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REŢEAUA LEGALĂ HIV/SIDA - 
CARTE DE VIZITĂ

Misiune 
Reţeaua legală HIV/SIDA promovează res-

pectarea drepturilor omului şi se bazează pe 
colaborarea dintre instituţii, fără a fi o structură 
formală. Prin activităţile sale, reţeaua îşi propune 
să ofere, pe lângă informaţii şi analize, un spaţiu 
de dezbatere şi de exprimare a opiniilor privind 
reglementări, politici şi practici legate de infecţia 
cu HIV, astfel încât profesioniştii şi beneficiarii de 
servicii să ia decizii şi să acţioneze în cunoştinţă 
de cauză.

Viziune
Protejarea drepturilor omului este esenţială 

pentru răspunsul global faţă de infecţia cu HIV 
şi SIDA, răspuns care trebuie să includă atât 
măsurile de prevenire a infectării, cât şi măsuri 
de tratament, acces la servicii, combaterea 
discriminării şi stigmatizării, protejarea drepturilor 
persoanelor care trăiesc cu HIV şi ale celor care 
sunt vulnerabile faţă de infecţia cu HIV.

Valori
Valorile acceptate şi promovate de Reţea 

sunt: drepturile omului; colaborarea şi parteneria-
tul; concentrarea pe problemele persoanelor in-
fectate cu HIV şi ale celor din grupuri vulnerabile 
social; implicarea beneficiarilor programelor medi-
cale şi sociale în luarea deciziilor care îi privesc; 
etica profesională şi organizaţională.

Reţeaua este deschisă către orice instituţie 
sau persoană ce doreşte să se implice în activităţi 
de promovare a drepturilor persoanelor vulnera-
bile. Cei interesaţi pot adresa o cerere de afiliere 
la reţea (aras@arasnet.ro). 

Activităţile Reţelei legale HIV/SIDA constau 
în:

• promovarea respectării drepturilor persoanelor 
infectate cu HIV şi ale celor vulnerabile - prin 
intermediul paginii web www.hivnet.ro şi al re-
vistei de faţă, adresate profesioniştilor din do-
meniile medical şi social;
• asigurarea de informaţii legale pentru per-
soanele infectate cu HIV sau vulnerabile - prin 
intermediul serviciului de informare telefonică 
SIDA Helpline (0 800 800 033), care este dez-

voltat de ARAS şi care este promovat de către 
toţi membrii reţelei;
• schimbul de experienţă şi instruirea reciprocă 
între membrii reţelei, pe teme legate de promo-
varea drepturilor persoanelor vulnerabile şi ale 
celor infectate cu HIV;
• realizarea de studii şi analize privind măsura 
în care sunt respectate drepturile persoanelor 
vulnerabile;
• organizarea de întâlniri de lucru periodice 
între membrii reţelei, inclusiv prin intermediul 
unui grup de discuţii pe internet;
• organizarea de seminarii cu factorii de decizie, 
seminarii în cadrul cărora sunt prezentate rezul-
tatele activităţilor reţelei şi în care se pledează 
pentru respectarea drepturilor omului.

Reţeaua legală HIV/ SIDA îşi invită toţi citi-
torii la colaborare, rugându-i să contribuie, dacă 
sunt interesaţi, cu sugestii, opinii pe marginea 
numărului anterior al publicaţiei noastre şi cu ma-
teriale pentru următorul număr. Vă aşteptăm cu 
plăcere.

hivnet.ro

HIV/SIDA şi drepturile omului

Dificultăţile referitoare la respectarea dreptu-
rilor omului în contextul HIV/SIDA includ:

• discriminarea directă faţă de persoanele se-
ropozitive sau presupuse a fi seropozitive (de 
exemplu: refuzul angajării sau refuzul acordării 
unui tratament medical de bază);
• factorii care cresc vulnerabilitatea faţă de 
infecţia cu HIV sau impactul acestei infecţii, 
dacă ea a fost contractată (de exemplu: 
sărăcie, analfabetism, carenţe alimentare, 
netratarea infecţiilor cu transmitere sexuală, 
discriminarea de gen);
• factorii care limitează răspunsul societăţii ci-
vile la epidemia HIV (de exemplu, lipsa libertăţii 

de expresie sau de asociere a 
grupurilor afectate, astfel încât 
acestea să-şi poată discuta şi 
organiza răspunsul; hărţuirea 
- de către poliţie sau alte 
instanţe - persoanelor impli-
cate în educaţia pentru preve-
nirea HIV).

Pentru că duce la teamă, 
la negare, apatie şi izolare, 
discriminarea reprezintă întot-
deauna una din cele mai mari 
provocări ale vieţii cu HIV/ SIDA. 
Prin limitarea participării sociale 
a persoanelor care trăiesc cu 
HIV sau afectate de HIV/ SIDA, 

discriminarea îngrădeşte 
eforturile de prevenire şi de 
tratament. Declaraţia de la 
Paris (1994) recunoaşte 
faptul că persoanele care 
trăiesc cu HIV/ SIDA fac 
parte din soluţie şi nu din 
problemă.

(Sursa: Interagency Coali-
tion on AIDS and Develop-
ment, www.icad-cisd.com)

Din numărul curent:

 Conferinţa Internaţională SIDA din Mexic, august 2008: impresii de la faţa 
locului (2)
 Povestea ei... povestea noastră (continuare din numărul trecut) (3)
 Povestea lui: discriminarea poate ucide (3)
 HIV şi munca (5)
 Un exemplu de bună practică oferit de ACCEPT România în combaterea 
stigmatizării şi discriminării (6)
 Legislaţie de referinţă: precauţii universale; alte măsuri de prevenire a infecţiei 
cu HIV; protecţia socială a persoanelor cu HIV/SIDA (7)
 Membrii reţelei se prezintă: UNOPA (8)

Din numărul viitor:

 InfoACCEPT: un serviciu de consiliere despre orientarea sexuală
 Schimbul de seringi - alternativă de sănătate pentru grupuri vulnerabile
 Dreptul la drepturi: persoane care practică sexul comercial
 HIV şi dreptul penal
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ACT UP, FIGHT BACK, 
FIGHT AIDS!

Tocmai ce s-a terminat Conferinţa 
Internaţională AIDS 2008, la care am participat 
împreună cu alte cca 25.000 de persoane. Ca ac-
tivist, cei care mi-au atras atenţia au fost activiştii… 
şi, de ce nu?, manifestaţiile împotriva companiilor 
farmaceutice, diferitelor guverne etc…

Act Up Paris au manifestat împotriva celor 
de la Bristol-Myer-Squibb (BMS), care au oprit 
distribuţia formulei pediatrice de 100 mg efavirenz, 
cunoscut la noi în ţară ca Stocrin. Acesta este me-
dicamentul antiretroviral cel mai des folosit pentru 
uz pediatric. Activiştii Act Up au  boicotat standul 
BMS, manifestând în jurul acestuia, alături de alţi 
activişti care li s-au alăturat, de la AIDES şi alte 
organizaţii. Act Up Paris acuză factorii de decizie 
de la BMS pentru sacrificarea copiilor, deoarece 
firma de medicamente consideră că formula de 
100 mg nu este îndeajuns de profitabilă.

Activiştii din SUA au manifestat împotriva 
politicii administrative a lui Bush, militând pentru 
întreruperea promovării abstinenţei şi începerea 
promovării metodelor de prevenire. Cu o inter-
pretare dramatică, toţi îmbrăcaţi în negru, purtând 
măşti şi pancarte desenate cu capete de mort, 
activiştii din întreaga lume au manifestat împotriva 
preţului mare al Kaletrei şi împotriva faptului că fir-
ma farmaceutică ABBOTT nu reduce preţul, astfel 
încât Kaletra să devină accesibilă şi persoanelor 
infectate cu HIV din ţările în care nu există acces 
universal la tratament.  

Criminalizarea. Alt subiect dezbătut în multe 
abstracte a fost criminalizarea transmiterii infecţiei 
HIV. Activiştii şi specialiştii din întreaga lume 
militează pentru abrogarea acestor legi care 
incriminează persoanele infectate HIV în cazul 
transmiterii infecţiei, mai ales că în unele ţări au 
loc abuzuri, persoanele infectate fiind arestate 
numai pentru că ar putea transmite virusul unor 
posibili parteneri.

În anumite circumstanţe, HIV nu se mai 
transmite pe cale sexuală. Alt subiect impor-
tant este rezultatul studiului pe care cercetătorii 
elveţieni l-au făcut public cu câteva luni în urmă, 
studiu care susţinea că o persoană infectată cu 
HIV care ia tratament ARV (antiretroviral) şi are 
încărcătura virală nedetectabilă de minimum 6 
luni de zile nu mai transmite HIV pe cale sexuală  
(virusul nu este prezent în cantitate destul de 
mare pentru a putea fi transmis în secreţiile vagi-
nale sau spermă). 

Această nouă descoperire ar putea contribui 
la eliminarea sau măcar la diminuarea stigmatizării 
şi discriminării. În acest moment, studiile continuă 
pentru a se vedea dacă, de exemplu, conceperea 
unui copil pe cale naturală, într-un cuplu serodis-
cordant, este sigură. De asemenea, se fac şi stu-
dii pe MSM (bărbaţi care au ca parteneri sexuali 
bărbaţi), rezultatele studiilor făcute publice fiind 
valabile doar pentru persoanele heterosexuale.

O practică veche pentru o boală modernă. 
S-a vorbit mult despre circumcizie ca 
mijloc de prevenire a transmiterii HIV. 
Evidenţe valabile au arătat că circum-
cizia reduce riscul de transmitere cu 
până la 50-60%. Întrebarea este dacă 
se poate aplica acest mod de prevenire 
la nivel mondial, cât de costisitoare ar fi 
o astfel de intervenţie. Alt punct de ve-
dere subliniat în cadrul dezbaterilor este 
acela că această metodă de prevenire 
nu protejează femeia dintr-un cuplu, ci 

doar bărbatul.  
Lucrătorii în sexul co-

mercial cer ca drepturile 
lor să fie incluse în ghidul 
UNAIDS. Activiştii regretă 
că punctul de vedere al 
lucrătorilor în sexul comercial 
nu a fost luat în considerare 
atunci când au fost trasate noile guide-
line-uri şi politici în domeniul HIV/SIDA. 
De asemenea, cer să se renunţe la 
criminalizarea lucrătorilor în sexul co-
mercial, cum este persecuţia la locul de 

muncă, lucru ce nu lasă altă opţiune, în 
cazul femeilor, decât emigrarea. Activista Alejan-
dra Gil din Mexic sublinia: „Lăsaţi-ne să decidem 
singure unde vrem să stăm, lăsaţi-ne să facem 
orice dorim cu trupurile şi vaginele noastre!”

 Noile frontiere ale harm reduction. Ti-
nerii consumatori de droguri injectabile au creat 
reţeaua „Youth Harm Reduction Network”, din 
care face parte şi România, reprezentată de 
Valentin Simionov, directorul executiv al Ro-
manian Harm Reduction Network. Caitlin 
Pedgett, într-un discurs fără cusur, a sublini-
at că nevoile tinerilor consumatori sunt altele 
decât cele ale consumatorilor adulţi, acesta 
fiind şi motivul creării acestei reţele.

Eficacitatea tratamentului ARV şi ac-

cesul universal la tratament. Dr. Anton Pozniac, 
consultant al Spitalului „Chelsea and Westminster” 
din Londra, a declarat că o persoană care începe 
tratamentul la vârsta de 20 de ani are o speranţă 
de viaţă de încă 43 de ani din acel moment, dacă 
tratamentul este prescris cum trebuie şi este luat 

exact după indicaţiile medicului şi fără pauze. În 
acest moment, există 25 de medicamente ARV, 
iar lista acestora creşte. Cele mai recente sunt 
din ce în ce mai puţin agresive pentru organism. 
Recomandarea internaţională este ca oricine în-
cepe un tratament ARV să beneficieze de un test 
de rezistenţă înainte, chiar dacă acest lucru este 
posibil numai în ţările cu venituri ridicate.

Activistul Gregg Gonsalvez de la AIDS and 
Rights Alliance of Southern Africa făcea apel 

la participanţii la 
conferinţă să nu 
plece acasă fără 
să stabilească un 
plan de obţinere a 
accesului universal 
la tratament pen-
tru toţi cei în ţările 
cărora acesta nu 
există. „Nu avem 
nevoie de estimări, 
avem  nevoie de 
date reale”, susţine 
Gonsalvez.

Rezervoare-
le latente ale 
retrovirusului-  
primele obstacole 
în eradicarea 

HIV. Dr. Roberto Siliciano susţine că eradicarea 
HIV, la prima vedere, presupune paşi sim-
pli. Potrivit specialiştilor în biologie şi genetică 
micromoleculară, aceasta presupune trei paşi: 
oprirea replicării virale, identificarea tuturor rezer-
voarelor şi găsirea unei metode de eradicare a 
HIV din aceste rezervoare.

Primul pas a fost atins până acum cu ajutorul 
HAART (Highly Active AntiRetroviral Therapy), 
care poate să suprime încărcătura virală la nive-
luri nedetectabile. Partea grea începe cu următorii 
paşi. Medicul a subliniat că Howard Hughes 
Medical Institute nu a încetat nici o clipă să caute 

o metodă de eradicare a HIV şi că echipa sa 
deţine încă din 1995 o metodă de detectare a 
rezervoarelor latente ale HIV. În acest moment, 
echipa se concentrează pe producerea unor 
medicamente care să ajungă şi la celulele la-
tente.

Cam atât de la Conferinţa Internaţională AIDS 
2008… Aş fi vrut să mă pot divide şi merge la mai 
multe sesiuni, dar cum aceasta nu este posibil, a 
trebuit să aleg... 

Alina Dumitriu, director executiv, „Sens pozitiv”
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POVESTEA EI... 
POVESTEA NOASTRĂ

(continuare din numărul trecut)

Peste câteva zile s-a dus la spital şi a întrebat 
dacă există un loc unde poate întâlni oameni în 
aceeaşi situaţie. Au trimis-o la o asociaţie care 
avea servicii sociale, dar şi un grup de suport 
pentru adulţi. A durat aproape două luni până a 
reuşit să ajungă acolo. Amâna momentul. Înainte 
de a merge la prima întâlnire, începuse să regrete 
decizia. Se gândea că acolo vor fi oameni trişti, 
foarte bolnavi, care o vor demotiva. Că singurul 
lucru pe care îl au în comun este boala. Poate 
şi căutarea unui partener care să fie în aceeaşi 
situaţie. Deşi... este greu să găseşti partenerul 
potrivit şi fără să fii bolnav, darămite aşa! Ca să 
nu mai discutăm despre diferitele stadii ale bolii, 
despre faptul că unul putea fi mai bolnav decât 
altul sau să nu fi acceptat boala!

Grupul era format din opt oameni: cinci femei 
şi trei bărbaţi. Erau oameni obişnuiţi. La prima 
întâlnire şi-au spus toţi povestea - de când ştiu de 
boală, cum au aflat, ce au simţit atunci. Tânăra nu 
a putut spune prea multe despre ea. Deşi o regulă 
de bază în grup era păstrarea secretului asupra 
discuţiilor, îi era greu să îşi deschidă sufletul faţă 
de necunoscuţi. Mai ales că păreau să aibă pro-
bleme mai mari decât ea. La întâlnirea următoare 
au discutat despre ce îi durea cel mai tare - pentru 
toţi era foarte dureroasă respingerea din partea 
celor din jur. Povestirile erau înfiorătoare: medicul 
ginecolog care a dat afară din cabinet o pacientă, 
copilul care a fost dat afară din şcoală, fratele 
care nu te mai primeşte în casă, soţul care te 
părăseşte, concedierea cauzată de boală, mai 
exact de frica şefului faţă de boală. Multe... Fieca-
re om din grup păţise câte ceva. Şi se temeau de 
viitor. Se temeau să vorbească sincer despre ei.

La a treia întâlnire au discutat despre trata-
ment. Discuţia a fost aprinsă. Majoritatea celor 
din grup spuneau că nu sunt mulţumiţi de trata-
ment, că nu este cel mai bun, că aşteaptă mult în 
spital. Ea nu avea astfel de probleme. I se părea 

că tratamentul este important, că trebuie să în-
cerci să ai o relaţie cât mai bună cu medicul, să 
ai grijă să iei medicamentele la timp. A încercat să 
îi convingă şi pe ceilalţi că merită să facă eforturi 
pentru a se asigura că tratamentul pe care îl iau 
are efecte cât mai bune. După întâlnire a discutat 
mai mult cu una dintre celelalte femei. Avea pro-
bleme cu soţul, i se părea că nu mai are pentru 
ce să lupte. Spunea că nu îi mai pasă de nimic. 
Tânăra a invitat-o în oraş, la o cafea, pentru a 
continua discuţia. I-a spus că şi ea a trecut printr-o 
etapă asemănătoare, dar a găsit resurse pentru 
a trece mai departe. Că fiecare poate să accepte 
boala şi să lupte pentru a trăi în continuare. După 
discuţia cu colega de grup s-a simţit foarte bine, 
şi-a dat seama că poate fi utilă. Că experienţa şi 
situaţia ei pot fi de folos altora. Că, pentru asta, 
merita să trăieşti.

A rămas prietenă cu oamenii din grupul de 
suport mulţi ani. Se întâlnesc, se ajută unii pe alţii. 
Unii au reuşit să facă faţă 
bolii, alţii au cedat. Unii au 
murit. Crede că toţi acei 
oameni au ajutat-o mult. 
Şi că i-a ajutat şi ea pe ei. 
În unele momente, se gân-
dea la ei ca la o familie. A 
învăţat din experienţele lor, 
iar acum putea să îi înveţe 
şi ea pe alţii. 

Aproape imediat după 
ce a intrat în grupul de su-
port, şi-a dat seama că vrea 
să facă mai mult pentru 
ceilalţi - voluntariat pentru 
prevenirea HIV. În această 
calitate, putea vorbi cu tine-
rii, le putea vorbi despre ea 
şi despre ce înseamnă să 
trăieşti cu SIDA. A participat 
la cursuri, a dat teste. A fost 
tratată la fel cu toţi ceilalţi 
voluntari sănătoşi. Asta 
i-a plăcut. Şi-a făcut noi 
prieteni. Nu îi plăcea întot-
deauna ce avea de făcut, 

însă era conştientă că merita efortul. Îşi amintea 
de un film, despre o tânără care reuşise să ac-
cepte boala şi care le vorbea studenţilor despre 
SIDA. La sfârşitul poveştii, spunea: „ştiţi, eu sunt 
bolnavă, aşa arată o persoană cu SIDA”. Tânăra 
din film semăna cu ea. Şi ea semăna cu orice altă 
tânără. Doar că avea în sânge un virus de care 
oamenii se tem. Pe bună dreptate se tem, numai 
că nu se tem când trebuie. Ar trebui să se teamă 
atunci când încep o relaţie sexuală fără să facă 
testul sau fără să folosească prezervativ. Ar trebui 
să se teamă de folosirea în comun a seringilor. 
Dar nu de oamenii bolnavi. Nu au nici un motiv 
real. Probabil nu îşi dau seama cât doare. Doare 
mai mult decât boala! Şi durerea ţine mult, pen-
tru că e întreţinută de alte situaţii, de alţi oameni. 
Acum îţi dai seama că SIDA poate fi prevenită, 
poate fi tratată, dar indiferenţa şi respingerea pot 
ucide încet şi dureros.
C.B.

POVESTEA LUI: 
DISCRIMINAREA POATE UCIDE

Mi-aş fi dorit ca povestea pe care urmează 
să o relatez să fie un semnal de alarmă, însă ea 
s-a transformat, din păcate, într-un document 
scris în memoria tînărului care a inspirat-o. Am 
aflat, întoarsă din week-end, că tânărul despre 
care aveam să scriu murise. Fusese de acord să 
scriem despre problemele sale, în speranţa că 
asta va schimba ceva…

Avea HIV, dar nu a fost aceasta cauza morţii 
sale; consider că direct răspunzătoare a fost 
INDIFERENŢA (unor oameni care, deşi puteau şi 
trebuiau să-l ajute, nu au făcut-o).

Iată că, de această dată, INDIFERENŢA a 
ucis la propriu. Şi o numesc INDIFERENŢĂ, dar 
voi îi puteţi atribui atâtea nume... Spuneţi-i oricum: 
răutate, nepăsare, lipsă de profesionalism - oricum 

i-aţi spune, are acelaşi chip 
urât, dizgraţios, dar care 
poate lua diverse înfăţişări; 
depinde de rolul pe care 
vrea să-l joace. Poate lua 
chipul unui medic, al unei 
asistente, al unui profesor şi poate lua chipul tău. 
Da, poate lua şi chipul tău. Aşa că îţi propun să ne 
unim forţele şi să luptăm împotriva ei. Nu avem 
nevoie de cine ştie ce arsenal de luptă, avem ne-
voie doar de suflet, de iubire faţă de semenii noştri 
şi de imensa dorinţă de a face ceva pentru cei de 
lângă noi şi, cu siguranţă, vom câştiga. 

Revenind la povestea tânărului M., voi în-
cerca să vă relatez, pe scurt, drama sa şi voi veţi 
fi cei care decid dacă vinovată de moartea lui este 
INDIFERENŢA.

A aflat în urmă cu 14 ani că este infectat cu 
virusul HIV şi, de parcă lovitura nu a fost destul de 

puternică, la scurt timp află că şi persoanele cele 
mai dragi lui aveau (vor avea) aceeaşi soartă: 
soţia, care a murit după câţiva ani, şi una din cele 
două fiice.

După patru ani de la aflarea rezultatului la 
testul HIV, M. a început să consume heroină, 
crezând poate că, în felul acesta, nu va mai suferi 
atât de mult. Era modul lui de a se ascunde de 
cruda realitate, de a se “anestezia”, îşi amorţea 
simţurile în speranţa că va trece mai uşor peste 
toate suferinţele fără să-l poată atinge ceva.

Nu demult, a apelat la sprijinul medicilor, pen-
tru că o infecţie la picior, provocată de injectarea 
incorectă, ameninţa să-l lase infirm.
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Răspunsurile pe care le-a primit, cum că nu 
se “bagă” să-l opereze niciunul din medicii cu care 
a vorbit, l-au făcut să renunţe la a mai lupta cu 
boala.

Indiferenţa cu care era privit pentru faptul că 
era consumator de droguri şi infectat cu HIV l-a 
făcut să renunţe, să se resemneze şi, deşi firea 
lui era de luptător, acum îşi aştepta sfârşitul, adică 
moartea, care - sperase atâţia ani! - va uita de el, 
poate avea să vină, dar mult mai târziu.

Nu vreau să denigrez aici medicii cu care 
acest tânăr a vorbit, departe de mine acest 
gând! Sunt convinsă că au făcut şi multe lucruri 
bune, de care sunt mândri, pentru care le-a fost 
strânsă mâna şi li s-a mulţumit. Sunt convinsă că 
au muncit din greu să ajungă unde au ajuns, dar 
se pare că uneori jurământul pe care l-au depus 
este uitat, iar chipul lor uman este luat de acea 
INDIFERENŢĂ.

Mă întreb cum ar fi dacă şi cei plecaţi să ajute 

bieţii oameni afectaţi de inundaţii ar face acest 
lucru în funcţie de vârstă, etnie, statut social şi 
material sau după starea de sănătate.

La fel cum ei îşi fac meseria, tot aşa trebuie 
să facem cu toţii când viaţa cuiva depinde de noi 
şi ne stă în putere să schimbăm ceva în bine, nu 
să tratăm cu indiferenţă, în speranţa că poate va 
găsi ajutor în altă parte.

Oana Enache, lucrător social, centrul de 
schimb de seringi ARAS

Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse, 18 mai 2008 ©ARAS Piatra-Neamţ
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HIV ŞI MUNCA

În Hotărârea de Guvern nr. 2108/24.11.2004 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Legii nr. 584/2002, articolul 11, se specifică clar 
că persoanele infectate cu HIV sau bolnave de 
SIDA au dreptul la tratament nediscriminatoriu 
în ceea ce priveşte accesul la muncă, accesul la 
promovare profesională.

Cu toate acestea, persoanele seropozitive au 
mari probleme în găsirea şi păstrarea unui loc de 
muncă. Angajatorii din România, potrivit raportului 
asupra cercetării pe care UNOPA a realizat-o anul 
acesta în rândul lor, nu sunt 
pregătiţi pentru integrarea 
profesională a persoanelor 
seropozitive. 

Deşi în schimbul 
angajării persoanelor cu 
handicap legislaţia pre-
vede facilităţi, acestea nu 
sunt suficient de tentante 
pentru ca angajatorii să 
opteze pentru angajarea 
persoanelor cu handicap/
seropozitive, în locul plăţii 
către bugetul de stat a su-
melor aferente. Unul dintre 
argumentele lor este că „o 
persoană seropozitivă nu 
are acelaşi randament ca o 
persoană seronegativă”. 

Cei mai mulţi anga-
jatori nu deţin suficiente 
informaţii despre infecţia 
cu HIV (căi de transmitere, 
semne şi simptome, strate-
gii de reducere a riscurilor 
de infectare cu HIV etc.), 
nu cunosc prevederile le-
gale pentru persoanele cu 
handicap/seropozitive şi 
nu au proceduri stabilite pentru situaţia în care o 
persoană cu handicap este discriminată la locul 
de muncă.

De aceea, este necesar ca HIV/SIDA să fie 
recunoscută ca o problemă care priveşte locul 
de muncă şi să fie tratată ca orice altă boală sau 
afecţiune gravă de care pot suferi angajaţii.

Discriminarea, stigmatizarea, încălcarea 
confidenţialităţii sunt probleme cu care se 
confruntă persoanele seropozitive, atât cele 
încadrate în muncă, precum şi cele care vor să se 
angajeze. Multe dintre persoanele care trăiesc cu 
HIV nu informează angajatorul cu privire la diag-
nosticul de infecţie cu HIV, nefiind obligate legal să 
facă acest lucru. Însă, în cazul în care persoanele 
care trăiesc cu HIV/SIDA au orice fel de probleme 
de sănătate, medicii notează codul acestui diag-
nostic pe certificatele de concedii medicale, chiar 
şi în cazul în care motivul medical pentru care a 
fost solicitat concediul nu este infecţia cu HIV. 

De multe ori, persoanele seropozitive renunţă 
la un posibil loc de muncă pentru că una dintre 
cerinţele la angajare este efectuarea unui test HIV 
sau îşi dau demisia în cazul în care au nevoie de 

concediu medical.
Codul de practici al Organizaţiei Internaţionale 

a Muncii privind HIV/SIDA şi lumea muncii 
specifică faptul că persoanele care doresc să 
ocupe un loc de muncă nu trebuie să fie obligate 
să se testeze HIV/SIDA. Nu se justifică în nici un 
mod solicitarea de a se dezvălui informaţii perso-
nale legate de statutul HIV al persoanelor care 
solicită sau ocupă deja un loc de muncă. 

Medicii de medicina muncii sunt singurii 
abilitaţi să solicite testul HIV la angajare sau peri-
odic. Ei susţin că rolul testului HIV la angajare nu 
este acela de a-i interzice persoanei accesul la 

respectivul loc de muncă, ci acela de a se 
cunoaşte starea de sănătate a angajatului în mo-
mentul angajării, pentru a se recomanda „obligati-
vitatea” respectării precauţiilor universale, precum 
şi de a se evita riscul de boală profesională (dacă 
infecţia cu HIV apare la locul de muncă). Însă 
legislaţia de medicina muncii este neclară şi lasă 
loc multor interpretări eronate din partea angajato-
rilor şi a persoanelor care doresc să se angajeze, 
de aceea există situaţii când angajatorii solicită 
adeverinţe la angajare de la medicul de familie, 
sau mulţi angajatori solicită anumite analize medi-
cale, deşi nu au dreptul să facă acest lucru. 

Şi astfel apar situaţii de nerespectare a 
confidenţialităţii. Confidenţialitatea este prevăzută 
în legislaţie, dar este încălcată de cele mai multe 
ori prin fişa de aptitudini, fişă cerută la angajare şi 
emisă de medicul de medicina muncii, care are 
obligaţia să specifice, pe lângă decizia de apt de 
muncă/ parţial apt de muncă/ inapt de muncă şi 
codul echivalent diagnosticului, cod la care poate 
avea acces oricine, deoarece lista cu aceste co-
duri este publică.

Din cauza discriminării, stigmatizării, încălcării 

confidenţialităţii la care sunt supuse persoanele 
seropozitive încadrate în muncă, eforturile îndrep-
tate spre prevenirea îmbolnăvirii nu sunt eficiente. 
Toate aceste aspecte contribuie la răspândirea 
bolii prin încurajarea tăcerii, prin împiedicarea 
dialogului deschis. Stigmatizarea şi discrimina-
rea pot descuraja oamenii să caute informaţii, 
să adopte comportamente sigure şi să acceseze 
serviciile juridice, de prevenire, tratament, îngrijire 
şi suport. 

Foarte important este ca solidaritatea, îngri-
jirea şi sprijinul să stea la baza măsurilor care 
privesc HIV/SIDA şi lumea muncii. Toţi angajaţii, 

inclusiv cei infectaţi cu HIV, au 
dreptul la servicii medicale ac-
cesibile. Nici ei, nici persoanele 
pe care le au în întreţinere nu tre-
buie să facă obiectul discriminării 
în ceea ce priveşte accesul 
la prestaţiile de asigurări so-
ciale şi la schemele profesionale 
prevăzute prin lege:

“Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Fami-
liei, prin Inspecţia Muncii, 
monitorizează respectarea drep-
tului la muncă al persoanelor 
infectate cu HIV sau bolnave de 
SIDA.

 Agenţiile pentru ocuparea 
forţei de muncă judeţene şi a 
municipiului Bucureşti asigură în 
mod gratuit persoanelor infectate 
cu HIV sau bolnave de SIDA 
totalitatea serviciilor de infor-
mare şi consiliere profesională, 
inclusiv căutare a locurilor de 
muncă în funcţie de stadiul bolii, 
în condiţiile legii.   

    Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
împreună cu Ministerul Sănătăţii, 

asigură informarea angajatorilor despre drep-
turile şi obligaţiile angajaţilor persoane infectate 
cu HIV sau bolnave de SIDA şi despre obligaţia 
nediscriminării acestora pe criteriul sănătăţii.”
(Hotărârea de Guvern nr. 2108/24.11.2004 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 
584/2002)

Angajatorii şi organizaţiile acestora, în con-
sultare cu lucrătorii şi reprezentanţii lor, trebuie 
să sprijine şi să iniţieze derularea unor programe 
la locul de muncă privind informarea, educarea şi 
formarea lucrătorilor pe tema prevenirii, îngrijirii şi 
sprijinului în contextul HIV/SIDA, precum şi pri-
vind politica întreprinderii faţă de HIV/SIDA, inclu-
siv măsurile de reducere a discriminării împotriva 
persoanelor infectate sau afectate de HIV/SIDA.

Diana Maria Creţu, asistent social, 
ARAS Bucureşti

 
Cîteva mărturii şi opinii
(Sursa mărturiilor care ilustrează acest articol 

au fost extrase din forumul Uniunii Naţionale a 
Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, 
găzduit de www.unopa.ro, la rubrica HIV/SIDA si 
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UN EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 
ANTI-DISCRIMINARE

Evaluarea psihologică a 
profesorilor

În noiembrie 2006, a apărut în presă o 
declaraţie a doamnei Dana Drăghici, psiholog 
şi director al Centrului de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Bucureşti, în legătură cu rezul-
tatele evaluării psihologice a unui număr de 
4000 de profesori din învăţământul preuniver-
sitar din Bucureşti. Conform acesteia, în rândul 
profesorilor fuseseră „constatate suspiciuni 
legate de homosexualitate, orientare către ho-
mosexualitate şi pedofilie, precum şi numeroa-
se cazuri referitoare la consumul de alcool”. 

Asociaţia ACCEPT a început atunci demer-
surile pentru a documenta acest caz, conside-
rând afirmaţiile doamnei Drăghici drept jignitoa-
re şi neadevărate. Asocierea homosexualităţii 
cu pedofilia şi alcoolismul aduce mari prejudicii 
comunităţii LGBT (lesbian, gay, bi-sexual and 
transgender) din România, cu atât mai mult cu 
cât această asociere era făcută în numele unei 
instituţii guvernamentale. 

Astfel, am descoperit o modificare a 
ordinului prin care Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul Educaţiei încheie un protocol de 
evaluare medicală anuală a profesorilor. În 

2004-2005, ACCEPT a mai avut o acţiune de 
lobby prin care a reuşit să elimine de pe lista 
incompatibilităţilor profesionale pentru profe-
sori termenul de „homosexualitate”. În 2006, 
noul ordin cuprindea, la categoria „situaţii de 
inaptitudine profesională de natură psiho-
comportamentală”, următoarea precizare: 
„tulburări severe de comportament datorate 
bolilor mentale, inclusiv cele care pot însoţi 
tulburările de identitate de gen şi preferinţă 
sexuală”. 

Am considerat că această formulare vagă 
şi incorectă ştiinţific (pentru că nu respectă 
clasificarea afecţiunilor psihiatrice din DSM 
IV – Manual de diagnostic şi statistică a 
tulburărilor mentale) este responsabilă pen-
tru confuziile create între homosexualitate şi 
preferinţa sexuală. Homosexualitatea nu este 
o boală mintală şi nu împiedică profesorii să-şi 
facă datoria.

Pentru eliminarea sau modificarea acestei 
formulări, asociaţia ACCEPT a făcut mai multe 
demersuri: 

- a trimis scrisori către Ministerul Sănătăţii 
şi Ministerul Educaţiei, prin care s-au cerut 
lămuriri în legătură cu afimaţiile făcute de 
d-na Drăghici şi s-a cerut clarificarea 
formulării din ordin;
- a fost trimisă o scrisoare asemănătoare 
şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului 
Bucureşti, cel care efectuase evaluarea 

psihologică a profesorilor, pentru a clari-
fica metodologia utilizată în evaluarea 
psihologică;
- a fost solicitat sprijinul Centrului Naţional 
pentru Sănătate Mintală, care a fost de acord 
să susţină demersul asociaţiei ACCEPT şi 
să trimită un punct de vedere oficial.

Răspunsul autorităţilor:
- Atât Inspectoratul Şcolar, cât şi Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării au trimis către AC-
CEPT un punct de vedere conform căruia 
nu consideră homosexualitatea ca fiind 
o piedică în calea exercitării activităţii în 
învăţământ.
- Ministerul Sănătăţii a trimis către Ministerul 
Educaţiei şi către ACCEPT o scrisoare prin 
care solicită Ministerului Educaţiei înfiinţarea 
unei comisii comune care să rediscute tex-
tul-anexă ce defineşte termenii privind acele 
afecţiuni psihice care împiedică profesarea 
în învăţământ. În septembrie 2007, a avut 
loc prima întâlnire între ACCEPT, Ministerul 
Sănătăţii şi Centrul Naţional pentru Sănătate 
Mintală.
- În octombrie 2007, Ordinul respectiv a fost 
abrogat de către ambele ministere. 

Prin amabilitatea asociaţiei „ACCEPT”

locul de munca)

love_By_Me: eu am lucrat vara trecuta dar 
fara carte de munca...si probabil ca si vara asta o 
sa fac la fel...asa ca nu cred ca o sa am probleme 
la angajare.....eu inca nu am vazut niciunde sa imi 
ceara testul hiv la angajare...acuma depinde de 
domeniu.....si nu trebuie sa stie nimeni ca ai hiv sa 
fiu cel mai mare prost si tot nu as spune nimanui 
ca am hiv... 

anne: Eu vreau sa beneficiez de toate avan-
tajele unui angajat normal. Intrebarea mea este: 
Ce set de analize se cer unui angajat care nu 
lucreaza in domeniul alimentar? (unde banuiesc 
ca se cere testul maret) Stiu ca nu se face tes-
tul peste tot, dar poate se face o analiza care iti 
indica o infectie in sange, nu conteaza care, si 
asa, probabil esti obligat sa continui investigatiile 
si angajatorul sa afle de la firma medicala care 
se ocupa de analize si sa nu te mai angajeze! 
Stie cineva cum stau lucrurile! daca diagnosticul 
e confidential, de ce nu ramane asa? Nu e oare 
o discriminare?

miki: NIMENI NU IMI POATE CERE TES-
TUL HIV/ NIMENI NU MA POATE DISCRIMINA, 
MA INTEGREZ REPEDE INTR-UN SISTEM 
SAU O RAMURA A INFORMATICII. Simplu, pot 
lucra de acasa, mai e si bine platit si pot fi propriul 
meu sef

sw33t_kitty: In Romania stau cam rau lucru-
rile la capitolul asta. e mai greu sa iti gasesti un 
job in calitate de seropozitiv si nu ai voie in toate 
domeniile, lucru care mie mi se pare absurd... dar 
fiecare trebuie sa lupte pentru visul sau si sa faca 
ceea ce isi doreste, fiecare avem o pasiune pe 
care o putem transforma in sursa de venit, asa ca 
luptati pt drepturile si visele voastre 

falling_angel: te poate obliga cineva sa faci 
testul hiv...? nu prea cred... ti se cer informatii 
generale despre sanatatea ta... si nu cred k este 
obligatoriu sa iti dezvalui statutul de seropozitiv....

 
luki: Eu ma fac actor, nu cred ca e nevoie sa 

imi fac testul si, daca e, mi-l fac si nu cred ca e 
vreo problema. Ca doar nu-s macelar si nu lucrez 
la abator. Mi se pare stupid... daca imi trebuie sa 
fac testul HIV pt alimentatzie publica... intzeleg sa 
fac pt salmonella... pt hepatite... dar HIV? de ce? 
DE CE? 

JohnDoe: Pai.. sa va zic de ce mi se pare 
STUPID... 1. Daca eu vreau sa lucrez ca vanza-
tor la o placintarie... nu le fac... doar le vand... nu 
pun mana pe ele, ca folosesc manusi... ca asa 
se face... ca asa e igienic... Care-i smekeria? ce 
risc exista?? ma tai in ce? in bancnote? in pla-
cinte? dar daca sunt vanzator la aprozar??? ma 
tai in mere sau cartofi??? in ce?? care-i poanta, 
ca nu-mi pica fisa??? 2. Si totusi... sa zic ca sunt 
patiser... fac briose/covrigi/whatever... sa zic ca 

am treaba cu cutzit/scule taioase/etc... si ma tai 
din neatentzie... CU CE MA DIFERENTZIEZ de 
un seronegativ coleg care se taie??? ALA, daca 
se taie, vinde placinta cu sange??? Nu, si in cazul 
lui trebuie oprita productia... curatat locul “acci-
dentului”, dezinfectat etc... toata procedura??? 3. 
Daca gatitul ar fi o problema, as mai gati eu acasa 
pt familia mea?? SAU... vai... nici asta nu am 
voie??? De maine merg la magazin si mananc 
rece ce imi feliaza vanzatorul... mezel feliat, paine 
feliata... conserve cu keitza... aoleoo... si daca 
ma tai in keitza?? sa o rog pe vanzatoare sa-mi 
desfaca? Pepene verde iau feliat din piatza... dar 
daca vreau un mar fara coaja... platesc extra si 
imi decojeste pe loc??? Oare nu s-ar putea sa-mi 
iau mancare de la farmacie si sa-mi bag intrave-
nos?? cu perfuzie? nu de alta, dar ca sa nu ma tai 
daca imi musc limba cand mestec... Sau la per-
fuzabil e riscul de ac??? Dar oare nu cumva se 
exagereaza si “se arunca apa de imbaiat cu tot cu 
copil”? (nu-mi amintesc zicala exact.. dar ati cam 
prins ideea.. sper) 

darkangel: Eu ma fac patron, k sa nu obi-
ecteze nimeni la adresa mea... 
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LEGISLAŢIE DE REFERINŢĂ

Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 994/2004 
privind aprobarea normelor de suprave-
ghere şi control al infecţiilor nozocomiale în 
unităţile sanitare

Precauţiile universale

Scopul aplicării precauţiilor universale: preve-
nirea transmiterii infecţiilor cu cale de transmitere 
sanguină, la locul de muncă al personalului.

Conceptul de precauţii universale se referă 
la:

− măsurile care se aplică în vederea prevenirii 
transmiterii HIV, HBV (virusul hepatitei de tip 
B), HCV (virusul hepatitei de tip C) şi alţi agenţi 
microbieni cu cale de transmitere sanguină, în 
timpul actului medical;
− sânge, alte fluide biologice şi ţesuturile tuturor 
pacienţilor se consideră a fi potenţial infectate 
cu HIV, HBV, HCV şi alţi agenţi microbieni cu 
cale de transmitere parenterală (sanguină);
− toţi pacienţii se consideră potenţial infectaţi cu 
HIV, HBV, HCV sau cu alţi agenţi microbieni cu 
cale de transmitere sanguină, deo-
arece cei mai mulţi dintre purtătorii 
de HIV, HBV, HCV şi alţi agenţi mi-
crobieni sunt asimptomatici şi nu-şi 
cunosc propria stare de portaj.

Reguli de bază în aplicarea 
precauţiilor universale:

1. Consideră toţi pacienţii potenţial 
infectaţi.

2. Consideră că sângele, alte fluide 
biologice şi ţesuturile sunt contaminate 
cu HIV, HBV, HCV.

3. Consideră că acele şi alte obi-
ecte folosite în practica medicală sunt 
contaminate după utilizare.

Contactul tegumentelor şi mucoa-
selor cu următoarele produse TREBUIE 
considerat LA RISC: sânge; lichid am-
niotic, lichid pericardic, lichid peritoneal, 
lichid pleural, lichid sinovial, lichid cefalo-rahidian; 
spermă, secreţii vaginale; ţesuturi; orice alte fluide 
organice vizibil contaminate cu sânge.

Legea nr. 584 din 29 octombrie 2002 privind 
măsurile de prevenire a răspândirii maladiei 
SIDA în România şi de protecţie a persoanelor 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

[...] Capitolul II - Măsuri de prevenire a trans-
miterii infecţiei cu HIV 

Art. 6 - Măsurile de prevenire a transmiterii 
infecţiei cu HIV constau în: 

a) educarea populaţiei privind modul de trans-
mitere a infecţiei cu HIV; 

b) stabilirea grupurilor expuse riscului de 
infecţie HIV/SIDA şi aplicarea măsurilor de preve-
nire stabilite în programele naţionale prevăzute la 

art. 1 alin. 2; 
c) stabilirea unui pachet de informaţii utile 

despre infecţia HIV/SIDA şi asigurarea accesului 
gratuit şi necondiţionat la acestea pentru populaţia 
din toate categoriile sociale; 

d) conlucrarea permanentă a Comisiei 
naţionale pentru supravegherea, controlul şi pre-
venirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA cu orga-
nisme române guvernamentale şi neguvernamen-
tale şi cu asociaţiile internaţionale de profil; 

e) aplicarea obligatorie a precauţiilor univer-
sale şi asigurarea mijloacelor necesare la nivelul 
tuturor unităţilor sanitare, cu sau fără paturi; 

f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de pre-
venire a transmiterii de la mamă la făt a infecţiei 
HIV; 

g) obligaţia tuturor mijloacelor de informare 
în masă de a promova, în mod gratuit şi trimes-
trial, utilizarea prezervativului, în vederea prevenirii 
transmiterii pe cale sexuală a infecţiei cu HIV; 

h) asigurarea în mod gratuit de către angaja-
tor a profilaxiei postexpunere profesională, con-
form metodologiei stabilite de Comisia naţională 
pentru supravegherea, controlul şi prevenirea 
cazurilor de infecţie HIV/SIDA.

 

Capitolul III - Măsuri de protecţie socială a 
persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de 
SIDA 

Art. 7 - (1) Măsurile de protecţie socială sunt 
următoarele: 

a) asigurarea neîngrădită şi necondiţionată a 
dreptului la muncă al bolnavilor HIV/SIDA; 

b) promovarea profesională nediscriminatorie 
pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave 
de SIDA; 

c) respectarea dreptului la învăţământ în 
cazul copiilor şi tinerilor infectaţi cu HIV sau bol-
navi de SIDA şi integrarea acestora în formele de 
învăţământ. 

(2) În funcţie de stadiul infecţiei, persoanele 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază 
de orientare sau reorientare profesională ori de 
pensionare, stabilită prin expertiză medicală de 
specialitate, după caz. 

(3) Testarea HIV se efectuează conform 
normelor şi metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii şi familiei. 

(4) Pentru o alimentaţie corespunzătoare 
atât pentru bolnavii internaţi şi instituţionalizaţi, 
cât şi pentru cei din ambulatoriu, care să asigure 
eficienţă în tratamentul cu medicamente antiretro-
virale, se acordă indemnizaţii lunare de hrană, în 
cuantum aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

Capitolul IV - Confidenţialitatea şi tratamentul 
adecvat 

Art. 8 - (1) Păstrarea confidenţialităţii datelor 
privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave 
de SIDA este obligatorie pentru: 

a) angajaţii reţelei sanitare; 
b) angajatorii acestor persoane; 
c) funcţionarii publici care au acces la aceste 

date. 
(2) În cazul medicilor, informaţiile cu privire 

la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie 
comunicate între specialişti, pentru a se asigura 
acurateţea diagnosticelor şi conduitelor terapeu-
tice chirurgicale şi nechirurgicale în diferitele faze 

evolutive ale infecţiei 
HIV/SIDA. 

(3) Pacientul 
este obligat să in-
formeze  medicul    
curant, inclusiv me-
dicul stomatolog, cu 
privire la statusul său 
HIV, atunci când îl 
cunoaşte. 

(4) Persoanele 
infectate cu HIV sau 
bolnave de SIDA care 
îşi cunosc statusul de 
HIV pozitiv răspund, 
conform legii, pen-
tru transmiterea 
voluntară a infecţiei, 
dacă aceasta s-a 
produs din motive 

imputabile lor. 
(5) Persoanele infectate cu HIV care nu îşi 

cunosc statusul de HIV pozitiv nu răspund pentru 
eventuala transmitere a infecţiei HIV. 

Art. 9 - Unităţile sanitare şi medicii, indiferent 
de specialitate, sunt obligaţi să interneze şi să 
asigure îngrijirile medicale de profil în specialitatea 
pe care o reprezintă, în conformitate cu patologia 
prezentată de pacient. 

Art. 10 - Medicaţia specifică antiretrovirală şi 
a bolilor asociate infecţiei HIV/SIDA se instituie pe 
baza Ghidului terapeutic în infecţia HIV al Comisiei 
naţionale pentru supravegherea, controlul şi pre-
venirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, în regim de 
gratuitate pe toată perioada necesară. 

Art. 11 - Activitatea de diagnosticare, trata-
ment şi monitorizare a terapiei în spital şi în am-
bulatoriu se realizează sub coordonarea centrelor 
regionale HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate 
de Comisia naţională pentru supravegherea, con-
trolul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA. 
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MEMBRII REŢELEI LEGALE 
HIV/SIDA SE PREZINTĂ (II)

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Per-
soanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) este sin-
gura federaţie din România axată pe promovarea 
şi apărarea drepturilor persoanelor seropozitive. 
UNOPA este formată acum din 22 de organizaţii 
de persoane infectate HIV/SIDA din 16 judeţe 
ale ţării, plus Bucureşti, şi numără peste 1300 de 
membri persoane seropozitive.

UNOPA s-a constituit în anul 2000, din 
necesitatea ca vocea organizaţiilor de persoane 
seropozitive existente atunci în ţară să fie mai 
puternică şi să fie auzită de autorităţi, în condiţiile 
în care nu existau tratament şi servicii medicale 
adecvate pentru nevoile acestor pacienţi. Din 
iunie 2000 şi până în prezent, UNOPA a apărat 
şi promovat drepturile a mii de copii, tineri şi adulţi 
infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi dreptu-
rile familiilor lor:

- acces la tratament antiretroviral continuu, 
gratuit şi nediscriminatoriu;

- acces egal la servicii şi îngrijiri medicale;
- dreptul la o protecţie socială adecvată ne-

voilor persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA 
şi la un suport psiho-social adecvat; 

- dreptul la nediscriminare şi incluziune 
socială;

- dreptul la educaţie şi integrare socio-
profesională.

UNOPA este o voce la nivel naţional pentru 
persoanele infectate HIV sau bolnave SIDA (copii, 
tineri, adulţi) din România şi pentru familiile afec-
tate de HIV/SIDA din România.

UNOPA este o voce la nivel naţional prin:
- proiectele şi programele adresate creşterii 

calităţii vieţii persoanelor seropozitive din Româ-
nia;

- activitatea de promotor şi vicepreşedinte în 
Comisia Naţională pentru Supravegherea, Con-
trolul şi Prevenirea Cazurilor de Infecţie HIV şi 
alte organisme din care facem parte;

- organizarea de conferinţe, seminarii şi reu-
niuni de lucru pentru dezbaterea problemelor per-
soanelor seropozitive şi identificarea de soluţii;

- organizarea/participarea la campanii pu-
blice, proteste, scrisori deschise, apeluri la soli-
daritate, manifeste, comunicate şi conferinţe de 
presă pentru respectarea drepturilor persoanelor 
seropozitive din România;

- organizarea de expoziţii, spectacole şi eve-
nimente specifice;

- reprezentare în instanţă;
- advocacy/lobby pentru: promovarea şi re-

spectarea drepturilor persoanelor care trăiesc 
cu HIV/SIDA; influenţarea politicilor publice din 
România în sensul adaptării lor la nevoile per-
soanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în România; 
servicii publice, medicale şi sociale de calitate.

Principii de intervenţie: drepturile (univer-
sale şi specifice) - instrumente de reducere a 
vulnerabilităţii fizice şi sociale a persoanelor faţă 
de HIV/SIDA, de reducere a impactului şi trans-
miterii virusului HIV:
 suport pentru liderii copiilor, tinerilor şi adulţilor 
infectaţi HIV/SIDA, la toate nivelurile de răspuns 
la HIV/SIDA;
 suport pentru dezvoltarea instituţională a 
organizaţiilor membre şi a federaţiei ca reţea;
 suport pentru dezvoltarea serviciilor sociale 

oferite de organizaţiile membre. 
Ca rezultate ale activităţii UNOPA, putem 

spune că avem astăzi o legislaţie specială care 
apără drepturile persoanelor seropozitive din 
România (Legea 584/2002), avem o protecţie 
socială adecvată, asigurată prin Legea 448/2006, 
tratamentul este gratuit şi accesibil pentru 
toţi cei care se califică, avem organisme care 
reglementează programele destinate suprave-
gherii şi controlul HIV/SIDA.

Organizaţiile membre UNOPA din acest mo-
ment sunt: 1) Asociaţia „Noi şi ceilalţi” - Bucureşti; 
2) Asociaţia „O rază de lumină” - Mangalia; 3) 
Asociaţia „Benone”- Tîrgu-Mureş; 4) Asociaţia 
„Licurici” - Giurgiu; 5) Asociaţia „Zâmbete de 
copii” - Galaţi; 6) Asociaţia „Lizuca ” - Bacău; 
7) Asociaţia „Vocea Speranţei” - Prahova; 8) 
Asociaţia „Neghiniţă” - Tîrgovişte; 9) Asociaţia 
„Viaţă şi Speranţă 2003” - Giurgiu; 10) Asociaţia 
„Alexiana” - Piatra-Neamţ; 11) Asociaţia „Pro 
Sănătatea 2000” - Constanţa; 12) Asociaţia „Ter-
eza” - Botoşani; 13) Asociaţia „Speranţa Băniei” 
- Craiova; 14) Asociaţia „Inocenţă şi speranţă” - 
Reşiţa; 15) Asociaţia „Iris” - Vaslui; 16) Asociaţia 
„Speranţa Copiilor 2000” - Bârlad; 17) Asociaţia 
„Îngerii păzitori” - Medgidia; 18) Fundaţia „An-
dreea” - Mediaş; 19) Asociaţia „Fundiţa Roşie” – 
Piatra-Neamţ; 20) Asociaţia „Pro Karma” - Tîrgu-
Mureş; 21) Asociaţia ”Noua Speranţă” - Petrila; 
22) Asociaţia „Red Ribbon”- Fălticeni. 
Date de contact UNOPA: Bd. N. Balcescu 24, sc. 
C, etaj 2, ap. 7, interfon (II)7, sector 1, 010053 
Bucureşti, tel./fax: 021 319 93 29, e-mail: unopa@
unopa.ro,  www.unopa.ro.


