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REŢEA LEGALĂ HIV/SIDA 

Extras din fondul de publicaţii disponibil în cadrul proiectului  

 

1. Act Up Paris – Sida : le guide des droits sociaux, Paris, 2003, 200 p. 

Cuvinte-cheie: prise en charge médicale, la vie quotidienne, le milieu de travail, droits des minorités, les droits et 
les prestations sociales, les recours 

2. Aide Suisse Contre le Sida – Pénalisation de la transmission du VIH. Prise de position de l'Aide 
Suisse contre le Sida, Janvier 2001 (Version définitive), 2001, 29 p. 

Cuvinte-cheie: dispositions pénales pour la protection de la santé publique, dispositions pénales visant à la 
protection des individus 

  
3. AIDS Action Europe – Legislation and Judicial Systems in relation to HIV and AIDS, Report of a 

seminar (april 2007), Londra, 2007, 62 p. 

Cuvinte-cheie: legislation and judicial systems in relation to HIV and AIDS, HIV/AIDS and discrimination: the 
role of European Union, migration, mobility and travel, access to rights: IDUs, sex workers and prisoners, issues of 
confidentiality and privacy of data with relation to HIV, creative lawyering and the promotion of the rights of 
people living with HIV/AIDS 

4. Alături de Voi România  – Ghid "Clubul Tinerilor: de la vis la realitate" 

Cuvinte-cheie: nevoile persoanelor seropozitive, drepturile şi obligaţiile lor 

5. Alături de Voi România – Asistenţa maternală pentru copilul seropozitiv HIV. Metodologie, 
standarde, proceduri, Editura PIM, Iaşi, 2004, 149 p. 

Cuvinte-cheie: proceduri şi reglementări asistenţă maternală; roluri şi responsabilităţi ale asistenţilor maternali, 
autorităţilor publice; noţiuni fundamentale despre creşterea şi dezvoltarea copilului; comportament şi educare, 
ataşament şi separare, abuz şi neglijare; importanţa comunicării diagnosticului copilului seropozitiv HIV; rolul 
grupurilor de terapie şi suport; decesul copilului 

6. Alături de Voi România – Curajul de a spune adevărul (dezvăluirea diagnosticului), Editura 
Vanemonde, Bucureşti, 2003, 56 p. 

Cuvinte-cheie: pregătirea dezvăluirii diagnosticului, reacţii la aflarea diagnosticului, modalităţi de comunicare 
eficientă 

7. Alături de Voi România – Fereastră către mine: ghid de resurse pentru persoanele seropozitive 
HIV, Editura Panfilius, Iaşi, 2005, 64 p. 

Cuvinte-cheie: ce înseamnă HIV/SIDA, căi de transmitere, măsuri de precauţie pe care ar trebui persoanele 
seropozitive să le adopte faţă de ceilalţi, tratament şi nutriţie, efecte secundare ale tratamentului, drepturile 
persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, obligaţiile pe care le au, actele necesare obţinerii drepturilor 
legale 

8. Alături de Voi România – Ghid de asistenţă psihologică a persoanelor infectate şi afectate 
HIV/SIDA, Editura Golia, Iaşi, 2004, 104 p.  

Cuvinte-cheie: contextul HIV/SIDA în România, implicaţiile psihosociale ale fenomenului, evaluare psihologică, 
conceptualizare, consiliere pre- şi post-testare HIV, consiliere în problematica sexualităţii, consiliere de doliu, 
psihoterapie, relaţia terapeutică, aspecte privind dezvăluirea diagnosticului persoanei seropozitive HIV, aspecte de 
etică şi deontologie profesională 

9. Alături de Voi România – Ghid de asistenţă socială a persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA, 
Editura Golia, Iaşi, 2004, 106 p. 
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Cuvinte-cheie: servicii de asistenţă socială ADV, măsuri alternative la instituţionalizarea copilului seropozitiv 
HIV, prevenirea abandonului şcolar şi reintegrarea şcolară a copilului seropozitiv HIV, programe alternative de 
educaţie, orientarea şi integrarea socio-profesională a copiilor şi adulţilor seropozitivi HIV, tendinţe de transmitere 
a HIV 

10. Alături de Voi România – HIV/SIDA între justiţie şi normalitate, 2007, 36 p. 

Cuvinte-cheie: contextul HIV/SIDA în România, tipuri de încălcări ale drepturilor persoanelor care trăiesc cu 
HIV, intervenţii în combaterea practicilor discriminatorii, reflectarea problematicii HIV/SIDA în mass-media 
online  

11. Alături de Voi România – Managementul voluntarilor, Editura Golia, Iaşi, 2005, 82 p. 

Cuvinte-cheie: introducere în managementul organizaţional, stiluri de conducere, comunicarea, tipuri de conflicte, 
climatul psiho-social, pregătirea organizaţiei în vederea implicării voluntarilor, ce este voluntariatul, drepturile şi 
obligaţiile voluntarilor şi ale organizaţiei care implică voluntari, modalităţi de implementare a programului de 
voluntariat, procesul de integrare a voluntarilor în organizaţie, procesul motivaţional în activitatea de voluntariat, 
modalităţi de evaluare şi recunoaştere a voluntarilor 

12. Alături de Voi România – Rolul şcolii în prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi integrarea 
şcolară a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA (ghid practic cu CD pentru cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar), f.a. 

Cuvinte-cheie: istoricul infecţiei cu HIV, ce înseamnă HIV şi SIDA, căi de transmitere, statistici naţionale şi 
mondiale, tratament, testare HIV, categorii de persoane vulnerabile, implicaţii psiho-sociale ale bolii, desfăşurarea 
unei campanii de informare, educare şi conştientizare în rândul elevilor, aspecte legislative în domeniul HIV/SIDA, 
cele mai frecvente încălcări ale legislaţiei în domeniul HIV/SIDA, studii de caz 

13. Alături de Voi România – Solicită Asistenţă! Informare, consultanţă şi asistenţă juridică pentru 
persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA, 2008, 28 p. 

Cuvinte-cheie: serviciul ADV de informare, consultanţă şi asistenţă juridică pentru persoanele cu HIV/SIDA, 
drepturile persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA din România, demersuri necesare pentru obţinerea acestor 
drepturi, situaţii de încălcare a drepturilor persoanelor cu HIV/SIDA, paşii necesari pentru semnalarea încălcării 
acestor drepturi, obligaţii ale persoanelor cu HIV/SIDA 

14. Alături de Voi România – Toţi suntem diferiţi: de ce să facem diferenţe între noi?, f.a. 

Cuvinte-cheie: discriminarea persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA, situaţii de marginalizare, ce este HIV, ce 
este SIDA, căi de transmitere a virusului, testarea HIV, motive / experienţe de discriminare suferite 

15. ARAS – Aspecte psiho-sociale ale infecţiei cu HIV. Broşură pentru asistenţii medicali, 2007, 62 p. 

Cuvinte-cheie: SIDA, reducerea riscurilor de infectare cu HIV, trăind HIV-pozitiv, discriminare, stigmatizare, 
aspecte ale infecţiei cu HIV/SIDA în legislaţie, confidenţialitatea, acordul informat al pacientului, discriminarea, 
dreptul la educaţie, dreptul la sănătate, dreptul la muncă, protecţia socială, testul HIV şi consilierea pre- şi post-
test, responsabilităţi ale persoanelor infectate, prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV, precauţii universale  

16. ARAS – Formarea educatorilor între egali în domeniul prostituţiei, 2005, 198 p. 

Cuvinte-cheie: metodologie, rolul şi funcţiile educaţiei între egali în domeniul prostituţiei, situaţia prostituţiei în 
Franţa, Germania, Lituania, Olanda, Polonia, Italia, instrucţiuni pentru formarea vocaţională a educatorilor între 
egali în domeniul prostituţiei, organizaţiile de educatori între egali, situaţia din România 

17. ARAS Constanţa – Ai dreptul să ştii! Aspecte legislative privind drepturile persoanelor infectate cu 
HIV sua bolnave de SIDA 

Cuvinte-cheie: persoanele cu handicap, măsuri de protecţie socială a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de 
SIDA, drepturile adulţilor infectaţi cu HIV, drepturile copiilor infectaţi cu HIV, drepturile persoanei care are în 
îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil infectat cu HIV sau bolnav de SIDA, asistentul personal al persoanei 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, obligaţiile persoanelor infectate cu HIV  
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18. ARAS Constanţa – Raportul Conferinţei naţionale a adolescenţilor seropozitivi HIV “E timpul ca 
adolescenţii să vorbească!”, Bucureşti, 2006, 180 p. 

Cuvinte-cheie: studiu privind evaluarea nevoilor şi serviciilor sociale oferite adolescenţilor care trăiesc cu HIV, 
mesajele adolescenţilor care trăiesc cu HIV din Bucureşti, Bacău, Constanţa, Dolj, Iaşi, Neamţ, Timiş, percepţia 
despre viaţă, experienţe ale adolescenţilor care trăiesc cu HIV, asistarea psihologică şi socială a persoanelor care 
trăiesc cu HIV/SIDA, mobilizarea adolescenţilor în luarea deciziei şi susţinerea intereselor persoanelor cu 
HIV/SIDA, stigmatizarea şi discriminarea, confidenţialitatea privind statusul HIV pozitiv  

19. ARAS Piatra-Neamţ – Sunt o parte din creaţia mea: catalog de creaţii ale copiilor seropozitivi 
îndrumaţi de centrul de zi al ARAS, Piatra-Neamţ, 2003, 80 p. 

Cuvinte-cheie: viaţă activă, integrare în activităţi educative a copiilor care trăiesc cu HIV şi care au abandonat 
şcoala, sensibilizarea comunităţii din Neamţ cu privire la infecţia cu HIV 

20. ARAS, AIDES France, HIV/AIDS Tukikeskus Finlanda, AIDS-Tugikestus Estonia –Breaking the 
Curves (film), newsletter şi country reports on HIV/AIDS (Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Polonia, România), 2003 (CD-rom) 

Cuvinte-cheie: documentary, fighting AIDS in Estonia and Russia, needle exchange services 

21. ARAS, ANPDC, DGASPC, Salvaţi Copiii – Prevenirea infecţiei cu HIV/SIDA, a altor infecţii cu 
transmitere sexuală şi a consumului de droguri. Manualul educatorului (ediţia a II-a), 2007, 154 p. 

Cuvinte-cheie: aspecte psihologice în abordarea infecţiei cu HIV, comunicarea în educaţia pentru sănătate, modele 
de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor, prevenirea infecţiei cu HIV, infecţii cu transmitere sexuală, 
aspecte psihosociale ale infecţiei cu HIV, aspecte ale infecţiei cu HIV în legislaţie, drogurile, vulnerabilitatea 
copiilor din centrele de plasament 

22. ARAS, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, UNICEF – Prevenirea infecţiei cu HIV. Reducerea 
discriminării îndreptate împotriva persoanelor afectate de HIV/SIDA. Educaţie prin teatru. 
Material-resursă pentru formatori, 2006 (casetă VHS, broşură, 80 p, pliant) 

Cuvinte-cheie: promovarea sănătăţii, educaţia pentru sănătate, educaţia între egali, educaţia prin teatru şi 
dezvoltarea abilităţilor de viaţă, educaţia prin teatru ca strategie de educaţie între egali, ateliere şi jocuri practice 

23. ARAS, Romanian Harm Reduction Network – „Counting lives”, Regional Intercountry 
Consultation, Bucharest, Romania (Consultation Report), 2006, 34 p. (+CD-rom) 

Cuvinte-cheie: UNICEF regional strategy on HIV/AIDS, regional initiative on drug use and HIV/AIDS in South-
Eastern Europe, country reports (Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia and Hertzegovina, Bulgaria, Croatia, Serbia 
and Montenegro, Slovenia, Romania), role of the regional and national initiatives in advocating for harm reduction, 
regional strategy on advocacy for harm reduction, role of pharmacies in harm reduction, role of mass media in 
harm reduction, national advocacy strategies  

24. ARAS, Romanian Harm Reduction Network – Romania, Most-at-risk adolescents and young 
people, HIV and substance use (Country mission report), 2006, 36 p. 

Cuvinte-cheie: epidemiology and most likely to be exposed to HIV (national statistics on HIV/AIDS, drugs, drug 
use and problem drug use, HIV and drug use in prisons, sex workers, men who have sex with men), national legal 
and policy framework on HIV/ STIs, drug use and harm reduction, social perceptions of HIV/AIDS, national 
responses to HIV/AIDS and injecting drug use, human rights, stigma, discrimination and legal status of HIV 
affected groups 

25. ARAS, Romanian Harm Reduction Network, UNICEF – Managementul programelor de schimb de 
seringi, 2005, 144 p. 

Cuvinte-cheie: introducere în filozofia harm reduction, organizarea serviciilor de harm reduction, programe de 
schimb de seringi, beneficiari, parteneriate, situaţia şi experienţele din România  
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26. ARAS, UNICEF – E dreptul tău să ştii (videoclipuri de prevenire HIV şi prevenire a discriminării 
pe criteriul HIV), 2005 (casetă VHS sau CD-rom) 

Cuvinte-cheie: HIV şi sarcina, infecţia cu HIV şi deficienţa de auz, combaterea discriminării în şcoală, testul HIV, 
aflarea diagnosticului 

27. Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul Helsinki – Manualul 
drepturilor omului, Bucureşti, 2008, 92 p. 

Cuvinte-cheie: terminologie şi definiţii, acte normative interne şi tratate internaţionale care consacră drepturi ale 
omului, drepturi fundamentale civile şi politice, condiţii generale de restrângere a exerciţiului drepturilor relative, 
dreptul de a nu fi supus discriminării – drept fundamental al omului?, sistemul naţional de protecţie a drepturilor 
omului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, alte sisteme internaţionale de protecţie a drepturilor omului 

28. Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul Helsinki – Transparenţa 
instituţională. Manual pentru organizaţiile neguvernamentale, Bucureşti, 2007, 78 p. 

Cuvinte-cheie: liberul acces la informaţiile de interes public, transparenţă decizională în administraţia publică, 
monitorizarea implementării legilor transparenţei, state şi regiuni cu legi speciale de reglementare a accesului la 
informaţii, exemplu de cerere de informaţii de interes public, exemplu de reclamaţie administrativă, exemplu de 
plângere în instanţă, exemplu de fişă de monitorizare a implementării Legii 52/2003 

29. Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul Helsinki – Ghid legislativ 
pentru organizaţiile neguvernamentale din România, Bucureşti, 2002, 252 p. 

Cuvinte-cheie: înfiinţarea asociaţiilor şi a fundaţiilor, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi a fundaţiilor, 
modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei, asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind 
de utilitate publică, veniturile, relaţiile cu autorităţile publice, dizolvarea şi lichidarea, registrul naţional al 
persoanelor juridice fără scop patrimonial 

30. Autres Regards Marseille – Prostitution: Singulier... Plurielle: de la réduction des risques au 
risque de la réduction, Marseille, 2000, 136 p. 

Cuvinte-cheie: sex work, sex comercial, istoria prostituţiei, activitatea asociaţiilor franceze în domeniul reducerii 
riscurilor asociate sexului comercial, sănătate publică, transcript conferinţă 

31. Cabassi, Julia and the NGO HIV/AIDS Code of Practice Project – Renewing our voice: Code of 
good practice for NGOs Responding to HIV/AIDS, 2004, 110 p. 

Cuvinte-cheie: advocacy, children and HIV, community capacity building, community home-based care for 
PLHIV, financial management, linking HIV and sexual and reproductive health, governance, harm reduction, HIV 
in emergencies, HIV prevention, human rights and HIV, key populations, mainstreaming HIV, meaningful 
involvement of people living with HIV, meaningful involvement of women & girls living with HIV (MIWA), 
monitoring and evaluation, stigma and discrimination, treatment, care and support, voluntary counselling and 
testing 

32. Canadian AIDS Society; Canadian HIV/AIDS Legal Network – HIV Disclosure and the Criminal 
Law in Canada: Responding to the Media and the Public, 2003, 8 p. 

Cuvinte-cheie: Canadian Criminal Law and the Non-Disclosure of HIV-Positive Status,                                                             
criminal liability for HIV exposure, HIV Transmission: Guidelines for Assessing Risk 

 

33. Canadian AIDS Society; Canadian HIV/AIDS Legal Network; AIDS Coalition of Nova Scotia – 
Disclosure of HIV Status After Cuerrier: Resources for Community Based AIDS Organizations, 
2004, 127 p. 

Cuvinte-cheie: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Canada Criminal Law, Disclosure, Duty to Warn, HIV 
Infections, HIV Seropositivity, Health Planning, Health Resources, Health Services, Health Services Needs and 
Demand, Organizations, Self Disclosure, Sexual Partners, Truth Disclosure, United States 
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34. Canadian HIV Legal Network – Programming HIV/AIDS: a human rights approach — A tool for 
international development and community-based organizations responding to HIV/AIDS (Canadian 
version), 2004  

Cuvinte-cheie: legal and policy environment, principles of human rights approaches, program design, 
implementation and evaluation, checklists for reviewing proposals and programs, lessons learned, good practice 
examples, resources 

35. Canadian HIV/AIDS Legal Network; Canadian AIDS Society – Criminal Law and HIV/AIDS 
(Final report – Joint project on legal and ethical issues), Montréal, 1997, 120 p. + appendices 

Cuvinte-cheie: Canada: cases of criminal prosecution, proposed amendments to the Criminal Code, policy 
statements and recommendations, sex and drugs, functions of Criminal Law 

36. Canadian HIV/AIDS Legal Network; UNAIDS – Criminal Law, Public Health and HIV 
Transmission: A Policy Options Paper, Best Practice Collection, Montréal / Geneva, 2002, 52 p. 

Cuvinte-cheie: Policymakers, HIV Prevention, HIV Testing, Public Health, Policy Development, Crime, 
Legislation, Human Rights, Social Discrimination, Misinformation, Confidential Information, Administrative 
Personnel, Organization and Administration, HIV Infections, Viral Diseases, Diseases, Laboratory Examinations 
and Diagnoses, Examinations and Diagnoses, Health Planning, Social Problems, Communication, Ethics 

37. Central and Eastern European Harm Reduction Network – Sex Work, HIV/AIDS, and human rights, 
Vilnius, 2005, 120 p. 

Cuvinte-cheie: sex work and associated risk behaviors, legal regulations of sex work and the human rights of sex 
workers, HIV/STI and harm reduction interventions among sex workers 

38. Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană – Alege să trăieşti în libertate, (reinserţia 
socială a minorilor şi tinerilor delincvenţi), mapă cu fişe tematice, Bucureşti 2002 

Cuvinte-cheie: succesul fără conflicte, drepturile omului, drepturi şi responsabilităţi, codul penal şi codul de 
procedură penală pe scurt şi pe înţelesul tuturor, sănătate şi igienă, bolile cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, 
drogurile, în căutarea unui loc de muncă, ajutorul de şomaj şi ajutorul social  

39. Ciolompea, Teodora (coord.) – Îndreptar pentru formatori în domeniul tratamentului 
toxicodependenţei, f.a.,78 p. 

Cuvinte-cheie: învăţarea experienţială, metodele de formare, alegerea tehnicilor de formare, modelul unei sesiuni 
de formare, evaluarea unei sesiuni de formare 

40. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – Fii atent! Discriminarea nu e o glumă, 
Bucureşti, 32 p. 

Cuvinte-cheie: discriminarea directă, discriminarea indirectă, discriminarea multiplă, hărţuirea, victimizarea, 
dispoziţia de a discrimina, atribuţiile CNCD, centrul de documentare CNCD, jurisprudenţa CNCD, criteriul vârstă, 
criteriul sex, criteriul orientare sexuală, criteriul etnie, criteriul dizabilitate, criteriul religie, Ordonanţa Guvernului 
nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

41. Émergences (formation-conseil-expertise) – NoDiscrim: Lutter contre les discriminations au 
travail en Europe, Montreuil, 140 p. 

Cuvinte-cheie: les discriminations fondées sur l’âge, les discriminations de genre, les discriminations en raison du 
handicap, les discriminations en raison de l’orientation sexuelle, les discriminations raciales et ethniques, les 
discriminations syndicales 

42. Graham W. Giles – Administrarea justiţiei în comunitate: standarde şi reglementări internaţionale, 
Editura Expert, Bucureşti, 2001, 336 p. 
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Cuvinte-cheie: rolul probaţiunii în administrarea justiţiei juvenile şi comunitare, Convenţia ONU cu privire la 
drepturile copilului, principiile ONU pentru prevenirea delincvenţei juvenile, standardul de reguli minime al ONU 
în administrarea justiţiei pentru minori, regulile ONU pentru protecţia minorilor privaţi de libertate, regulamentul 
european privind sancţiunile şi măsurile comunitare, standardele naţionale pentru supravegherea infractorilor în 
cadrul comunităţii aplicate în Anglia şi Ţării Galilor 

43. Health Canada – HIV Testing and Pregnancy: Medical and Legal Parameters of the Policy Debate 
(ediţie bilingvă: disponibilă şi versiunea în limba franceză, în acelaşi volum: Le test de 
sérodiagnostic du VIH et la grossesse: aspects médicaux et juridiques du débat d’orientation 
politique), Ottawa, 1999, 98 p. 

Cuvinte-cheie: mechanism of perinatal HIV transmission, limitations, risks and unknowns of antiretroviral 
prophylaxis, alternative approaches to HIV testing of pregnant women, the right to give or refuse consent to 
proposed medical interventions, constitutional limits on legislative initiatives for HIV testing, the duty of 
governments in policy-making 

44. Hriscu, Eugen, dr.; Ioan, Magdalena, psih. – Prevenirea recăderilor (caiet de lucru pentru clienţi), 
ALIAT şi Centrul de Alcoologie al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”, 
Bucureşti, 2004, 54 p. 

Cuvinte-cheie: prezentare, reguli de grup, temele şedinţelor, balanţa dintre avantajele şi dezavantajele consumului, 
situaţiile de mare risc – cum le facem faţă, cum putem face faţă unei alunecări, alunecare vs. recădere, senzaţia de 
poftă (nevoia de a consuma), frica, anxietatea, panica, tristeţea, depresia, furia, presiunea socială, stilul de viaţă 

45. Hungarian Civil Liberties Union – Health Care and Human Rights, Ford Foundation, Budapest, 
2002, 84 p. 

Cuvinte-cheie: patient’s rights advocacy, death in dignity, health-based discrimination 

46. Jürgens, Ralf; Cohen, Jonathan (Open Society Institute's Law and Health Initiative) – Human rights 
and HIV/AIDS – Now More Than Ever: 10 reasons why human rights should occupy the center of 
the global AIDS struggle, 2007, 16 p. 

Cuvinte-cheie: human rights, universal access to HIV medication, gender inequality, the rights and needs of 
children, HIV prevention, treatment and care programs, the protection of human rights as way to protect the 
public’s health  

47. Noi şi ceilalţi Prahova/Bucureşti – Putere şi viaţă alături de persoanele seropozitive. Ghid de bune 
practici pentru cadre medicale şi cadre didactice, 2008, 64 p. 

Cuvinte-cheie: scurt istoric HIV/SIDA, fereastră imunologică, boală infecţioasă, imunitate, imunodeficienţă, 
confidenţialitate, discriminare, legislaţie 

48. POPESCU, Octav (UNOPA) – Manual de activism („lobby şi advocacy”), f.a., 12 p. 

Cuvinte-cheie: discriminare, protecţie legală împotriva discriminării, munca în domeniul politicilor publice, 
strategii de abordare a factorilor de decizie, influenţarea mass-media 

49. RemAIDES, revistă trimestrială de sănătate şi drepturile persoanei cu HIV/SIDA, editată de 
organizaţia franceză AIDES (colecţia completă), 30 p. 

Cuvinte-cheie: actualités, témoignages, droits, se soigner 

50. Réseau juridique canadien VIH/Sida; ONUSIDA – Droit pénal, santé publique et transmission du 
VIH. Étude des politiques possibles, Collection Meilleures Pratiques de l'ONUSIDA, Montréal / 
Genève, 2002, 60 p. 

Cuvinte-cheie: politiques publiques, droit sanitaire et droit pénal, inégalités entre les sexes, pénalisation des 
femmes 
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51. Romani Criss, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii, Agenţia de Monitorizare a 
Presei – Noi suntem români. Şi ei?, f.a., 16 p. 

Cuvinte-cheie: ai cui sunt romii?, romii din România: o controversă social-istorică, web-site-uri relevante pentru 
problema romilor 

52. Romani Criss, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Legal protection against 
Discrimination and Public Policies towards Roma, Bucureşti, 2007, 92 p. 

Cuvinte-cheie: legal framework on the protection against discrimination, UN system on the protection against 
discrimination, European Council System on the protection against discrimination, Romanian system on the 
protection against discrimination, government and inter-government initiatives on improving Roma’s condition: a 
human rights approach, initiatives for improving Roma’s condition on national and international level, analysis of 
initiatives to improve the situation of Roma at national and international level, international reports regarding 
Romania 

53. Romani Criss, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii, Institutul pentru Politici Publice 
– Monitorizarea atitudinilor discriminatorii în mediul on-line românesc (studiu de caz: forumurile 
cotidianelor naţionale), Bucureşti, 2007, 108 p. 

Cuvinte-cheie: discriminarea prin internet, cadrul legislativ privind discriminarea prin internet 

54. Romani Criss, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Respectarea Drepturilor 
Omului: Romii, cetăţeni ai statului de drept, Bucureşti, 2004, 186 p. 

Cuvinte-cheie: romii din România – o controversă social-istorică, politici şi practici guvernamentale faţă de romii 
din România, cadrul legislativ privind protecţia împotriva discriminării în România, combaterea discriminării 
etnice prin proceduri judiciare: aplicarea legislaţiei anti-discriminare în România, respectarea drepturilor omului în 
relaţia cu alte persoane şi reprezentanţii autorităţilor publice: Poliţia 

55. Romanian Angel Appeal – Cuvântul potrivit: ghid HIV/SIDA pentru jurnalişti, ediţia a II-a, 
revăzută, 2005, 36 p.  

Cuvinte-cheie: scurt istoric al maladiei, cum se transmite HIV, drepturile persoanelor infectate, epidemia în cifre, 
mass-media şi infecţia cu HIV, termeni folosiţi incorect, glosar de termeni HIV/SIDA  

56. Romanian Angel Appeal – Etică şi legislaţie în infecţia cu HIV, 2007 

57. Romanian Authority for Child Protection and Adoption, Institute for Mother and Child Care 
Bucharest, International Foundation for Child and Family, UNICEF – Child Abuse in Residential 
care Institutions in Romania, Bucharest, 2002, 130 p. 

Cuvinte-cheie: legal grounds for institutionalization, legal representative of parental rights, the right to identity 
and to personal history, right to have a family, the right to health, the right to education, the right to personalized 
care, the right to information, the right to free expression of opinions, the right to periodic review of the protection 
measures, the right to quality care, abuse in institutions 

58. Société canadienne du sida; Réseau juridique canadien VIH/Sida – La divulgation de la 
séropositivité au VIH et le droit criminel au Canada: répondre aux questions des médias et du 
public, 2003, 10 p. 

Cuvinte-cheie: droit criminel et VIH, non-divulgation de la séropositivité, responsabilité criminelle pour 
l’exposition au VIH, transmission du VIH: guide d’évaluation du risque  

59. Société canadienne du sida; Réseau juridique canadien VIH/Sida; AIDS Coalition of Nova Scotia – 
Divulgation de la séropositivité après l’arrêt Cuerrier: ressources pour les organismes 
communautaires de lutte contre le sida, 2004, 136 p. 

Cuvinte-cheie: divulgation de la séropositivité: une question difficile + une question de droits de l’homme, le droit 
criminel, l’exposition au VIH et la divulgation de la séropositivité, les lois sur la santé publique, le counselling et la 
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divulgation de la séropositivité: normes et approches, la confidentialité et la tenue des dossiers des clients, 
questions de responsabilité civile pour les personnes vivant avec VIH/sida 

60. Stăvărache, Camelia – Ghid de psihoterapie pentru reducerea conflictelor, Centrul Român pentru 
Educaţie şi Dezvoltare Umană, Bucureşti, 2004, 96 p. 

Cuvinte-cheie: interpretarea conflictului, antrenamentul mental pentru rezolvarea conflictelor, utilizarea poveştilor 
pentru dezvoltarea unor atitudini pozitive de viaţă 

61. The Center for Reproductive Law and Policy, Women of the World – Laws and Policies Affecting 
Their Reproductive Lives (East Central Europe), New York, 194 p. 

Cuvinte-cheie: women’s legal and social status in East Central European Region, legal and political framework, 
examining health and reproductive rights, understanding the exercise of reproductive rights: women’s legal status, 
focusing on the rights of a special group: adolescents 

62. Transversal – magazine d’information sur le sida (colecţia completă), Paris, 36 p. 

Cuvinte-cheie: calendarul conferinţelor internaţionale HIV/SIDA, noutăţi terapeutice, programe de prevenire 
HIVaspecte sociale ale infecţiei cu HIV  

63. Ţuţuianu, Alina – Ghid de consiliere vocaţională, Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare 
Umană, Bucureşti, 2004, 62 p. 

Cuvinte-cheie: consiliere şi orientare şcolară şi profesională, abilităţi în consiliere, abordări teoretice ale consilierii 
şi orientării şcolare şi profesionale în secolul XX, metode şi tehnici în consilierea pentru carieră, consiliere de grup 
şi individuală 

64. UNAIDS – Intensifying HIV prevention: UNAIDS policy position paper, 2005, 56 p. 

Cuvinte-cheie: more opportunities for HIV prevention, sustainability of HIV Treatment efforts, principles of 
effective HIV prevention programmes, advocacy on HIV prevention 

65. UNOPA – Manual de bune practici pentru jurnalişti, în relatarea despre HIV/SIDA, f.a., 6 p. 

Cuvinte-cheie: cuvinte / formule recomandabile, cuvinte/formule de evitat 

66. UNOPA – Participarea tinerilor la combaterea stigmei şi a discriminării. Reţea de tineri activişti 
pentru drepturile tinerilor în context HIV/SIDA: suport de curs pentru training-ul de advocacy, 
2005, 129 p. 

Cuvinte-cheie: creşterea gradului de respectare a drepturilor copiilor şi tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA din 
România, sistemul de monitorizare a drepturilor omului în context HIV/SIDA, influenţarea dezvoltării de legi şi 
politici, campania de advocacy, relaţiile ONG-media 

67. Welzer-Lang, Daniel; Schutz Samson, Martine (coord.) – Prostitution et santé communautaire. 
Essai critique sur la parité, Associations Cabiria, Lyon, et Autres Regards, Marseille et Avignon, 
1999, 128 p. 

Cuvinte-cheie: la lutte contre les exclusions, santé communautaire, prostitution, travail sexuel et rapports sociaux 
de sexe, coalition des travailleuses et travailleurs du sexe 

68. World Health Organization Europe – HIV/AIDS Treatment and Care – clinical protocols for the 
WHO European Region, Copenhaga, 2007, 498 p. 

Cuvinte-cheie: patient evaluation and retroviral treatment for adults and adolescents, management of opportunistic 
infections and general symptoms of HIV/AIDS, palliative care for people living with HIV, HIV/AIDS treatment 
and care for Injecting Drug Users 
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69. World Health Organization, HIV/AIDS Programme – Antiretroviral Therapy for HIV Infection in 
adults and adolescents in resource-limited settings: towards universal access: recommendations 
for a public health approach, ediţia 2006, revizuită, 144 p. 

Cuvinte-cheie: when to start ARV therapy in adults and adolescents, recommended first-line ARV regimens, first 
six months of therapy, management of ARV drug toxicity, drug substitutions because of toxicity, clinical and 
laboratory monitoring, adherence to ARV therapy 

 


