere a HIV, %
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Respondenții au fost întrebați, de asemenea, despre riscul de infectare cu HIV în cazul unor contacte 
sexuale protejate, cu un singur partener. Astfel, majoritatea absolută a respondenților (88%) consideră 
că riscul infectării cu HIV poate fi redus dacă ai contacte sexuale cu un singur partener neinfectat care, la 
rândul său, nu are alți parteneri. Fiecare al 8-lea angajaț din poliție nu cunoaşte acest fapt sau a refuzat 
să răspundă (Diagrama 5). 

Diagrama 5. Ponderea angajaților din poliție care consideră că riscul infectării cu HIV poate fi 
redus în cazul unor contacte sexuale cu un singur partener neinfectat care, la rândul său, nu are 
alți parteneri, %
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Totodată, 86% dintre angajații din poliție cunosc despre faptul că riscul infectării cu HIV poate fi redus, 
dacă o persoană utilizează prezervativul la fiecare contact sexual. Ponderea celor care nu cunosc sau nu 
au oferit un răspuns concret în acest sens este de 14% (Diagrama 6).

Diagrama 6. Ponderea angajaților din poliție care consideră că riscul infectării cu HIV poate fi 
redus în cazul unor contacte sexuale în care se utilizează prezervativul, %

86%

10% 4%

Da

Nu

NS/NR
86%

10% 4%

Da

Nu

NS/NR

Marea majoritate a respondenților (87%) consideră că o persoană care arată absolut sănătoasă poate 
fi infectată cu HIV, în timp ce 4% nu cred la fel. 10% dintre respondenți nu cunosc dacă o persoană care 
arată absolut sănătoasă poate sau nu să fie infectată cu HIV (Diagrama 7).

Diagrama 7. Ponderea persoanelor care consideră că o persoană care arată absolut sănătoasă 
poate fi infectată cu HIV, %
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Aşadar, putem conchide că deşi marea majoritate a polițiştilor cunosc cele mai importante căi de 
transmitere a HIV, totuşi o parte semnificativă dintre ei ( în jur de 20%-30%) continuă să creadă sau nu 
ştiu dacă HIV se transmite prin înțepături de țânțar, prin sărut, prin utilizarea în comun a veceului sau 
a veselei. 

Nivelul de informare al angajaților din poliție despre măsurile standard de precauție 
împotriva infectării cu virusul imunodeficienței HIV
Rezultatele studiului arată că reprezentanții sectoarelor medical şi poliție, care au participat în cadrul 
DFG, au demonstrat un nivel înalt de cunoaştere a măsurilor de prevenire şi profilaxie HIV în mediul 
GRSI, referindu-se la următoarele: informare, comunicare, educare; tratament de substituție cu 
metadonă; schimb de ace şi seringi; profilaxia post-expunere; prevenirea HIV în rândul personalului care 
interacționează cu grupurile cu risc sporit de infectare; diagnosticul şi tratamentul hepatitelor virale şi 
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al infecțiilor cu transmitere sexuală; testarea la HIV; consilierea persoanelor infectate cu HIV; prevenirea 
violenței între deținuți; prevenirea transmiterii prin piercing, tatuaj şi alte tipuri de penetrare a pielii; 
profilaxia prin mijloace individuale de protecție (prezervative); profilaxia de la mamă la făt; suport 
psihologic pentru aderența la tratament. 

Participanții la DFG sunt convinşi însă că în cazul personalului poliției şi personalului medical care 
interacționează nemijlocit cu GRSI/CDI (”angajații	de	 la	nivele	 inferioare”), nivelul de cunoştințe este 
în mod considerabil mai redus. Aceştia sunt foarte puțin informați despre regulile de percheziționare a 
persoanelor, regulile de percheziționare a încăperilor, colectarea în siguranță a probelor şi alte aspecte 
ce țin de măsurile de protecție.

Or, fiecare al cincilea polițist din cei chestionați a menționat că nu ştie cum să procedeze în caz de 
înțepătură cu o seringă sau cu un alt obiect ascuțit infectat (Diagrama 8). Totodată, 82% dintre 
respondenți au indicat că ştiu ce măsuri să întreprindă în asemenea situații.

Diagrama 8. Nivelul de informare al angajaților din 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 
consu mator de droguri infectat cu HIV, %
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Persoanele care au declarat că ştiu ce acțiuni trebuie să întreprindă în cazul în care au fost înțepate 
cu obiecte ascuțite care aparțin unui consumator de droguri infectat, au fost întrebate dacă poate fi 
prevenită infectarea cu HIV în cel mult 72 de ore după in cident. Astfel, doar 1/3 dintre ei au declarat că 
riscul de infectare cu HIV poate fi prevenit dacă se adresează la medic în cel mult 72 ore după incident. 
Ponderea celor care consideră că adresarea imediată la medic nu este o măsură eficientă de profilaxie 
este de 44%, iar fiecare al cincilea respondent nu ştie dacă adresarea la medic în cel mult 72 ore de la 
incident asigură prevenirea infectării cu HIV (Diagrama 9). 

Diagrama 9. Ponderea angajaților din poliție care știu că adresarea la medic în cel mult 72 de ore 
după contactul cu obiecte ascuțite infectate reduce riscul de contaminare cu HIV,%
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Prin urmare, majoritatea angajaților din poliție chestionați (67%) nu cunoaşte că pot preveni infectarea 
cu HIV în cazul în care se adresează la medic în cel mult 72 ore din momentul în care au avut contact cu 
obiecte potențial infectate. 

Nivelul de informare al angajaților din poliție cu referire la Instrucțiunea metodică și 
implementarea acesteia 
Rezultatele anchetei prin chestionar arată că majoritatea respondenților se consideră mai curând / în 
totalitate informați despre diverse aspecte ce țin de interacțiunea lor cu GRSI. Astfel, 84% dintre polițiştii 
chestionați au declarat că sunt informați despre prevenirea consumului de droguri – Diagrama 10. 

Diagrama 10. Nivelul de informare al angajaților poliției despre Instrucțiune, % 
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Aproximativ 3 din 4 respondenți se consideră informați în ceea ce priveşte Instrucțiunea cu privire 
la intervenția poliției în prevenirea şi controlul HIV în mediul GRSI şi a profilaxiei HIV şi a altor boli 
transmisibile. 

De asemenea, marea majoritate a polițiştilor participanți la sondaj se consideră mai degrabă / în 
totalitate informați despre modul şi persoanele cărora trebuie să le raporteze în caz de expunere la risc 
de infectare cu HIV / alte boli transmisibile (71%), precum şi despre metodele de protecție personală în 
caz de expunere accidentală la sânge sau alte lichide biologice periculoase de contaminare cu HIV/ alte 
boli transmisibile (70%). 

Cca. 2/3 dintre polițişti (64%) se consideră informați despre rolul poliției în cadrul mecanismului de 
referire şi despre programele de reducere a riscurilor (63%). 

Majoritatea respondenților afirmă că ştiu care sunt instituțiile prestatoare de servicii ce țin de reducerea 
riscurilor din localitățile lor (60%), asistența ce trebuie oferită GRSI în caz de reținere (57%) şi modul de 
acordare a primului ajutor în caz de supradozare cu droguri (57%). 

Cca. jumătate dintre participanții la sondaj afirmă că sunt informați despre mecanismul de referire/ 
acompaniere a GRSI (54%), despre serviciile de care poate beneficia angajatul poliției în caz de infectare 
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cu HIV/alte boli transmisibile în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu (53%), precum şi despre ceea 
ce include şi modul de utilizare a Setului individual pentru asigurarea protecției împotriva riscului de 
contaminare cu HIV (50%). 

Aspectele asupra cărora polițiştii se consideră cel mai puțin informați se referă la următoarele: a) Ce 
este Actul pentru înregistrarea cazului de expunere profesională; b) cine este persoana responsabilă de 
păstrarea şi utilizarea Setului individual pentru asigurarea protecției împotriva riscului de contaminare 
cu HIV. Astfel, cca. 2/3 dintre respondenți nu sunt familiarizați cu aceste aspecte. 

La o primă analiză, valorile prezentate indică asupra unui nivel înalt de informare. Dar dacă analizăm 
numărul respondenților care au declarat că mai degrabă/deloc nu sunt informați cu privire la cel puțin 
jumătate dintre aspectele enunțate în Diagrama 10, ponderea acestora se ridică la cca. 12%. 

Odată întrebați de unde s-au informat despre aspectele prezentate în Diagrama 10, jumătate dintre 
respondenți au menționat că au fost instruiți la serviciu, 1/3 au citit Instrucțiunea pe internet, iar 15% 
– s-au informat de la colegi – Diagrama 11. 

Diagrama 11. Sursele de informare ale angajaților din poliție despre diverse aspecte ce țin 
de interacțiunea acestora cu GRSI și despre Instrucțiunea cu privire la intervenția poliției în 
prevenirea și controlul HIV în mediul GRSI,%
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În cadrul DFG, au fost identificate mai multe probleme ce țin de informarea cu privire la Instrucțiune. 
Astfel, au fost informați, în special, ofițerii de poliție, dar nu şi personalul de rang inferior, precum şi 
personalul medical care interacționează nemijlocit cu GRSI. Unii reprezentanți ai poliției au declarat 
că la instruiri nu participă întotdeauna persoanele potrivite. Informația pe care au primit-o nu a fost 
diseminată ulterior printre colegi sau a fost diseminată superficial. Există un flux mare de personal 
în rândurile angajaților poliției, prin urmare informația nu ajunge la toți angajații. Modalitățile de 
informare sunt limitate şi nu întotdeauna eficiente. Instrucțiunea a fost printată şi distribuită în mai 
multe inspectorate de poliție. Ulterior, s-a constatat că angajații acestor inspectorate fie nu au văzut 
acest document, fie dacă l-au văzut, dar nu l-au citit, din lipsă de timp, din lipsă de interes sau pentru	că	
nu	s-a	emis	un	ordin	în	acest	sens. În opinia reprezentanților organizațiilor societății civile este necesară 
aplicarea unor metode diferite de livrare a informației şi de învățare: filmulețe	video	care	să	arate	cum	
se	 întâmplă	 lucrurile	 în	mod	practic,	de	exemplu:	cum	se	oferă	primul	ajutor	 în	caz	de	supradoză,	cum	
interacționează	 polițistul	 cu	 persoana	 aflată	 în	 tratament	 cu	metadonă	 la	 punctul	 de	 distribuție,	 cum	
interacționează	un	polițist	cu	un	consumator	de	droguri	pentru	a	evita	de	a	se	auto-expune	unor	riscuri	
etc.	 Informația	transmisă	pe	această	cale	ar	 fi	mai	ușor	asimilată	și	ar	rămâne	în	memorie	pentru	mai	
mult	timp	decât	dacă	ar	fi	citită	de	pe	cele	circa	50	pagini	ale	Instrucțiunii.	Filmulețele	să	fie	realizate	cu	
participarea	angajaților	poliției	sau	chiar	preluate	de	la	ucraineni…	cred	că	am	văzut	ceva	la	ei	de	acest	
fel)	OSC.

 Potrivit reprezentanților organizațiilor societății civile, deşi Instrucțiunea a fost inclusă în Curriculumul 
Academiei de Poliție, acesta nu este un subiect abordat serios. Reprezentanții organizațiilor societății 
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civile au mai declarat că au fost create mecanisme prin care informația să ajungă la tot efectivul 
angajaților inspectoratelor de poliție, dar acestea nu funcționează. Astfel, Instrucțiunea a fost inclusă în 
planul de instruiri al Inspectoratului General de Poliție, dar nefiind desemnată în mod expres persoana 
responsabilă de informare, instruirile nu se produc, de facto. În plus, nu se realizează o evaluare a 
cunoştințelor poliției privind gradul lor de informare în ceea ce priveşte măsurile de profilaxie şi 
prevenire a infectării cu HIV şi alte boli contagioase.

	 ”Noi	 [OSC]	 facem	vizite	 și	 la	 inspectoratele	de	poliție.	Cu	regret,	 impresia	mea	este	că	 lumea	nu	are	
idee	că	există	o	asemenea	instrucțiune.	Există	specialiști	în	prevenție	pe	care	i-am	instruit	și	ei	cunosc	
despre	instrucțiune,	dar	când	ajungem	la	personalul	medical	care	trebuie	să	implementeze	în	practică	
mecanismul	de	referire,	sau	tratamentul	–	acolo	e	zero.	Nu	am	văzut	nicio	asistentă,	nici	un	”paramedic”	
[фельдшер]	 din	 IDP	 care	 să	 cunoască	 că	 există	 o	 asemenea	 instrucțiune,	 și	 asta	 pentru	 că	 nimeni	
nu	 i-a	 informat.	 Există	 personal	 atestat	 care	 vizitează	 ședințele,	 dar	 uităm	 de	 angajații	 ”inferiori”.	
”Paramedicii”,	majoritatea	pensionari,	nu	sunt	invitaţi	la	aceste	ședințe.	Dacă	șeful	inspectoratului	nu	
i-a	spus	ce	trebuie	să	facă,	nimeni	nu-i	va	mai	spune.	”	OSC

	 ”Noi	 [OSC]	ne-am	consolidat	eforturile	 [de	 informare]	asupra	celor	cu	epoleți,	asupra	ofițerilor.	Mai	
avem	de	mers	în	jos.”	OSC

	 ”Ceea	ce	facem	noi,	OSC-urile,	este	foarte	puțin	și	foarte	segmentat.	Să	mergi	1-2	ori	la	inspectoratul	de	
poliție	și	să	le	aduci	aminte	că	există	instrucțiunea,	că	există	mecanismul	de	referire	etc.,	nu	e	suficient.	
Ceea	ce	într-adevăr	este	important	să	facem	e	să	vedem	cum	ajunge	informația	din	inspectorat	de	sus	
în	jos.	Despre	instrucțiune	cunosc	câțiva	inspectori	pe	prevenire,	cineva	din	șefii	adjuncți	care	au	fost	la	
instruirile	noastre	și	atât.	Și	probabil	că	nici	nu	au	diseminat-o.	În	plus,	s-ar	putea	ca	cineva	dintre	ei	nici	
să	nu	mai	lucreze	acolo.”	OSC

	 ”Inițial	 ne-am	 concentrat	 foarte	mult	 eforturile	 pe	 promovarea	 instrucțiunii	 la	 nivel	 central,	 să	 fie	
acceptată	 și	 semnată	 de	 inspectoratul	 general	 de	 poliție	 etc.	 Bani	 pentru	 instruiri	 nu	 ne-au	 ajuns.	
Consider	ca	din	momentul	când	s-a	făcut	ultima	evaluare	și	unde	s-a	constatat	că	polițiștii	nu	cunosc	
despre	instrucțiune,	nu	s-a	făcut	nimic.	Nu	am	avut	instruiri	pentru	polițiști.”	OSC

	 ”În	contextul	reformei	MAI,	ei	urmează	să	elaboreze	niște	SOP-uri	–	proceduri	operaționale	standard	–	
să	știe	ce	să	facă	un	polițist,	de	exemplu,	în	cazul	în	care	cade	o	persoană	pe	stradă.	El	nu	știe	ce	să	facă:	
e	datoria	lui	să	o	ajute	sau	nu,	trebuie	să	cheme	Ambulanța	sau	nu	etc.	Noi,	cei	din	societate	civilă,	ar	
trebui	să	ne	implicăm	și	să	ne	asigurăm	că	aspectele	ce	țin	de	sănătate	să	nu	se	piardă	atunci	când	ei	
vor	elabora	SOP-urile.	Aici	trebuie	să	lucrăm	cu	autoritatea	publică	centrală.”	OSC

	 ”Persoanele	care	au	fost	informate,	au	obținut	informații,	dar	când	revin	la	locul	de	muncă,	nu	au	când	
să	redea	informația.	Persoana	poate	la	o	ședință	să	spună	în	linii	generale,	dar	nu	e	suficient.	Metoda	
diseminării	informației	în	formă	de	cascadă	nu	funcționează.”	Reprezentant	sector	poliție

	 ”Recent,	noi	am	făcut	o	activitate	împreună	cu	un	OSC,	la	care	am	invitat	poliția.	Am	dus	invitația	la	
șeful	poliției,	iar	la	masa	rotundă	a	venit	o	persoană	care	nu	avea	treabă	cu	asta.	Sunt	sigur	că	atunci	
când	s-a	întors,	nu	a	mai	diseminat	informația	de	la	eveniment”.

	 ”Per	 ansamblu,	 ea	 este	 inutilă.	 Pentru	 că	 este	 flux	 de	 cadre,	 au	 fost	 instruiți	 un	 număr	 restrâns	 de	
oameni.	În	plus,	nu	se	duce	specialistul	în	domeniu,	ci	din	alte	direcții,	care	au	doar	tangențial	atribuții	
la	domeniu…	”.	Reprezentant	sector	poliție	

	 ”Nu	poate	fi	implementată,	pentru	că	nu	toată	lumea	e	informată,	nu	sunt	resurse	bugetare	suficiente	
pentru	a	procura	necesarul	de	materiale	consumabile,	nedorința	unora	de	a	o	implementa.	Unii	polițiști	
nu	declară	despre	accidentele	care	li	se	întâmplă.	”	Reprezentant	sector	poliție

Dacă ne referim la instruirea la locul de muncă privind implementarea instrucțiunii metodice, 59% 
dintre respondenți au declarat că în anul 2016 au fost organizate careva instruiri în inspectoratele de 
poliție de care aparțin (Diagrama 12). În acelaşi timp, doar jumătate dintre respondenți au participat la 
aceste instruiri (Diagrama 13). 
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Diagrama 12. Ponderea persoanelor care 
au indicat că au fost organizate instruiri 
privind implementarea Instrucțiunii meto-
dice, în inspectoratele de poliție în 2016 , %

Diagrama 13. Ponderea persoanelor care 
au participat la instruirile privind imple-
mentarea Instrucțiunii metodice, realizate 
în 2016, %
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Dintre cei care au participat la aceste instruiri, doar jumătate au rămas satisfăcuți de ele (Diagrama 14). 
În acelaşi timp, marea majoritate a respondenților ar mai avea nevoie de careva instruiri în vederea 
implementării eficiente a Instrucțiunii cu privire la intervenția poliției în prevenirea şi controlul HIV în 
mediul grupurilor cu risc sporit de infectare (70%) – Diagrama 15. 

Diagrama 14. Gradul de satisfacție al 
participanților la instruirile privind imple-
mentarea Instrucțiunii metodice, realizate 
în 2016, %

Diagrama 15. Ponderea respondenților care 
ar mai avea nevoie de instruiri cu privire 
la implementarea eficientă a Instrucțiunii 
metodice, % 
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Cunoștințe și opinii despre programele de reducere a noxelor
Programele de reducere a noxelor sunt considerate foarte binevenite de către participanții la DFG. 

Programul de schimb de seringi în mediul CDI a fost foarte înalt apreciat: ”Scopul	programului	schimbului	
de	seringi	este	bun,	pentru	că	urmărește	să	anihileze	rețeaua	celor	care	aduc	în	țară	droguri,	plus	îi	au	în	
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vizor	pe	toți	consumatorii	de	droguri	și	previn/reduc	infracțiunile	pe	care	aceștia	le	pot	săvârși.	Dispare	și	
cererea,	și	oferta.	Programul	schimbului	de	seringi	este	foarte	binevenit.	O	condiție	trebuie	respectată	ca	
să	fie	eficient:	să	nu	aibă	acces	orice	angajat	al	poliției,	medic,	asistent	social.	Trebuie	o	persoană	anumită	
responsabilă	de	domeniu.”	Reprezentant	sector	poliție 

Programul de substituire a drogurilor injectabile cu metadona este, în general, considerat un program 
foarte bun, eficient şi binevenit pentru reabilitarea consumatorilor de droguri. 

	 ”S-a	demonstrat,	dar	și	cunosc	persoane	care	au	fost	în	programul	metadonă,	s-au	tratat	de	dependența	de	
droguri,	își	fac	familii,	sunt	încadrate	în	câmpul	muncii,	sunt	încadrate	în	sistemul	social.”	Reprezentant	
sector	medical	

	 ”Persoanele	din	programul	metadonă	nu	mai	caută	să	fure,	să	bată	pe	cineva	ca	să-și	procure	droguri.”	
Reprezentant	sector	medical

În acelaşi timp, o parte dintre respondenți (în special femeile din GRSI şi reprezentanții poliției) 
consideră farmacoterapia cu metadonă ca fiind ineficientă	 și	 inutilă. În acest sens, au fost aduse mai 
multe argumente: cazurile în care consumatorii de droguri s-au tratat de dependență sunt extrem de 
rare. 

Tratamentul cu metadonă nu este complementat cu consiliere psihologică şi, prin urmare, este puțin 
eficient. 

Modul în care programul este aplicat are un efect invers şi contribuie la faptul ca CDI să nu dorească să 
se trateze, ci să rămână în program (programul este gratuit, beneficiarul programului are posibilitatea să 
decidă ce cantitate de metadonă să administreze pentru a se simți confortabil, beneficiarii programului 
au acces zilnic la metadonă şi nu sunt nevoiți să caute modalități pentru a-şi face rost de alte droguri). 

Tratamentul de substituție cu metadonă acoperă doar consumatorii de opiade, nu şi de alte droguri. 

Unii participanți la DFG au declarat că mulți dintre beneficiarii programului de farmacoterapie cu 
metadonă îşi injectează nestingherit şi alte droguri, pentru că doar metadona nu le este suficientă. 

Potrivit unor opinii, acest program este aplicat incorect în mod intenționat, pentru că satisface interese 
criminale. 

	 ”Tratamentele	 sunt	 puțin	 eficiente	 pentru	 că	 nu	 sunt	 complexe.	 Există	 medicamente,	 dar	 lipsește	
consiliere	 și	 suport	psihologic.	Cunoaştem	 foarte	puține	 exemple	 când	consumatorii	 de	droguri	 s-au	
tratat.”	Reprezentant	sector	medical	

	 ”Dacă	înainte	narcomanii	oboseau	de	la	viața	pe	care	o	aveau,	pentru	că	erau	nevoiți	întruna	să	caute	
ceva,	să	fure,	să	fie	prinși	și	închiși	[în	închisoare],	era	un	fel	de	goană	continuă	după	nimic.	Acum	ei	sunt	
tare	relaxați.	Știu	că	vor	veni	și-și	vor	lua	doza	legitimă	de	metadonă,	toate	drepturile	le	sunt	protejate,	
nu	li	se	va	întâmpla	nimic.	Ei	nu	vor	să	scape	de	această	dependență.	Eu	sunt	de	părerea	că	dacă	omul	
nimerește	în	această	plasă,	trebuie	scos	din	ea.	Dar	programul	”metadona”	îl	ajută	să	rămână	acolo.”	
GRSI,	femeie

	 ”Programul	Metadonă	nu	este	bun,	pentru	că	nu	ajută	omul	să	scape	de	dependență.	Doar	ea	durează	
ani	de	zile,	ani	de	zile	omul	vine	să-și	ea	doza.	Și	doza	se	mărește,	se	mărește,	pentru	că	nu	le	mai	este	
suficientă	o	doză	mică.”	GRSI,	femeie

	 ”Programul	Metadonă	și	toate	celelalte	acțiuni	care	sunt	acum	realizate	pentru	a	proteja	drepturile	
narcomanilor	au	fost	gândite	pentru	ca	narcomanilor	sa	le	fie	bine.	Dar	cine	se	gândește	la	familiile	lor:	
mame,	soții,	copii?	Familiilor	le	este	foarte,	foarte	greu.	Ei	continuă	să	scoată	totul	din	casă…	Programul	
trebuie	gândit	în	așa	fel,	încât	peste	o	perioadă	scurtă	narcomanul	să	renunțe	definitiv	la	narcotice.	Dar	
așa…	”	GRSI,	femeie

	 ”Metadona	în	Moldova	este	un	business.	Tratamentul	cu	metadonă	trebuie	să	dureze	6	luni:	3	luni,	în	
care	se	mărește	doza	până	la	60	grame,	și	alte	3	luni	–	invers…	fără	alte	preparate	psihotrope	sau	de	
alt	gen.	Legislația	prevede	să	se	 facă	o	 testare	de	3	ori	 și	dacă	analizele	 identifică	și	alte	substanțe,	
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beneficiarii	programului	trebuie	să	fie	excluși	din	program.	Dar	la	noi	merg	cu	anii,	de	ce?	Pentru	că	
cuiva	îi	este	convenabil.”	GRSI,	femeie

	 ”Sunt	mulți	dintre	cei	care	vin	la	cabinetul	de	metadonă,	și	în	același	timp	stau	sub	ferestrele	medicilor	
și	se	injectează	cu	droguri.	Despre	ce	fel	de	eficiență	putem	vorbi?”	GRSI,	femeie

	 ”Narcomanul	își	stabilește	singur	doza:	vine	și	spune	că	cantitatea	care	o	ia	nu-i	este	suficientă.	În	nici	
o	altă	țară	narcomanul	nu	consumă	180g	de	metadonă,	ca	la	noi.”	GRSI,	femeie	

	 ”Ei	merg	la	policlinică	după	metadonă	ca	la	serviciu.	E	prea	permisivă,	prea	”moale”	atitudinea	față	de	
ei.	Nu	se	mai	tem	de	nimic.	Și	aşa	cum	poliția	acum	nu	trebuie	să-i	agreseze	–	nu	mai	au	frică	de	nimic.”	
GRSI,	femeie

	 ”Metadona	nu	este	o	practică	eficientă.	Sunt	cazuri	când	beneficiarii	programului	metadonă	consumă	
și	alte	droguri,	pentru	că	metadona	nu	le	ajunge.”	Reprezentant	sector	poliție	

	 ”La	o	primă	fază,	narcomanul	poate	 fi	ajutat	de	acest	program,	dar	 la	cei	cu	stagiu	–	metadona	nu	
ajută.”	Reprezentant	sector	poliție	

	 ”Foarte	bun	program.	Dar,	din	păcate,	metadona	este	doar	pentru	cei	care	consumă	opiade.	Persoanele	
care	consumă	alte	droguri	sunt	neacoperiți.”	

 În plus, potrivit unor participanți la DFG, ”Nu	este	bine	că	punctul	de	oferire	a	metadonei	este	în	policlinică,	
deoarece	persoanele	care	vin	să	ia	metadonă,	au	un	comportament	care	atrage	atenția	celorlalți	oameni,	
adică	sunt	agitați,	strigă,	se	distrează.	Și	asta	le	creează	o	imagine	negativă.”	GRSI,	femeie	

Unii reprezentanți ai poliției au declarat că o problemă a programului este că nu acoperă decât persoanele 
care au fost pedepsite pentru consum de droguri (ca	să	devină	beneficiar	al	programului	cu	metadonă,	
persoana	trebuie	întâi	închisă,	pedepsită	pentru	consum).	



30 Pagina

IMPLEMENTAREA INSTRUCȚIUNII CU PRIVIRE LA 
INTERVENȚIA POLIȚIEI ÎN PREVENIREA ȘI PROFILAXIA HIV 
ÎN MEDIUL GRUPURILOR CU RISC SPORIT DE INFECTARE

Opiniile angajaților de poliție cu referire la gradul în care colegii lor cunosc și 
implementează Instrucțiunea 
Majoritatea angajaților de poliție care au participat în sondaj au declarat că colegii lor cunosc bine 
Instrucțiunea cu privire la intervenția poliției în prevenirea şi controlul HIV în mediul GRSI (74%) – 
Diagrama 16. Această constatare este congruentă cu faptul că în inspectoratele de poliție se fac instruiri 
periodice cu privire la Instrucțiune şi implementarea acesteia. Or, 72% dintre respondenți au declarat că 
în subdiviziunile de care aparțin au loc asemenea instruiri. În acelaşi timp, fiecare al cincilea respondent 
(26%) a declarat că în subdiviziunile lor nu se fac instruiri la acest subiect, iar 13% cred că colegii lor nu 
sunt suficient de familiarizați cu documentul.

Diagrama 16. Opiniile angajaților de poliție despre acțiunile de informare asupra Instrucțiunii și 
implementarea acesteia în subdiviziunile de poliție de care aparțin, %
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Puțin peste jumătate dintre polițiştii chestionați (59%) au declarat că Instrucțiunea este implementată 
de colegii de serviciu. În acelaşi timp, fiecare al cincilea respondent (24%) consideră că acest document 
nu este aplicat în practică de către colegi. Ponderea celor care nu ştiu dacă Instrucțiunea este sau nu 
implementată în practică de către colegi constituie 18% – Diagrama 16. 

În acelaşi timp, participanții la DFG au recunoscut că există mai multe impedimente privind implementarea 
în practică a Instrucțiunii. Nu toți colaboratorii poliției acceptă această instrucțiune, în mod special, 
din cauza percepțiilor negative pe care le au despre CDI. O altă problemă se referă la insuficiența/lipsa 
de informare a reprezentanților poliției. O altă problemă care compromite implementarea eficientă a 
Instrucțiunii constă în lipsa schemei de referire la nivelul fiecărui raion, în baza schemei-cadru, descrisă 
în instrucțiune.

Gradul de implicare al polițiştilor în măsurile de profilaxie a HIV şi a altor boli transmisibile, dar şi 
în acțiunile de prevenire a consumului de droguri este insuficient. Astfel, doar cca. jumătate dintre 
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respondenți (55%) au declarat că ei şi colegii lor se implică în asemenea acțiuni. 40% dintre participanții 
la sondaj au declarat că nu se implică în măsuri de profilaxie HIV şi în acțiuni de prevenire a consumului 
de droguri – Diagrama 16. 

Reprezentanții poliției consideră că acțiunile de profilaxie şi prevenire HIV în mediul GRSI sunt ineficiente 
şi nu contribuie de facto la prevenirea şi profilaxia HIV, întrucât sunt adresate unor grupuri vulnerabile 
ale populației, cărora ”li-i	totuna.	Asta	mai	degrabă	ne	trebuie	nouă	decât	lor”. Un alt argument invocat 
a fost că nimeni nu monitorizează dacă persoana din GRSI, odată informată, va respecta măsurile de 
prevenire a contaminării cu HIV şi va accesa serviciile de reducere a riscurilor. 

Rezultatele studiului arată că dotarea subdiviziunilor de poliție cu Seturi individuale pentru asigurarea 
protecției împotriva riscului de contaminare cu HIV / alte boli transmisibile este insuficientă. Astfel, 
marea majoritate a respondenților (77%) au declarat că subdiviziunile din care fac parte nu sunt 
asigurate cu numărul necesar de seturi – Diagrama 16.

Acțiuni întreprinse de către respondenți în cazul reținerii CDI în ultimele 12 luni
Pe parcursul ultimilor 12 luni de la data chestionării, fiecare al patrulea respondent a fost în situația de 
a reține o persoană consumatoare de droguri injectabile – Diagrama 17. 

Diagrama 17. Ponderea respondenților care au reținut o persoană consumatoare de droguri 
injectabile pe parcursul ultimilor 12 luni ,%
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Instrucțiunea metodică prevede ca reprezentanții poliției să informeze persoanele din GRSI despre 
riscurile de infectare şi modalitățile de prevenire a infectării cu HIV/SIDA şi alte maladii contagioase. 
Totodată, dintre cei care au reținut CDI în 2016, puțin peste jumătate (57%) au declarat că i-au informat 
despre riscuri şi măsurile de prevenire a infectării (Diagrama 18). Ponderea celor care nu au informat 
este destul de mare – 38%. 
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Diagrama 18. Tipurile de acțiuni întreprinse de către respondenți în cazul reținerii CDI în 
ultimele 12 luni, %
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Instrucțiunea prevede, de asemenea, că polițistul trebuie să informeze consumatorul reținut, care este 
în procesul de tratament, despre faptul că acesta poate continua tratamentul chiar dacă este reținut. 
57% dintre respondenți au declarat că au informat persoanele pe care le-au reținut despre posibilitatea 
continuării tratamentului, iar 38% dintre respondenți nu au considerat necesar să informeze CDI despre 
acest fapt (Diagrama 18). 

57% dintre respondenți s-au informat dacă persoana pe care au reținut-o este beneficiar al vreunui 
program de tratament, în timp ce restul nu s-au informat despre acest aspect – Diagrama 18. 41% 
dintre respondenți au declarat că au telefonat instituția care le oferă tratament CDI şi au informat aceste 
instituții despre reținere. Circa 1/3 dintre respondenți au declarat că au însoțit persoana consumatoare 
de droguri reținută până la instituția care îi asigură tratamentul. 

În acelaşi timp, participanții la DFG (inclusiv consumatorii de droguri injectabile care au avut experiența 
reținerii de către polițişti) au declarat că, în cazul persoanelor reținute mai mult de 3 ore, rareori le 
este asigurat accesul la servicii de reducere a riscurilor / instituții medicale / servicii sociale. Astfel, 
dacă persoanele reținute se află în terapie de substituție cu metadonă, rareori li se asigură continuarea 
tratamentului după reținere.

	 ”Am	 fost	 de	multe	 ori	 sunați	 de	 către	 persoanele	 care	 au	 fost	 reținute	 de	 poliție	 și	 cărora	 nu	 li	 s-a	
asigurat	tratamentul	necesar,	chiar	dacă	 în	timpul	reținerii	 îl	 solicitau	de	 la	polițiști.”	Reprezentant	
sector	medical

	 ”Nu	se	întreprind	măsuri	pro-active	pentru	a	realiza,	de	exemplu,	continuitatea	unui	tratament,	dar	nici	
nu	există	proceduri	interne	care	ar	obliga	realizarea	acestor	măsuri.	Nu	există	niște	SOP-uri	concrete	
[proceduri	operaționale	standard].	Polițistul	trebuie	să	aibă	o	instrucțiune	clară	despre	ce	să	întreprindă	
în	cazul	în	care	are	o	persoană	care	se	află	la	tratament	cu	metadonă,	de	exemplu.”	OSC

	 ”Există	cazuri	de	întrerupere	a	tratamentului	ARV	[antiretroviral]”.	OSC

	 ”Când	am	fost	reținut,	poliția	intenționat	nu	mi-a	asigurat	tratamentul.	Sperau	că	mă	voi	simți	rău	și	voi	
recunoaște	anumite	fapte	pe	care	nu	le-am	săvârșit.”	CDI,	bărbat

	 ”Polițiștii	știu	că	trebuie	să-mi	asigure	metadonă.	Odată,	când	am	fost	reținut,	i-am	întrebat	dacă	există	
vreun	document	scris	care	trebuie	să-l	completez,	unde	să	indic	că	am	nevoie	de	metadonă.	Mi-au	spus	
că	este	suficient	să	le	spun	oral,	dar	așa	și	nu	mi-au	dat	metadona.	Știți	ce	spun	a	doua	zi?	Că	nu	le-am	
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spus	că	sunt	la	terapie	de	substituție	cu	metadonă.	Chiar	dacă	voi	sta	în	celula	lor	și	mă	voi	simți	atât	de	
rău	încât	să	rup	ușile,	nimănui	nu-i	pasă.”	CDI,	bărbat

6% dintre respondenți nu au întreprins nicio acțiune din cele enunțate în Diagrama 18. 

Intervențiile poliției în cazurile de supradozare cu droguri
Un alt aspect ce ține de aplicarea în practică a Instrucțiunii se referă la intervențiile în cazurile de 
supradozare cu droguri. Majoritatea participanților la DFG susțin că polițiştii cunosc cum să acorde 
primul ajutor în caz de supradozaj. În acelaşi timp, ei au menționat că majoritatea polițiştilor apelează 
la Serviciul de Urgență şi nu întreprind careva acțiuni până la sosirea acestuia. Polițiştii refuză să acorde 
primul ajutor pentru a evita riscul de infectare cu eventuale boli contagioase (HIV/SIDA, hepatită). 

La rândul lor, CDI au mai menționat că, în cazul în care se întâmplă o situație de supradozare cu droguri, 
se străduiesc să acorde asistența necesară fără să apeleze la Serviciul de Urgență, pentru că în astfel de 
situații este chemată şi poliția, iar aceasta presupune anumite consecințe pentru CDI, precum reținere 
pentru cel puțin 24 ore, amendă. CDI au menționat că ştiu cum să acorde primul ajutor în cazul în care 
cineva dintre cunoştințele lor ar consuma o supradoză de droguri. Ei s-au referit la următoarele măsuri 
de prim ajutor: a nu permite înghițirea limbii, întorcând victima pe o parte sau cu fața în jos; a administra 
preparatul Nalaxon pentru supradoza de opiate, care este oferit în cadrul programului de tratament cu 
metadonă; a efectua respirație artificială “gură în gură”; a înțepa cu un obiect ascuțit sau a face un duş 
rece pentru a te asigura că victima este în conştiință; a chema Serviciul de Urgență. 

Majoritatea CDI au însuşit acțiunile de acordare a primului ajutor CDI de la alți consumatori de droguri 
(”prieteni	mai	mari”,	”chiar	am	asistat	la	asemenea	situații”), şi în foarte puține cazuri în cadrul instruirilor 
care se realizează în programele de reducere a riscurilor. CDI au declarat că li se întâmplă foarte des (”o	
dată	la	două	săptămâni”) să acorde primul ajutor în situații de supradoză cu droguri.

	 ”Există	Nalaxon	 pentru	 cei	 care	 consumă	 opiate.	 Îl	 primim	 la	 centru,	 din	 programul	 de	 reducere	 a	
noxelor.	Iar	dacă	nu	este	Nalaxon,	cel	mai	important	este	să	nu	permiți	omului	să	înghită	limba.”	CDI,	
bărbat	

	 ”Trebuie	să-i	scoți	limba,	să-l	culci	pe	o	parte,	ori,	și	mai	bine,	să-l	pui	pe	genunchi	cu	fața	în	jos	ca	să	nu	
se	sufoce.	În	unele	situații	trebuie	să-i	faci	respirație	artificială.”	CDI,	bărbat	

	 ”În	cazuri	extreme	trebuie	să	suni	la	Urgență.	Dar	noi	ne	străduim	să	nu	sunăm,	că	vine	și	poliția	și	te	
închide	în	KPZ	[camera	de	detenție	provizorie],	iar	acolo	stai	cel	puțin	24	ore.	ȘI	pot	să-ți	mai	dea	și	
amendă…”	CDI,	bărbat

	 ”Se	 întâmplă	 foarte	des	să	acordăm	ajutor…	practic	peste	o	săptămână.	Mie	de	5	ori	mi-au	acordat	
ajutor	în	caz	de	supradozaj.”	CDI,	bărbat	

	 ”Dacă	inima	e	bună,	trebuie	să-i	faci	un	duș	foarte	foarte	rece,	ca	să	nu-și	piardă	cunoștința”	CDI,	femeie

Activitatea inspectoratelor de poliție în 2016 în domeniul informării asupra Instrucțiunii 
metodice și implementării acesteia
Instrucțiunea metodică prevede ca reprezentanții poliției să informeze persoanele din GRSI despre 
riscurile de infectare şi modalitățile de prevenire a infectării cu maladii contagioase precum HIV/SIDA, 
hepatite virale, tuberculoză şi boli sexual transmisibile. Prin urmare, cercetarea şi-a propus să măsoare 
opinia participanților la sondaj şi la DFG cu privire la gradul de realizare a acestor prevederi. Astfel, 
majoritatea participanților la sondaj au declarat că inspectoratele lor au avut o activitate foarte bună/
bună în 2016 cu privire la informarea reprezentanților GRSI despre măsurile de prevenire a infectării cu 
HIV şi alte boli transmisibile în timpul consumului de droguri intravenoase, relațiilor sexuale neprotejate 
(58%) – Diagrama 19. În acelaşi timp, fiecare al cincilea respondent a evaluat negativ acțiunile de informare 
în acest domeniu ale inspectoratului de care aparțin. Această opinie a fost susținută şi de majoritatea 
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participanților la DFG. Potrivit acestora, inspectoratele de poliție nu informează reprezentanții GRSI 
despre riscurile de infectare şi modalitățile de prevenire HIV şi a altor maladii transmisibile. 

Diagrama 19. Evaluarea de către respondenți a activității pentru anul 2016 a Inspectoratului de 
poliție de care aparțin, %
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Situația este similară în cazul prevederii conform căreia reprezentanții poliției trebuie să informeze 
persoanele din GRSI reținute despre Programele de reducere a riscului, despre posibilitatea tratamentului 
şi despre instituția ce le poate acorda acest ajutor. Majoritatea polițiştilor chestionați au declarat că 
inspectoratele lor au avut o activitate foarte bună/bună în 2016 cu privire la distribuirea materialelor 
informative referitoare la Programele de prevenire HIV, de reducere a riscurilor în mediul GRSI (57%). 
Totodată, fiecare al patrulea respondent şi majoritatea participanților la DFG au declarat că, în general, 
nu sunt realizate activități de informare despre Programele de reducere a noxelor. 

	 ”Nu	informează.	Polițistul	nu	prea	știe	despre	instrucțiune,	dar	chiar	și	atunci	când	știe,	nu	consideră	
necesar	să	piardă	timpul	cu	explicații.”	OSC	

	 ”Cam	o	lună	în	urmă,	am	discutat	cu	un	polițist	și	l-am	întrebat:	”când	mergeți	la	chemare	sau	în	razii	
la	apartamente	unde	se	consumă	droguri,	îi	informați	despre	programele	de	reducere	a	noxelor?	”	După	
fața	polițistului	am	înțeles	că	nu	știe	despre	ce	vorbesc.	Sau	îți	spun:	”nu	sunt	atribuțiile	noastre,	nu	noi	
ne	ocupăm	de	aceasta.	Treaba	noastră	e	să	descoperim	infracțiuni”.	CDI,	bărbat

	 ”Eu	 văd	 că	 se	 lucrează	 la	 nivel	mai	 înalt	 –	minister,	 generali.	 Dar	 puține	 eforturi	 se	 depun	 pentru	
personalul	care	interacționează	zilnic	cu	aceste	persoane	[UDI],	precum	polițistul	de	sector…	Știu	că	se	
fac	instruiri	pentru	poliție	în	domeniul	HIV,	riscuri	de	contaminare,	modalități	de	protejare,	programe	
de	reducere	a	noxelor	etc.	Dar	informația	nu	ajunge	la	cei	de	jos,	se	pierde	undeva.”	CDI,	bărbat	

Mai puțin de jumătate dintre polițiştii participanți la chestionare au evaluat ca fiind foarte bună/
mai curând bună activitatea inspectoratelor lor în ceea ce priveşte referirea persoanelor din mediul 
GRSI la serviciile de asistență şi suport psiho-social (44%). Fiecare al treilea subiect a evaluat această 
activitate ca fiind mai curând proastă/foarte proastă, iar ponderea lipsei răspunsurilor reprezintă 26%. 
Participanții la DFG au evaluat negativ acest tip de activitate. 

	 ”Nu	prea	am	auzit	despre	cazuri	în	care	poliția	să-i	comunice	unui	consumator	de	droguri	la	ce	OSC	să	
se	adreseze	pentru	schimb	de	seringi,	sau	să-l	informeze	despre	programul	de	tratament	cu	metadonă	
și	unde	 să	 se	adreseze	pentru	metadonă.	Nu	prea	am	auzit	despre	 cazuri	 în	 care	polițiștii	 să	 spună	
lucrătoarelor	 sexului	 comercial	unde	 să	 se	adreseze	pentru	a-și	 lua	prezervative	 sau	 să	 se	adreseze	
lucrătorului	social	poate	a-și	găsi	un	serviciu.”	Reprezentant	sector	medical

Reprezentanții poliției au declarat în timpul DFG că polițiştii cunosc aceste prevederi ale instrucțiunii 
(de informare a persoanelor din GRSI şi de asigurare a continuității tratamentului), însă s-au arătat 
foarte reticenți în ceea ce priveşte gradul în care poliția ar trebui să se ocupe de aceste aspecte. Potrivit 
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lor, acestea ar trebui să fie atribuții ale personalului medical, şi nu ale organelor de poliție. Alte motive 
pentru care aceste prevederi ale instrucțiunii nu se respectă sunt: nedorința polițiştilor de a informa 
persoanele din GRSI datorită percepțiilor negative pe care le au despre aceste persoane, dar şi insuficiența 
informării despre programele de reducere a noxelor.

Riscul de infectare cu boli contagioase în rândul polițiștilor
Experții care au participat la DFG au declarat că, în contextul unei informări insuficiente, riscul de 
contaminare cu HIV sau alte boli contagioase este foarte înalt. Pe de altă parte, foarte mulți dintre 
cei care cunosc care sunt măsurile de protecție, nu întotdeauna le respectă. Un motiv ar fi că nu 
conştientizează riscurile de infectare accidentală şi necesitatea de protecție. Un alt motiv ar fi accesul 
limitat la mijloacele de protecție, precum trusele de percheziție şi de prim ajutor, care conțin accesorii şi 
produse medicamentoase specializate (mănuşi speciale, oglindă, material dezinfectant etc.). 

	 ”Când	mergem	să	efectuăm	o	percheziție,	avem	la	dispoziție	doar	mănuși	simple,	dar	trebuie	din	latex	
dur.	Cu	mănuși	simple	nici	nu	simți	dacă	te	înțepi,	dar	ele	se	rup	foarte	ușor”	Reprezentant	sector	poliție

	 ”Sunt	și	situații	când	dimineața	se	dau	indicații	asistentelor	medicale	că	o	pereche	de	mănuși	trebuie	să	
ajungă	până	la	finele	zilei	de	lucru,	și	nicidecum	să	o	schimbe	la	fiecare	pacient,	după	cum	este	regula.	
Din	cauza	problemelor	financiare	cu	care	se	confruntă	spitalele,	această	problemă	există.	Un	mare	plus	
este	că	toate	instituțiile	medicale	sunt	îndestulate	cu	seringi	de	unică	folosință”.	Reprezentant	sector	
medical	

O altă problemă care sporeşte riscul de infectare cu boli contagioase se referă la gestionarea deşeurilor 
medicale (ace, seringi, alte produse potențial infectate). 

	 ”O	altă	problemă	se	referă	la	gestionarea	deșeurilor	–	colectarea	și	distrugerea	seringilor.	În	Moldova	nu	
există	niciun	spital	care	să	aibă	crematoriu	pentru	seringi	utilizate.	Am	văzut	într-o	instituție	medicală	
cum	se	 colectează	acele	 și	 seringile.	Persoana	care	 făcea	acest	 lucru	era	expusă	unui	 risc	 enorm	de	
infectare.	”	Reprezentant	sector	medical	

	 ”Există	 un	 program	 privind	 controlul	 infecțiilor	 nozocomiale,	 care	 implică	 și	 problema	 gestionării	
deșeurilor	 asociate	 asistenței	 medicale.	 Deja	 lucrurile	 s-au	 schimbat.	 De	 exemplu,	 avem	 ecoboxuri	
prezente	în	sălile	de	proceduri.”	Reprezentant	sector	medical

	 ”Sistemul	penitenciar	are	un	utilaj	de	 transformare	a	 instrumentarului	de	unică	 folosință	 în	deșeuri	
menajere.	Utilajul	este	instalat	în	spitalul	penitenciar.	Există	și	un	Regulament	în	acest	sens,	care	a	fost	
consultat	cu	Centrul	de	Sănătate	Publică.	Mai	întâmpinăm	dificultăți	la	transportarea	instrumentarului	
de	 unică	 folosință	 din	 tot	 sistemul	 penitenciar	 la	 spitalul	 penitenciar,	 pentru	 că	 nu	 avem	 cu	 ce	 le	
transporta.	Au	fost	procurate	ecoboxuri	pentru	a	le	putea	transporta	în	condiții	sigure.	Urmează	să	le	
utilizăm.”	Reprezentant	sector	medical

Potrivit reprezentanților din sectorul medical şi poliție, riscurile de infectare cu HIV şi, respectiv, 
pachetul de măsuri de prevenire şi profilaxie HIV în sistemul civil diferă de cel din sistemul penitenciar. 
În sistemul penitenciar un risc sporit de infectare îl prezintă violența între deținuți (pentru care sunt 
puține măsuri de profilaxie), precum şi acțiunile de piercing şi tatuaj (pentru care nu se aplică deloc 
măsuri de prevenire şi profilaxie). Pentru celelalte riscuri, măsurile de prevenire şi profilaxie sunt 
asigurate mai bine în sistemul penitenciar decât în sistemul civil. 

	 ”În	sistemul	penitenciar	există	instrucțiune	privind	realizarea	perchezițiilor	în	contextul	profilaxiei	HIV,	
astfel	încât	să	prevină	accidentele	de	infectare.	Fiecare	penitenciar	are	set	de	percheziții.	Recent,	au	fost	
procurate	utilaje	de	monitorizare	video,	care	să	ajute	la	percheziții	în	locuri	ascunse.	Toate	au	drept	
scop	reducerea	riscului	de	accidentare”.	Reprezentant	sector	poliție

Fiind întrebați despre cazurile de expunere profesională, participanții la DFG au declarat că în rândul 
polițiştilor există cazuri de infectare cu boli contagioase de la persoanele din GRSI, dar ele	sunt	foarte	
rare	și	nimeni	nu	cunoaște	cu	exactitate	câte	sunt.	Nici unul dintre participanții la DFG nu a confirmat că 
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ar cunoaşte vreun coleg care s-a infectat de HIV, hepatite virale sau alte boli contagioase. Participanții 
la DFG nu ştiu dacă există vreun registru de evidență a cazurilor de expunere profesională la riscul de 
infectare cu boli contagioase.

Colaborarea intersectorială pentru prevenirea și profilaxia HIV în mediul GRSI 
Măsurarea opiniilor persoanelor implicate în cercetare cu privire la eficiența colaborării intersectoriale 
în procesul de prevenire şi profilaxie HIV în mediul GRSI a arătat rezultate contradictorii. În acest context, 
reprezentanții poliției care au fost chestionați în cadrul sondajului de opinie, în general, apreciază 
colaborarea intersectorială. În acelaşi timp, experții din domeniile medical, poliție şi societate civilă 
consideră, mai degrabă, ineficientă colaborarea intersectorială din acest domeniu.

Astfel, majoritatea participanților la chestionare consideră foarte eficientă/eficientă colaborarea dintre 
poliție şi instituțiile de învățământ (72%) – Diagrama 20. De regulă, această colaborare presupune 
realizarea unor sesiuni de informare de către polițişti în şcoli cu privire la prevenirea HIV şi a altor 
boli transmisibile. 15% dintre respondenți şi majoritatea participanților la DFG au declarat că nu prea 
există colaborare între aceste două sectoare. În acest context, participanții la DFG consideră necesară 
extinderea colaborării la nivelul instituțiilor de educație, fiind propuse următoarele acțiuni: includerea în 
curriculum-ul şcolar a tematicilor axate pe problematica HIV/SIDA şi a altor boli contagioase, modalități 
de prevenire a contaminării cu maladii transmisibile, discriminare, stigmatizare etc. Subiectele trebuie să 
fie adaptate vârstelor elevilor. Un alt domeniu de acțiune trebuie să vizeze dezvoltarea de secții, cercuri 
extra-curriculare în cadrul instituțiilor de învățământ şi în afara acestora, pentru a asigura ocuparea 
copiilor şi tinerilor în timpul liber.

Diagrama 20. Aprecierea de către polițiști a colaborării poliției cu alte organizații /persoane din 
localitatea lor în vederea prevenirii infectării cu HIV și alte boli transmisibile în grupurile cu risc 
sporit de infectare, %
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60% dintre participanții la chestionare consideră eficientă colaborarea dintre poliție şi direcțiile de 
asistență socială (60%). În acelaşi timp, fiecare al patrulea respondent şi participanții la DFG au avut 
o poziție absolut diferită. Atât experții din sectorul poliției, cât şi din sectorul medical au declarat că 
practic nu există colaborare cu asistența socială. Potrivit lor, asistența socială nu se implică în prevenirea 
şi profilaxia HIV în mediul GRSI. Motivele neimplicării sunt următoarele: asistenții sociali consideră că 
atribuțiile lor de serviciu nu se extind asupra GRSI, ci asupra altor grupuri vulnerabile din comunități; 
asistenții sociali au un nivel foarte mic de informare despre HIV/SIDA, riscuri de infectare, modalități de 
prevenire, profilaxie şi tratament etc. 

În acelaşi timp, implicarea asistenților sociali este necesară, întrucât sunt primii care interacționează cu 
membrii comunității şi-i cunosc cel mai bine. În acest context, rolul asistenței sociale ar fi de identificare 
a cazurilor potențiale de risc, în special din rândul familiilor vulnerabile şi a celor afectate de migrație; 
referirea cazurilor către servicii specializate de prevenire şi tratament; comunicarea cu alți actori 
comunitari (primarul, personalul instituțiilor şcolare, personalul medical, poliție etc.) pentru prevenirea 
infectării cu HIV şi promovarea sănătății publice. În opinia participanților la DFG, pentru a facilita 
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colaborarea cu sectorul asistenței sociale sunt necesare următoarele acțiuni: crearea unui mecanism 
intersectorial, la nivel local, privind conlucrarea în domeniul promovării modului sănătos de viață, 
elaborarea unui ghid privind mecanismul de colaborare, responsabilizarea asistenților sociali privind 
rolul lor în promovarea sănătății publice la nivel local, prin colaborarea cu sectoarele medical şi poliție. 

	 ”Am	fost	sesizată	de	unii	medici	de	familie	care	s-au	plâns	de	lipsa	de	colaborare	cu	asistenții	sociali	
comunitari.	Asistenții	sociali	au	grijă	să	asigure	familiile	vulnerabile	cu	lemne	și	spun	că	nu	au	treabă	cu	
bolnavii	de	tuberculoză	sau	cu	alte	GRSI.	Am	consultat	fișa	postului	pentru	asistentul	social,	elaborată	
de	Ministerul	Muncii,	și	asistentul	social	trebuie	să	se	implice	în	diferite	activități	de	prevenire	conexe	
cu	sănătatea	publică.	Foarte	multe	persoane	din	GRSI	nu	au	acte	și	din	acest	motiv	nu	pot	beneficia	
de	servicii	medicale,	de	prevenire	sau	de	alte	servicii.	Dacă	asistentul	social	ar	identifica	și	ar	rezolva	
această	problema,	persoanele	din	GRSI	ar	avea	acces	automat	la	serviciile	medicale	și	de	prevenire”.	
Reprezentant	sector	medical

	 ”Asistentul	 social	 trebui	 să	 refere	 cazul.	 Dacă	 a	 depistat	 vreo	 persoană	 consumatoare	 de	 droguri,	
sau	infectată	cu	HIV,	trebuie	să	știe	cui	să	refere	cazul	și	să-l	refere.	De	regulă,	însă,	acest	lucru	nu	se	
întâmplă,	pentru	că	asistentul	social	nu	percepe	asta	drept	sarcina	lui,	dar	nici	nu	știe	cui	să	refere”	
Reprezentant	sector	medical

	 ”Asistenții	 sociali,	 mai	 ales	 din	 sate,	 sunt	 majoritatea	 fără	 studii.	 Ei	 nu	 au	 idee	 ce	 este	 SIDA	 sau	
tuberculoza,	ce	sunt	grupuri	de	risc.	Este	necesar	de	lucrat	cu	ei	în	ceea	ce	priveşte	informarea,	ca	ei	să	
aibă	măcar	cunoștințe	generale”	Reprezentant	sector	medical

	 ”Rolul	 asistentul	 social	 în	 prevenire	 este	 primordial,	mai	 ales	 în	 contextul	migrației.”	 Reprezentant	
sector	medical

	 ”Asistența	medicală	a	conștientizat	necesitatea	suportului	din	partea	asistenței	sociale.	Dar	acest	lucru	
nu	se	întâmplă	și	invers.	Asistenții	sociali	nu	respectă	funcția	lor	de	promovare	a	sănătății	publice.	Este	
foarte	mult	de	 lucru	 în	a	uni	 eforturile	acestor	două	 segmente	 și	de	a	vedea	 importanța	eforturilor	
comune.”	Reprezentant	sector	medical	

55% dintre participanții la chestionare consideră foarte/mai degrabă eficientă colaborarea cu instituțiile 
medicale în prevenirea infectării cu HIV şi alte boli transmisibile în GRSI. Pe de altă parte, fiecare al 
patrulea respondent apreciază drept ineficientă această colaborare, iar ponderea lipsei răspunsurilor 
fiind, de asemenea, destul de mare (19%). Și participanții la DFG au evaluat drept foarte	slabă	colaborarea 
dintre poliție şi serviciile medicale. Potrivit experților, această colaborare se reduce la următoarele 
acțiuni: ”Poliția	aduce	narcomanii	 la	medici”,	 ”Uneori	medicii	 sunt	solicitați	să	 informeze	poliția	despre	
modalitățile	de	protecție”.	Reprezentant	sector	poliție

Este important ca reprezentanții sectorului medical şi de poliție cunosc care este rolul şi responsabilitățile 
instituțiilor lor în prevenirea HIV şi a altor boli transmisibile în mediul GRSI. Astfel, reprezentanții 
sectorului medical îşi identifică rolul şi responsabilitățile cu următoarele: comunicarea cu populația 
generală; informarea persoanelor din GRSI despre riscuri, consecințe şi alte aspecte; diagnosticarea bolii 
survenite; referirea la serviciile medicale, sociale şi servicii de suport oferite de organizații ale societății 
civile; tratamentul maladiilor; consilierea psihologică a persoanelor din GRSI. 

Reprezentanții din domeniul poliției au declarat că responsabilitățile instituțiilor pe care le reprezintă 
este de a informa persoanele din GRSI despre riscuri şi programele de reducere a acestora, referirea către 
serviciile medicale a persoanelor care sunt suspectate de consum sau consumatoare de droguri sau din 
alte GRSI, precum şi asigurarea continuității tratamentului pentru persoanele din GRSI. Totodată, fiind 
întrebați în ce măsură poliția ar trebui să se ocupe de această problemă, ei au declarat că aceasta ar trebui 
să fie prerogativa Ministerului Sănătății, şi nu a organelor de poliție. Această opinie a fost susținută şi de 
către unii reprezentanți din sectorul medical (”Prevenirea	și	profilaxia	HIV	nu	este	competența	poliției.	Ei	
au	alte	sarcini.” Reprezentant	sector	medical). 

50% dintre polițiştii participanți la chestionare au apreciat drept eficientă colaborarea intersectorială 
cu sectorul asociativ în procesul de prevenire şi profilaxie HIV în mediul GRSI. Ceilalți – fie au apreciat 
drept ineficientă această colaborare (28%), fie nu şi-au expus opinia. În acelaşi timp, participanții la DFG 
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au acordat cea mai înaltă apreciere colaborării cu organizațiile societății civile. OSC sunt considerate 
parteneri de bază atât pentru sectorul medical, cât şi pentru poliție. Au fost menționate următoarele 
aspecte de colaborare cu OSC: oferirea de către OSC a suportului informațional (instruiri şi materiale 
informative) pentru personalul din aceste instituții; realizarea împreună a unor campanii de informare 
pentru populația generală; participarea în procesul de elaborare a actelor normative în domeniu; 
elaborarea/ajustarea documentelor de politică internă a inspectoratelor de poliție în concordanță 
cu cadrul legislativ; realizarea unor activități comune de interacțiune între GRSI şi actorii implicați în 
prevenirea şi profilaxia HIV în mediul GRSI; referirea cazurilor (poliția referă persoanele din GRSI către 
OSC, OSC referă persoanele infectate HIV serviciilor medicale specializate); acoperirea cheltuielilor 
de testare şi diagnosticare HIV; asigurarea aderenței la tratament; oferirea consilierii psihologice 
persoanelor din GRSI; referirea persoanelor infectate cu HIV serviciilor medicale specializate.

	 ”Polițiștii	cunosc	despre	programele	existente	și	deja	au	început	să	refere	cazuri	către	noi	[OSC]”.	OSC

	 ”Polițiștii	invită	OSC	să	mergem	împreună	în	sesiuni	de	informare	în	școli,	tabere,	universități	etc.”	OSC

	 ”Realizăm	activități	comune	de	interacțiune	între	polițiști	și	consumatori	(maraton,	ziua	ușilor	deschise	
la	inspectorat)”.	OSC

	 ”Participăm	 la	 ședințe	 comune.	De	 exemplu,	 am	participat	 la	 elaborarea	Programului	municipal	de	
prevenire	și	control	HIV/SIDA,	la	reglementarea	Strategiei	Municipale	Anti-Drog,	am	elaborat	planuri	
de	acțiuni	pentru	inspectorate	de	poliție.	”	OSC

	 ”În	 fiecare	subdiviziune	a	poliției	se	desfășoară	pregătirea	profesională	 la	 locul	de	muncă.	 În	cadrul	
planului	de	 învățământ	sunt	ore	privind	 interacțiunea	cu	diferite	categorii	de	persoane,	 inclusiv	din	
GRSI.	La	aceste	activități	sunt	invitați	și	specialiști	OSC.”	Reprezentant	sector	poliție	

	 ”OSC	participă	la	ședințele	comune	ale	Comisiei	Naționale	Antidrog.”	Reprezentant	sector	poliție

	 ”O	altă	modalitate	de	colaborare	sunt	vizitele	de	studiu	finanțate	de	OSC,	pentru	a	prelua	bune	practici	
de	peste	hotare.”	Reprezentant	sector	poliție	

	 ”În	 cazul	 sistemului	 penitenciar,	 rolul	 OSC	 în	 prevenirea	 și	 profilaxia	 HIV	 este	 foarte	 semnificativ.	
Pe	umerii	personalului	medical	din	cadrul	sistemului	penitenciar	sunt	puse	 foarte	multe	obligațiuni,	
inclusiv	cele	de	profilaxie.	Și	doar	în	colaborare	cu	OSC	am	reușit	să	le	acoperim,	de	exemplu:	aderența	
la	 tratament,	 informarea	deținuților	 la	acest	 subiect...	Noi	 [personalul	 sistemului	penitenciar]	nu	ne	
închipuim	cum	am	putea	face	tot	acest	lucru	fără	suportul	OSC.”	Reprezentant	sector	medical

	 ”În	cadrul	OSC-lor	există	un	specialist	care	oferă	consiliere	de	la	egal	la	egal.	Este	o	persoană	care	a	fost	
consumator	de	droguri	sau	este	infectat	HIV	și	lucrează	direct	cu	persoanele	din	GRSI.	Este	o	persoană	
de	încredere	pentru	beneficiari	și	poate	oferi	suport	emoțional	și	consiliere	acestora.	Spre	deosebire	de	
OSC-uri,	în	instituțiile	publice	nu	există	o	asemenea	persoană”	Reprezentant	sector	medical	

Reprezentanții organizațiilor societății civile au declarat că au început	 ”să	 lucreze	 la	 nivelul	 Comisiei	
Naționale	 Antidrog	 privind	 …	 dezvoltarea	 mecanismelor	 alternative	 încarcerării.	 Există	 mai	 multe	
mecanisme	 și	 ele	presupun	 ca	polițistul	 să	aibă	posibilitatea	 să	 suspende	 cazul	 și	 să-l	 refere	 (cu	nume,	
prenume)	 către	 un	 ONG,	 care	 va	monitoriza	 această	 persoană.	 ONG-ul,	 la	 rându-i,	 va	 oferi	 informația	
poliției	despre	persoană,	precum	că	vine	la	ONG,	este	responsabil	etc.”.	

Potrivit rezultatelor chestionării, cea mai puțin eficientă este colaborarea poliției cu familiile persoanelor 
reținute. Polițişti care consideră zadarnică conlucrarea cu acest segment de populație sunt mai mulți 
decât cei care o consideră eficientă (35% versus 26%). Lipsa răspunsurilor la această întrebare constituie 
40%. Această cifră indică, cel mai probabil, lipsa de conlucrare a poliției cu familiile GRSI. 

Potrivit unor participanți la DFG, lipsa de colaborare intersectorială este cauzată nu doar de neasumarea 
de responsabilități concrete de către fiecare sector (medical, poliție, asistență socială), dar şi pentru 
că nu există o entitate care să coordoneze intervențiile privind prevenirea şi profilaxia HIV (inclusiv 
conforme grupurilor de risc). 
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	 ”Actualmente	nu	există	o	entitate	care	să	coordoneze	intervențiile	privind	prevenirea	și	profilaxia	HIV	
conform	grupurilor	de	risc.	Cine	astăzi	coordonează	aceste	intervenții	în	rândul	bărbaților	care	practică	
sex	 cu	 bărbații,	 dar	 printre	 lucrătoarele	 sexului	 comercial?	 Poliția?	 Sănătatea	 Publică?	 Instituțiile	
medico-sanitare	 publice?	 SDMC	 [spitalul	 de	 dermatologie	 şi	 maladii	 comunicabile]?	 Nimeni!	 Legea	
spune	că	Sănătatea	Publică	realizează	intervenții	de	prevenire,	dar	de	facto	le	realizează	instituțiile	
medico-sanitare	publice.	Acestea	din	urmă,	însă,	nu	au	funcția	de	prevenire;	ele	se	ocupă	de	tratament.	
Mandatul	de	prevenire	ar	trebui	cert	să	revină	Sănătății	Publice.”	Reprezentant	sector	medical

Un alt aspect important este că instrucțiunea, deşi a fost gândită şi elaborată ca un model-cadru de 
schemă de referire, nu este adaptată şi aprobată la nivelul fiecărui raion. Potrivit reprezentanților OSC, 
doar 1-2 raioane au organizat şedințe de lucru, la care au implicat reprezentanți din mai multe sectoare, 
au analizat serviciile pentru prevenirea răspândirii HIV disponibile la nivel de raion şi au elaborat schema 
de referire locală, inclusiv cu indicarea datelor de contact a persoanelor responsabile de anumite servicii. 

	 ”În	instrucțiune	este	clar	specificat	cine	și	de	ce	este	responsabil	–	este	un	model	de	schemă	de	referire.	
Dar	 oamenii,	 fiecare	 raion	 trebuie	 să-și	 elaboreze	 pe	 loc	 schema	de	 referire,	 în	 funcție	 de	 serviciile	
disponibile	 în	teritoriu.	 Într-un	raion	pot	fi	multe	servicii	–	și	metadonă,	și	schimb	de	seringi	–	toate	
serviciile	din	Programul	de	reducere	a	riscurilor.	În	alt	raion	pot	să	nu	fie	toate	serviciile.	Pentru	fiecare	
raion	în	parte	trebuie	să	fie	indicat	numele	medicului	responsabil	de	un	anumit	serviciu	și	la	care	să	
apelez	în	caz	de	necesitate	etc.	”	OSC

	 ”Dacă	întrebi	pe	cineva	ce	faceți	în	cazul	în	care	o	persoană	reținută	are	nevoie	de	un	anumit	tratament,	
răspunsul	tuturor	este:	”Nu	știu,	eu	am	reținut-o,	dar	mai	departe	”feldșerul	(paramedicul)”	e	responsabil.	
Dar	sunt	și	practici	bune:	șeful	de	la	Anenii	Noi	i-a	mobilizat	foarte	bine	pe	toți:	se	realizează	ședințe,	s-a	
făcut	instrucțiunea	de	referire	la	nivel	de	raion,	s-au	semnat	memorandumuri…”	OSC

În acelaşi timp, toți participanții la DFG au menționat că este foarte important să existe o colaborare 
intersectorială în procesul de prevenire şi profilaxie HIV în mediul GRSI. Pentru a îmbunătăți colaborarea 
este necesară realizarea unor activități comune, cu participarea medicilor şi polițiştilor (de exemplu: 
campanii de informare în şcoli, informarea populației generale despre riscuri şi modalități de protecție, 
campanii de informare pentru părinții care au copii, lucrul cu familiile din categoria de risc etc. ). 

Fiind întrebați în ce măsură sunt pregătite diverse instituții/organizații pentru a se implica activ în 
prevenirea infectării cu HIV şi alte boli transmisibile în GRSI, polițiştii care au participat la chestionare 
au declarat că cele mai pregătite sunt instituțiile din sectorul poliției. Astfel, cea mai mare pondere în 
răspunsuri le-au acumulat inspectoratele de poliție municipale şi raionale (53%) şi Inspectoratul General 
de Poliție (51%) – Diagrama 21. În acelaşi timp, fiecare al treilea respondent consideră că Inspectoratele 
de poliție nu sunt pregătite în acest sens, iar fiecare al patrulea subiect crede că IGP nu este pregătit 
pentru a se implica activ în prevenirea transmiterii HIV şi altor boli transmisibile în GRSI. 

Diagrama 21. Opiniile respondenților despre gradul de pregătire al diferitor instituții / organizații 
de a se implica activ în prevenirea transmiterii HIV și altor boli transmisibile în GRSI, %

22%

37%

37%

42%

44%

51%

53%

50%

44%

39%

35%

29%

26%

32%

28%

19%

24%

23%

27%

23%

15%

Primăria

Instituțiile educaționale

Direcția de asistență socială

Instituțiile medicale

Organizațiile societății civile

Inspectoratul General al poliției

Inspectoratele de poliție municipale și raionale

Totalmente da / Mai curând da Mai curând nu / Totalmente nu NȘ / NR



40 Pagina

Cât priveşte organizațiile societății civile, instituțiile medicale, direcțiile de asistență socială, instituțiile 
educaționale şi primăria, mai mulți polițişti le consideră nepregătite pentru a se implica în activități 
de prevenire a HIV şi a altor boli transmisibile în mediul GRSI. Astfel, doar 44% dintre respondenți 
consideră organizațiile societății civile ca fiind abilitate pentru realizarea de activități de prevenire a 
HIV şi a altor maladii contagioase în mediul GRSI, 29% le consideră nepregătite, iar 27% nu au putut să 
răspundă la această întrebare – Diagrama 21.

42% dintre respondenți consideră că instituțiile medicale ar putea să se implice în activități de prevenire 
a răspândirii HIV şi a altor boli transmisibile în mediul GRSI, pentru că au pregătirea necesară. 1/3 dintre 
respondenți însă le consideră lipsite de competențele necesare pentru acest scop, iar 23% - nu au putut 
să răspundă la această întrebare – Diagrama 21.

Aproximativ fiecare al treilea respondent consideră că direcțiile de asistență socială şi instituțiile 
educaționale au pregătirea necesară pentru a lucra cu GRSI pe segmentul prevenirii HIV. Instituția 
considerată drept cea mai nepregătită pentru acest scop este primăria. Doar 1 din 5 polițişti chestionați 
consideră că primăria are suficientă pregătire pentru a interveni în profilaxia HIV în rândul GRSI, în timp 
ce 50% consideră că această instituție nu are competențe necesare, iar 28% au evitat sau nu au ştiut să 
evalueze gradul de pregătire al primăriei în acest sens – Diagrama 21.



41Pagina

Atitudini și comportamente ale poliției în raport cu CDI
Dintre grupurile cu risc sporit de infectare, utilizatorii de droguri injectabile se confruntă cu cel mai 
mare nivel de discriminare. 

Tratamentele discriminatorii față de CDI vin cel mai frecvent din partea personalului medical şi al 
reprezentanților poliției. Acestea se manifestă din cauza percepțiilor negative pe care aceşti actori le au 
în raport cu CDI, aceştia din urmă fiind considerați inutili din punct de vedere social şi periculoşi. 

Comparativ cu 2015, în 2017 a scăzut uşor nivelul de discriminare al polițiştilor în raport cu CDI. Totuşi, 
gradul de discriminare al CDI manifestat de polițişti rămâne a fi destul de înalt. CDI continuă să fie 
asociați mai degrabă cu infractori, decât cu victime, li se incriminează un trecut criminal şi responsabi-
litatea pentru majoritatea infracțiunilor comise într-o anumită localitate. Un alt stigmat în raport cu CDI 
se datorează faptului că aceştia sunt purtători de HIV, hepatite, boli sexual transmisibile şi alte maladii 
contagioase. 

Opiniile participanților la studiu în ceea ce priveşte comportamentele polițiştilor în raport cu CDI di-
feră: CDI au declarat că sunt deseori numiți cu cuvinte necenzurate, reținuți neîntemeiat, şantajați 
şi amenințați, percheziționați nejustificat, uneori impuşi să semneze documente fără să cunoască 
conținutul acestora. Potrivit CDI, polițiştii le incriminează în mod nejustificat comiterea unor infracțiuni 
şi-i impun să recunoască infracțiuni pe care nu le-au săvârşit. Pe de altă parte, polițiştii declară că, în 
general, manifestă comportament profesional corect în raport cu CDI: nu-i rețin fără temei, nu-i înjură, 
nu aplică forța fizică. Chiar dacă diferă opiniile expuse în acest sens, totuşi atât polițiştii, experții din 
sectoarele medical şi asociativ, cât şi reprezentanții GRSI şi chiar înşişi consumatorii de droguri declară 
că în ultimii câțiva ani s-au produs schimbări pozitive în atitudinile şi comportamentele reprezentanților 
poliției față de CDI. Polițiştii nu aplică forța fizică (cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoa-
re), sunt mai toleranți şi mai corecți în relațiile cu CDI. 

Cunoștințele polițiștilor în ceea ce priveşte căile de infectare cu HIV și măsurile standard de 
prevenire a infectării
Majoritatea polițiştilor posedă cunoştințe corecte despre căile de transmitere HIV, referindu-se la trans-
fuzii de sânge sau produse sanguine contaminate, utilizarea instrumentelor medicale şi a acelor ne-
sterile, utilizarea aceleiaşi seringi pentru injectare, contact sexual neprotejat. Cu toate acestea, există 
încă un număr semnificativ de polițişti care consideră eronat că te poți infecta cu HIV prin sărut şi prin 
înțepături de țânțar, fapt ce denotă necesitatea de instruire continuă în domeniu.

În ceea ce priveşte măsurile standard de prevenire a infectării cu HIV, majoritatea polițiştilor declară 
că ştiu cum să acționeze în situații potențial periculoase. În acelaşi timp, circa 1/5 dintre polițişti nu 
ştiu cum să procedeze în cazul în care s-ar înțepa accidental cu o seringă sau cu un alt obiect ascuțit 
potențial infectat. În plus, majoritatea angajaților de poliție chestionați nu cunosc că pot preveni infec-
tarea cu HIV în cazul în care se adresează la medic în cel mult 72 de ore din momentul în care au avut 
contact cu obiecte potențial infectate. Experții din cadrul DFG consideră că, în cazul personalului poliției 
şi personalului medical care interacționează nemijlocit cu GRSI/CDI (”angajații	de	la	nivele	inferioare”), 
nivelul de cunoştințe despre măsurile de prevenire a infectării cu HIV este insuficient. Aceştia sunt foar-
te puțin informați despre regulile de percheziționare a persoanelor şi a încăperilor, despre colectarea în 
siguranță a probelor şi despre alte aspecte ce țin de măsurile de protecție.

CONCLUZII
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Gradul de cunoaştere şi implementare a Instrucțiunii cu privire la intervenția poliției în prevenirea şi 
profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare

Opinia generală a respondenților despre Instrucțiune este una pozitivă. Documentul este considerat 
foarte util şi necesar, pentru că răspunde nevoilor de informare a poliției în ceea ce priveşte riscurile de 
infectare cu HIV, hepatite virale, tuberculoză şi boli cu transmitere sexuală şi modalitățile de prevenire a 
acestora; deschide un cadru de colaborare intersectorială în domeniul sănătății publice din R. Moldova 
şi, în particular, de control al HIV. Instrucțiunea contribuie la schimbarea atitudinii poliției față de GRSI 
şi, în particular, față de CDI, chiar daca deocamdată nesemnificativ.

Există mai multe impedimente privind implementarea eficientă a Instrucțiunii. Problema principală în 
acest sens este informarea insuficientă a colaboratorilor de poliție atât din punct de vedere al numă-
rului de polițişti instruiți, cât şi al calității instruirii. Instruirile au vizat, în special, personalul de nivel 
superior; nu este aplicată deocamdată metoda diseminării informației prin	cascadă; materialele utilizate 
pentru informare şi instruire (de regulă, Instrucțiunea printată) sunt insuficiente şi puțin eficiente; in-
struirile nu au caracter continuu şi nu finalizează cu evaluări ale nivelului de cunoştințe; instrucțiunea 
a fost inclusă în planul de instruiri al IGP, dar deoarece nu a fost desemnată în mod expres persoana 
responsabilă de procesul de instruire, acesta este compromis. 

Un alt impediment în acceptarea instrucțiunii constă în percepțiile negative ale multor colaboratori de 
poliție față de CDI. Studiul a constatat că reprezentanții poliției nu aplică (decât în cazuri rare) măsuri de 
prevenire şi profilaxie a HIV în mediul GRSI, considerându-le inutile şi ineficiente, întrucât sunt adresate 
unor grupuri vulnerabile ale populației, cărora puțin le pasă de riscul de infectare cu HIV. 

Poliția se implică (foarte) puțin în informarea reprezentanților GRSI în ceea ce priveşte riscul infectării 
cu HIV, modalități de profilaxie, programe de reducere a noxelor, servicii de asistență etc. şi rareori asi-
gură continuitatea tratamentelor pentru persoanele reținute, beneficiare ale programelor. 

Neaplicarea/aplicarea ineficientă în practică a Instrucțiunii este cauzată şi de dotarea insuficientă cu 
seturi individuale pentru asigurarea protecției împotriva riscului de contaminare cu infecția HIV sau alte 
boli hemotransmisibile în timpul efectuării perchezițiilor. 

În cazul expunerilor profesionale riscului de infectare cu HIV sau cu alte maladii contagioase, de regulă, 
persoanele expuse riscului nu raportează despre aceasta superiorilor şi nu apelează la medic. 

Un alt impediment identificat în implementarea eficientă a Instrucțiunii este lipsa schemelor de referire 
la nivelul fiecărui raion, în baza schemei-cadru, descrisă în Instrucțiune. 

În ceea ce priveşte colaborarea intersectorială, majoritatea polițiştilor chestionați au evaluat drept efi-
cientă conlucrarea inspectoratelor lor cu instituțiile de educație, cu direcțiile de asistență socială, cu 
instituțiile medicale, primările şi OSC. Pe de altă parte, experții care au participat la DFG au declarat că 
cea mai productivă este colaborarea poliției cu organizațiile societății civile, referindu-se la suportul 
pe care acestea li-l oferă în dezvoltarea cadrului legislativ în domeniu, la suportul informațional acor-
dat (atât sub formă de materiale informative, cât şi de instruiri ale reprezentanților poliției), referirea 
cazurilor către servicii specializate, acoperirea cheltuielilor de testare şi diagnosticare a HIV, consiliere 
psihologică pentru GRSI/UDI, realizarea unor activități comune de sensibilizare a opiniei publice. În ca-
zul instituțiilor din alte sectoare, colaborarea este, mai degrabă, ineficientă sau lipseşte în general. Lipsa 
de colaborare intersectorială este cauzată nu doar de neasumarea de responsabilități concrete de către 
fiecare sector (medical, poliție, asistență socială), dar şi pentru că nu există o entitate care să coordoneze 
intervențiile în ceea ce priveşte prevenirea şi profilaxia HIV (inclusiv în funcție de grupurile de risc). Un 
alt aspect important este lipsa adaptării şi aprobării instrucțiunii la nivelul şi necesitățile fiecărui raion, 
deşi aceasta a fost gândită şi elaborată ca un model-cadru de schemă de referire..
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RECOMANDĂRI

În vederea sporirii colaborării intersectoriale în ceea ce priveşte prevenirea infectării cu 
HIV/hepatite virale/tuberculoză și alte boli sexual transmisibile în mediul grupurilor de 
persoane cu risc sporit de infectare:
• Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu alte autorități publice centrale de resort va elabora un 

mecanism de colaborare intersectorială dintre poliție, instituțiile din domeniul protecției sociale, 
instituțiile din domeniul sănătății şi educației în vederea abordării comprehensive a problemelor ce 
țin de prevenirea infectării cu HIV, hepatite virale, tuberculoză şi alte maladii sociale transmisibile în 
mediul grupurilor de populație cu risc sporit de infectare. Mecanismul trebuie să includă acțiuni de 
colaborare la nivel central şi local, precum şi un sistem de referire a cazurilor la nivel intersectorial. 
Instrucțiunea privind activitățile poliției în vederea prevenirii infectării cu HIV şi alte maladii în me-
diul grupurilor cu risc sporit de infectare trebuie să fie unul din documentele de aplicare/implemen-
tare în practică a acestui mecanism intersectorial de colaborare.

• Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu alte autorități publice centrale de resort va elabora stra-
tegia şi planul de acțiuni privind implementarea mecanismului intersectorial de colaborare dintre 
toate structurile menționate mai sus. Strategia şi planul de acțiuni vor fi elaborate de comun acord cu 
structurile interesate, cu asociațiile societății civile active în domeniul dat, precum şi cu reprezentanții 
grupurilor cu risc sporit de infectare.

• Ministerul Afacerilor Interne va elabora şi implementa un mecanism eficient de monitorizare a mo-
dului în care se implementează mecanismul de colaborare intersectorială, în baza unor indicatori 
concreți de monitorizare.

• IGP şi structurile teritoriale vor elabora scheme de referire, în funcție de serviciile/programele de 
prevenire şi profilaxie disponibile la nivel teritorial. Schemele de referire trebuie să includă nu doar 
tipurile de servicii, dar şi persoanele de contact.

• Autoritățile publice centrale de resort vor asigura capacitarea tuturor persoanelor interesate şi im-
plicate în implementarea mecanismului intersectorial în ceea ce priveşte problemele ce țin de grupu-
rile cu risc sporit de infectare, prevenirea HIV, a hepatitelor virale şi a tuberculozei în grupurile cu risc 
sporit de infectare, principiile colaborării intersectoriale în domeniul dat, rolul şi responsabilitățile 
diferitor sectoare în prevenirea HIV, a hepatitelor virale şi tuberculozei în grupurile cu risc sporit de 
infectare.

• Ministerul Afacerilor Interne va identifica surse investiționale extrabugetare pentru dezvoltarea unor 
servicii calitative de reabilitare şi resocializare a consumatorilor de droguri injectabile; elaborarea 
regulamentelor şi standardelor de calitate pentru serviciile noi dezvoltate; promovarea includerii în 
bugetul de stat a costurilor pentru serviciile de resocializare.

• Instituțiile publice de resort vor asigura cooperarea cu organizațiile societății civile în vederea pre-
stării calitative a serviciilor de reducere a riscurilor în domeniul consumului de droguri injectabile 
(servicii de schimb al seringilor şi de tratament prin substituție cu metadonă). 

În vederea eficientizării implementării Instrucțiunii privind intervenția Poliției în 
prevenirea și profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare: 
• IGP va asigura instruirea obligatorie a întregului efectiv angajat în inspectoratele de poliție (inclusiv/

mai ales a polițiştilor de rang inferior şi a personalului medical) referitor la conținutul şi măsurile ce 
trebuie întreprinse în conformitate cu Instrucțiunea privind intervenția Poliției în prevenirea şi profi-
laxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare. Fiecare angajat instruit trebuie să confirme 
prin semnătură că a beneficiat de instruire. 



44 Pagina

• Ministerul Afacerilor Interne va asigura instruirea angajaților din toate instituțiile subordonate (nu 
doar IGP, dar şi Departamentul Poliției de Frontieră, Serviciul Protecție Civilă şi Situații Excepționale 
etc.) privind conținutul şi măsurile ce trebuie întreprinse în conformitate cu Instrucțiunea privind 
intervenția Poliției în prevenirea şi profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare. 

• Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura instruirea obligatorie a angajaților referitor la 
conținutul şi măsurile ce trebuie întreprinse în conformitate cu Instrucțiunea privind intervenția 
Poliției în prevenirea şi profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare.

• Instituțiile publice responsabile de instruire, menționate mai sus, vor identifica modalități de 
colaborare cu OSC în acest sens. 

• Instruirile menționate mai sus trebuie să aibă caracter repetitiv, pentru a asigura consolidarea mai 
eficientă a cunoştințelor obținute. 

• Ministerul Afacerilor Interne va institui un mecanism de evaluare continuă a cunoştințelor polițiştilor 
(teste repetate) despre conținutul şi măsurile ce trebuie întreprinse în conformitate cu Instrucțiunea 
privind intervenția Poliției în prevenirea şi profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de 
infectare.

• Instituțiile publice şi OSC active în domeniu vor elabora şi diversifica metodele de instruire şi 
materialele informative. În acest sens, vor fi elaborate şi utilizate filmulețe video care arată cum se 
întâmplă lucrurile în mod practic; broşuri informative succinte, în limbaj accesibil, în baza instrucțiunii 
generale.

• Ministerul Afacerilor Interne va include în Procedurile Operaționale Standard (SOP), care urmează a 
fi elaborate, aspectele ce țin de sănătatea publică. 

• Ministerul Afacerilor Interne va monitoriza modul în care este asigurată instruirea studenților 
Academiei de Poliție în ceea ce priveşte prevederile Instrucțiunii (instrucțiunea a fost inclusă în 
Curriculum-ul instituției) şi îmbunătățirea Curriculum-ului şi metodelor de predare în vederea 
sporirii nivelului de cunoştințe ale studenților în acest domeniu.

• Ministerul Educației va include în Curriculum-ul şcolar tematici axate pe riscuri de infectare cu HIV, 
hepatite, tuberculoză, BST; efecte ale maladiilor; acțiuni de prevenire şi protecție împotriva infectării 
etc. Informația va fi adaptată nivelului de înțelegere al elevilor.

• IGP va asigura echiparea în regim de urgență a subdiviziunilor şi angajaților cu măsuri şi seturi 
individuale de protecție.

În vederea promovării drepturilor și prevenirii/combaterii discriminării grupurilor cu risc 
sporit de infectare:
• Elaborarea şi implementarea unui mecanism independent de plângeri şi reclamații (serviciu de 

asistență telefonică) pentru grupurile cu risc sporit de infectare în vederea asigurării unui feed-back 
eficient din partea beneficiarilor privind implementarea mecanismului intersectorial de colaborare, 
precum şi a înregistrării cazurilor de discriminare şi violare a drepturilor persoanelor cu risc sporit 
de infectare.

• OSC active în domeniu vor capacita, implica şi asista continuu persoanele din grupurile cu risc sporit 
de infectare în procesul de apărare a drepturilor lor fundamentale, în special a dreptului la asigurarea 
confidențialității şi a dreptului la asigurarea tratamentului informat etc.

• Instituțiile publice de resort şi OSC vor implementa campanii de informare axate pe prevenirea dis-
criminării grupurilor de persoane cu risc sporit de infectare în instituțiile educaționale, la locurile de 
muncă, poliție, justiție.

OSC active în domeniu vor elabora materiale informaționale, ghiduri de comunicare cu consumatorii de 
droguri injectabile şi cu alte grupuri cu risc sporit de infectare pentru instituțiile de resort şi mass media;vor 
organiza activități de informare şi comunicare în vederea prevenirii riscurilor de infectare cu HIV/hepatite 
virale/tuberculoză; vor schimba percepțiile publice față de grupurile cu risc de infectare cu aceste maladii.
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