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CE ÎNSEAMNÃ 
SÃ FII SÃNÃTOS? 

Conform declaraþiei Organi-
zaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS), sãnãtatea este o stare de
bine fizic, mental ºi bunãstare
socialã totalã ºi nicidecum lipsa
unei boli sau infirmitãþi.

Noþiunea de „sãnãtate“ este
un concept pozitiv, reprezen-
tând mai mult decât absenþa
bolii, un concept care ne duce cu
gândul la bunãstare fizicã, men-
talã ºi de ce nu socialã. Deseori se
vorbeºte despre contribuþia
sãnãtãþii la bunã-starea socialã ºi
la calitatea vieþii, deºi raportul ar
trebui sã fie reciproc.
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Cuvânt înainte

Kit voluntari este un îndrumar conceput pentru voluntarii Salvaþi
Copiii care desfãºoarã activitãþi de informare/educare pe probleme ce þin
de sãnãtatea reproducerii ºi de consumul de droguri licite ºi ilicite în
rândul elevilor cu vârste cuprinse între 12 ºi 18 ani.

Kit-ul poate fi folosit ca bazã pentru alcãtuirea planului de lecþii ºi
de cãtre profesori, educatori sau alte persoane abilitate sã abordeze
subiecte ce au ca scop formarea de comportamente responsabile.

Prezentul material este structurat pe trei pãrþi.

Prima parte oferã voluntarilor posibilitatea de a descoperi noi metode
de abordare a copiilor ºi tinerilor, astfel încât sesiunile de informare sã
implice participarea directã ºi deschisã a elevilor. 

Partea a doua pune la dispoziþia voluntarilor informaþii de specia-
litate, acoperind o tematicã cât mai largã. În aceastã secþiune sunt
informaþii din diverse domenii: psihologie, biologie, medicinã, educaþie
civicã ºi juridicã etc, încercând, astfel sã oferim rãspunsuri la cât mai
multe întrebãri care pot apãrea în cadrul sesiunilor de informare.

În final, kit-ul propune un model de curs care poate fi abordat pe
parcursul a opt ore. Modelul cuprinde subiectele ce pot fi discutate la
ore, modalitãþi ºi metodele de abordare ale acestora.

Materialul este doar un îndrumar ce încearcã sã acopere o arie cât
mai largã de subiecte ºi de probleme care pot apãrea în cadrul sesiunilor
de informare. Subiectele abordate ºi jocurile date ca exemple pot fi
adaptate în funcþie de vârsta beneficiarilor ºi de interesul acestora
pentru anumite subiecte. 

Structura Kit-ului a fost îmbunãtãþitã ºi în funcþie de rezultatele
activitãþii voluntarilor Salvaþi Copiii care au susþinut sesiuni de
informare pe teme de sãnãtate în ºcoli ºi licee. Mulþumim tuturor
voluntarilor care prin întrebãrile ºi intervenþiile lor în cadrul sesiunilor
de instruire au contribuit la structurarea materialului. În mod special
mulþumim Mihaelei Torok, Iuliei Pãscuþoi ºi lui Robert Blaga,
voluntari care ºi-au adus contribuþia directã în elaborarea unor
materiale ce se regãsesc în acest KIT.
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Rolul voluntarului în lucrul cu copiii ºi adolescenþii:

n este de a transmite informaþii corecte copiilor ºi
adolescenþilor în legãturã cu tematica pe care o
abordeazã. Voluntarul nu trebuie sã pledeze pentru
un comportament sau altul, ci doar sã informeze
cu privire la noþiunile cuprinse în modulul de curs.
Neconcordanþa punctelor de vedere (ale volun-
tarului ºi ale unuia sau mai multor membrii ai
grupului) nu trebuie sã ducã la contradicþii sau la
lezarea valorilor unei persoane.

n este de a crea o atmosferã relaxatã, astfel încât sã se
poatã interacþiona deschis, creîndu-se cadrul propice
pentru ca elevii sã-ºi exprime punctul de vedere.

n este de a modera discuþia, apelând la tehnicile de
comunicare, astfel încât copiii sã intre într-o
dezbatere fãrã inhibiþiile obiºnuite ale unei ore de
curs, având însã grijã sã nu se depãºeascã nici
limitele limbajului decent. În acest scop elevii vor fi
îndrumaþi sã foloseascã termeni ºtiinþifici în
exprimare, mai ales în discuþiile legate de sex ºi
sexualitate.

n este de a adapta modulul de curs în funcþie de
vârstã ºi de disponibilitatea subiecþilor pentru
abordarea anumitor teme.

n este de a stabili împreunã cu elevii regulile de
desfãºurare a orelor de curs, notând aºteptãrile
copiilor/ adolescenþilor. Aceste „amãnunte“ oferã
un confort psihic copiilor ºi dã voluntarilor
posibilitatea sã facã o proiecþie a discuþiei în funcþie
de interesul manifestat de aceºtia.

n este de a încuraja pe toþi cei prezenþi sã se implice
în dezbaterea propusã. Dacã unul sau mai mulþi
elevi refuzã sã participe la discuþii sau la jocurile de
rol, acestora nu li se va impune participarea.

n este de a conduce discuþia în funcþie de feed-back-ul
primit de la copii/adolescenþi. Cerând în perma-
nenþã feed back, voluntarii pot verifica modul în
care este asimilatã informaþia, gradul de atenþie,
pot impulsiona grupul sã se implice ºi sã inte-
racþioneze. 

Voluntarul are 3 roluri:

n Rolul de ANIMATOR

n Rolul de MODERATOR

n Rolul de FACILITATOR

ROLUL DE ANIMATOR
Voluntarul încearcã sã îi implice în discuþie pe cât

mai mulþi copii.

Tehnici de animare:

n Reformularea:
Voluntarul reia opiniile emise pentru a facilita

succesiunea schimburilor de pãreri, ascultarea
individualã ºi progresele grupului.

n Întrebãrile:

Întrebarea de trimitere:

Voluntarul reia o întrebare pusã ºi o comunicã
grupului.

Exemplu: Alexandru întreabã dacã aceasta este
decizia corectã în cazul pe care îl discutãm.
Ce pãrere aveþi?

Întrebarea de legãturã:

Voluntarul reia o întrebare deja pusã ºi o adreseazã
altui participant.

Exemplu: Alexandru întreabã dacã aceasta este
decizia corectã în cazul pe care îl discutãm.
Ce pãrere ai tu, Elena?

Relansarea întrebãrii:

Voluntarul reia o întrebare pusã cu câtva timp în
urmã ºi care a rãmas fãrã rãspuns.

Exemplu: Apropo, la începutul orei vã întrebaþi dacã
acea decizie era corectã; ce credeþi acum?

Întrebarea participativã:

Voluntarul faciliteazã exprimarea unui participant
care pare sã doreascã sã intervinã, dar care nu
îndrãzneºte sã se exprime:

Exemplu: Alexandru întreabã dacã aceastã decizie
este corectã în cazul nostru. Elena, mi s-a
pãrut cã vroiai sã-i rãspunzi tu; ce crezi
despre asta?

KIT VOLUNTARI
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ROLUL DE MODERATOR
Moderatorul este un membru neutru al grupului

care nu evalueazã ºi nu contribuie cu idei în grup.
Voluntarul – moderator centreazã energia grupului
cãtre sarcina comunã, încurajând participarea.
Principala sa atribuþie este sã ofere alternative, astfel
încât grupul sã gãseascã soluþii care sã îi mulþumeascã
pe majoritatea membrilor.

Tehnici de moderare:

n Non-verbale:
• Realizarea contactului vizual cu fiecare membru

al grupului. Focalizaþi-vã atenþia în mod egal,
pentru a nu crea senzaþia cã favorizaþi pe cineva.

• Miºcaþi-vã prin încãpere fãrã a avea un
comportament deranjant pentru grup (nu vã
plasaþi ºi nu vã adresaþi grupului dintr-un loc de
unde participanþii nu vã pot vedea).

• Reacþionaþi la ce spun participanþii aprobând
din cap sau zâmbind, arãtând cã în acest fel
ascultaþi ceea ce vã spun, fãrã a exagera însã.

• Staþi în picioare în faþa grupului (nu pe scaun)
mai ales la începutul sesiunii. Este important sã
pãreþi relaxat ºi în acelaºi timp direct ºi încrezãtor.

n Verbale:
• Formulaþi întrebãrile în aºa fel încât sã

încurajaþi participanþii sã vorbeascã.

• Întrebãrile trebuie formulate clar ºi concis.

• Se pune o singurã întrebare, dupã care se
aºteaptã rãspunsul la ea.

• Dupã punerea întrebãrii, se lasã o pauzã pentru
a-i oferi posibilitatea celui ce va rãspunde sã-ºi
formuleze rãspunsul.

• Folosiþi întrebãri deschise („ce“, „de ce“,
„cum“), ºi nu închise (la care se rãspunde cu da
sau nu).

• Nu folosiþi întrebãri care au rãspunsul conþinut
în ele.

• Întrebaþi participanþii dacã sunt de acord cu
afirmaþiile fãcute de colegi.

• Aveþi grijã ca participanþii sã vorbeascã mai
mult decât voi.

• Nu încercaþi sã rãspundeþi la toate întrebãrile.
Nu uitaþi cã participanþii îºi pot rãspunde unul
altuia la întrebãri. Puteþi întreba: „Poate
rãspunde cineva la aceastã întrebare?“.

• Parafrazaþi ceea ce spun participanþii. Veþi avea
posibilitatea de a verifica dacã aþi înþeles ceea ce

v-au comunicat ºi de a clarifica aspecte aduse în
discuþie de cãtre participanþi.

• Rezumaþi ceea ce s-a spus pentru a fi siguri cã
participanþii au înþeles ºi pentru a menþine
cursul evenimentelor sub control. Este o ocazie
bunã de a observa dacã au rãmas aspecte
neînþelese ºi pentru a trage concluzii.

• Întãriþi ceea ce a spus un participant povestind
pe scurt o experienþã de-a voastrã relevantã
pentru subiectul în discuþie. Aþi putea spune
„asta îmi aminteºte de ceva ce s-a întâmplat
anul trecut…“.

Acceptaþi deciziile ºi NU CRITICAÞI PE
NIMENI pentru ceea ce spune.

ROLUL DE FACILITATOR
Voluntarii care activeazã în cadrul acestui program

vor trebui sã adapteze modul de abordare al tematicii
la fiecare grup. Aceºtia trebuie sã aibã capacitatea de a
îi face pe copii/ adolescenþi sã abordeze subiecte mai
delicate, sã le stârneascã interesul ºi sã îi încurajeze sã
îºi expunã pãrerile proprii în faþa grupului. 

Tehnici de facilitare:

n Tipuri de întrebãri:
Întrebãrile pe care le adresãm ne pot spori

controlul asupra procesului de strângere de
informaþii, deoarece permit menþionarea cu precizie a
ceea ce dorim sã aflãm. De asemenea, permit ºi
clarificarea rãspunsurilor. 

Calitatea informaþiilor primite depinde de calitatea
întrebãrilor puse.

Întrebãrile închise:

O întrebare închisã îi permite celui chestionat
foarte puþinã libertate (sau chiar deloc) în ceea ce
priveºte formularea rãspunsului. De obicei, astfel de
întrebãri cer rãspunsuri monosilabice de tipul „DA“
sau „NU“, ca de exemplu:

„Aþi auzit vreodatã de supradozã?“

„Ai luat vreodatã supradozã?“

Existã momente când este nevoie exact de un astfel
de rãspuns scurt, dar mai puþin în cadrul sesiunilor de
informare, unde scopul discuþiei este de a strânge cât
mai multe informaþii.
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Întrebãrile deschise:

O întrebare deschisã îi permite celui care rãspunde
sã îºi elaboreze rãspunsul ºi reprezintã o modalitate
bunã de strângere a informaþiilor. Astfel de întrebãri
sunt, de exemplu:

„De ce nu aþi ales altã metodã contraceptivã?“

„Cum pot fi educate femeile sã foloseascã
metode contraceptive moderne?“

n Variante ale întrebãrilor închise 
ºi deschise:
Întrebarea directã: cel care întreabã cere o can-

titate limitatã de informaþii concrete, aºteptându-se de
obicei, doar la un singur rãspuns posibil sau la o gamã
foarte limitatã. De exemplu:

„La ce vârstã ai început sã fumezi?“

Întrebarea de sondare: are scopul de a-l încuraja
pe cel care rãspunde sã furnizeze anumite detalii
suplimentare. O astfel de întrebare deplaseazã dialogul
de la cadrul general cãtre diferitele aspecte specifice. În
plus, poate fi o modalitate eficace de a-l readuce la
subiect pe un interlocutor care a deviat. Întrebãrile de
sondare sunt puse, de regulã, dupã una închisã. 

De exemplu:

Întrebare închisã: „Consideri cã dependenþa
fizicã e mai gravã decât cea psihicã?“

Rãspuns: „Da, cred cã da“

Urmatã de întrebarea de sondare: „Ai putea descrie
un fapt recent care ar putea ilustra acest lucru?“

sau

„Pe ce te bazezi când afirmi acest lucru?“

Evitaþi totuºi sã bombardaþi interlocutorul cu
succesiuni de întrebãri de sondare, care l-ar face sã se
simtã atacat ºi sã adopte o atitudine defensivã. Astfel
de întrebãri trebuie alternate cu altele, de o facturã mai
puþin inconfortabilã.

Întrebarea de dirijare: este formulatã, de regulã, în
aºa fel încât sã sugereze rãspunsul evident sau pe cel
dorit. De exemplu:

„Nu credeþi cã e important ca tinerii sã se
protejeze de SIDA?“

Întrebarea contaminatã: este similarã celei de
dirijare prin faptul cã sugereazã rãspunsul dorit,
diferenþa fiind însã cã se utilizeazã un limbaj cu
încãrcãturã emoþionalã. De exemplu:

„Ce pãrere aveþi despre aceastã idee ridicolã?“

Întrebarea ipoteticã: permite testarea felului în
care reacþioneazã cineva la o situaþie datã. De exemplu:

„Cum credeþi cã aþi reacþiona ca pãrinte dacã aþi
ºti cã, copiii dvs. ºi-au început viaþa sexualã la
15 ani?“

Rãspunsul la o întrebare cu o altã întrebare: o
tehnicã foarte rãspânditã, aplicatã de persoanele
versate în ceea ce priveºte procesul de comunicare, cu
scopul de a menþine controlul asupra conversaþiei sau
asupra interlocutorului. Poate fi o modalitate utilã de
a-i forþa pe oameni sã gândeascã singuri ºi sã-ºi rezolve
problemele, în special în cazul celor care apeleazã de
regulã la alþii pentru gãsirea unor soluþii. Astfel de
întrebãri pot fi de exemplu:

Întrebarea (primitã): „Ce ar trebui sã fac în
aceastã situaþie?“

Rãspunsul (dvs.): „Pãi hai sã vedem. Tu cum 
te-ai gândit cã s-ar putea rezolva?“

Întrebarea reflexivã sau în oglindã: este tipul de
întrebare în care comentariile interlocutorului sunt
reflectate sub forma unei întrebãri. Acest tip de
întrebare are rolul de a sintetiza ceea ce s-a spus deja,
contribuind la feed-back-ul esenþial pentru comunicare.
Acest lucru îi permite atât celui care pune întrebarea,
cât ºi celui care rãspunde sã îºi dea seama dacã ºi-au
înþeles reciproc mesajele ºi îi ajutã sã îºi creeze relaþia.
O astfel de întrebare poate fi de exemplu:

„Deci sunteþi de pãrere cã pilulele contraceptive
sunt dãunãtoare organismului femeii?“

„Ceea ce spuneþi este, deci, cã vã place aceastã
activitate, dar o consideraþi foarte dificilã?“

Întrebãrile „oglindã“ trebuie sã fie corecte, altfel se
pot transforma în întrebãri de dirijare. 

KIT VOLUNTARI



„Ponturi“ pentru facilitarea discuþiei

1. Deschideþi discuþia cu o afirmaþie care sã vã
apropie de grupul cãruia vã adresaþi. Voluntarul se
va dovedi a fi o persoanã cu care participanþii pot
vorbi deschis. Informaþi grupul cã rãspunsurile vor
fi strict confidenþiale.

2. Faceþi cunoscut scopul întâlnirii. Explicaþi
participanþilor cã ei sunt „specialiºtii“, iar voi
trebuie sã învãþaþi de la ei, fãrã însã a exagera.

3. Încurajaþi participarea. Modalitãþile de a „stoarce“
rãspunsurile sunt naivitatea („Da? Nici n-am ºtiut
chestia asta! Poþi sã îmi spui mai mult?“),
formulãrile incomplete („Deci …“) ºi iscodirea
(„Nu înþeleg“, „Poþi sã îmi dai un exemplu?“, „Mai
ai ºi altceva?“, „Descrie la ce anume te referi“). Cel
mai indicat este sã se foloseascã tehnica „iscodirii“
în etapele de început ale discuþiei pentru a sublinia
importanþa pe care o are precizia rãspunsului. În
etapele ulterioare aceastã tehnicã se va folosi mai
rar. Trebuie avut în vedere ºi cã o recurgere
exageratã la o asemenea metodã poate fi uneori
inutilã ºi în orice caz consumatoare de mult timp.

4. Utilizaþi tehnicile proiective, prin obþinerea de
rãspunsuri în mod indirect, prin simulare (joc de
roluri), prezentarea situaþiilor dificile ºi a
discuþiilor ce decurg de aici, etc.

5. Pentru explorarea subiectelor delicate, cum ar fi
comportamentul sexual, participanþii nu sunt
obligaþi sã discute doar despre propriile pãreri ºi
tipuri de comportament. Întrebãrile pot fi puse
recurgându-se la formule de genul „alþii“ sau „în

general“, iar în acest fel participanþilor li se dã
ocazia sã discute deschis ºi sã arate cã nu ei sunt cei
care practicã acel tip de comportament pus în
discuþie. (OMS, 1990).

6. Tãcerea este un avantaj. O pauzã în conversaþie
poate face participanþii sã vorbeascã. Pauza de 5
secunde se utilizeazã cel mai des imediat dupã
comentariul unui participant. Rolul sãu este de a
invita la exprimarea altor puncte de vedere.

7. Tipuri diferite de întrebãri atrag informaþii diferite:

• Pentru a obþine replici exacte folosiþi întrebãri
închise („Aveþi un prezervativ la voi acum?“).

• Pentru a genera rãspunsuri mai elaborate
folosiþi întrebãri deschise („Ce ºtiþi despre
prezervative?“).

• Pentru a investiga în profunzime un subiect,
folosiþi întrebãri explorative („De ce nu puteþi
þine un prezervativ în portofel?“).

• Evitaþi întrebãrile care sugereazã participanþilor
rãspunsul într-un fel sau altul („Aþi auzit cã
prezervativele se cam rup?“).

8. Menþineþi grupul pe subiect prin intermediul
enunþurilor redirecþionale („Ce legãturã are asta 
cu …?“, sau „Interesant, dar ce ziceþi de …“, sau
„Asta este cu totul altceva. Hai sã ne întoarcem la …“)

9. Înºtiinþaþi participanþii când discuþia se apropie de
sfârºit. Acest lucru îi poate încuraja sã vorbeascã.

10.Cãutaþi posibilitãþi ºi momente în care puteþi
câºtiga mai multe informaþii pe mãsurã ce se
încheie sesiunea. 

9METODE ªI TEHNICI DE ABORDARE
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Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din
24 aprilie 2001Parlamentul Romaniei adoptã prezenta
lege. 

CAPITOLUL I

Dispoziþii generale 

Art. 1. – Prezenta lege reglementeazã promovarea
ºi facilitarea participãrii cetãþenilor români, în spiritul
solidaritãþii civice, la acþiuni de voluntariat organizate
de persoane juridice de drept public ºi de drept privat
fãrã scop lucrativ. 

Art. 2. – În sensul prezentei legi: 

a) voluntariatul este activitatea de interes public
desfãºuratã de persoane fizice, denumite voluntari, în
cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul
juridic de muncã ºi raportul juridic civil de prestare a
unei activitãþi remunerate; 

b) activitatea de interes public este activitatea
desfãºuratã, potrivit legii, în domenii cum sunt:
asistenþa ºi serviciile sociale, protecþia drepturilor
omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de
învãþãmânt, ºtiinþific, umanitar, religios, filantropic,
sportiv, de protecþie a mediului, social ºi comunitar; 

c) beneficiar al voluntariatului este persoana
juridicã de drept public sau persoana juridicã de drept
privat fãrã scop lucrativ care încheie, în condiþiile
prezentei legi, contract de voluntariat; 

d) contract de voluntariat este o convenþie cu titlu
gratuit, încheiatã între o persoanã fizicã, denumitã
voluntar, ºi o persoanã juridicã, denumitã beneficiarul
voluntariatului, în temeiul cãreia prima se obligã faþã
de a doua sã presteze o activitate de interes public fãrã
a obþine o contraprestaþie materialã.

Art. 3. – Prezenta lege se fundamenteazã pe urmã-
toarele principii: 

a) participarea ca voluntar, pe baza consimþã-
mântului liber exprimat; 

b) implicarea activã a voluntarului în viaþa comu-
nitãþii; 

c) desfãºurarea voluntariatului cu excluderea
oricãrei contraprestaþii materiale din partea benefi-
ciarului activitãþii; 

d) recrutarea voluntarilor pe baza egalitãþii
ºanselor, fãrã nici un fel de discriminãri. 

Art. 4. – Activitãþile voluntare izolate, sporadic
prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice
prevãzute la art. 1, din raþiuni familiale, de prietenie
sau de bunã vecinatate, nu fac obiectul prezentei legi. 

Art. 5. – (1) Este interzis sã se încheie contract de
voluntariat în scopul de a evita încheierea unui
contract individual de muncã sau, dupã caz, a unui
contract civil de prestãri de servicii ori a altui contract
civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaþiilor
respective. 

(2) Sunt lovite de nulitate absolutã contractele de
voluntariat încheiate cu aplicarea dispoziþiilor
prezentei legi de persoanele juridice prevãzute la art. 1,
în scopul evitãrii încheierii unui contract individual de
muncã sau, dupã caz, a unui contract civil de prestãri
de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros. 

CAPITOLUL II 

Contractul de voluntariat 

Art. 6. – (1) Voluntariatul se desfãºoarã pe baza
unui contract încheiat în formã scrisã, sub sancþiunea
nulitãþii absolute, între voluntar ºi beneficiarul
voluntariatului, în condiþii de libertate contractualã a
pãrþilor ºi cu respectarea dispoziþiilor prezentei legi. 

(2) Contractul de voluntariat se încheie în douã
exemplare, dintre care unul se pãstreazã în mod
obligatoriu în evidenþa persoanei juridice. 

Art. 7. – În contractul de voluntariat trebuie sã fie
stipulate cel puþin urmãtoarele drepturi ale voluntarului: 

a) participarea activã la elaborarea ºi derularea
programelor în considerarea cãrora a încheiat
contractul; 
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b) desfãºurarea activitãþii în concordanþã cu
pregãtirea sa profesionalã; 

c) asigurarea de cãtre beneficiarul voluntariatului a
desfãºurãrii activitãþilor în condiþiile legale de
protecþie a muncii, în funcþie de natura ºi de
caracteristicile activitãþii respective; 

d) asigurarea de cãtre beneficiarul voluntariatului,
în condiþiile prevãzute de lege, împotriva riscurilor de
accident ºi de boalã ce decurg din natura activitãþii; în
lipsa asigurãrii, costul prestaþiilor medicale se suportã
integral de cãtre beneficiarul voluntariatului; 

e) eliberarea de cãtre beneficiarul voluntariatului a
unui certificat nominal care sã ateste calitatea de
voluntar; 

f) rambursarea de cãtre beneficiarul voluntaria-
tului, în condiþiile convenite în contract, potrivit legii,
a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitãþii; 

g) durata timpului de lucru, stabilitã, în condiþiile
legii, sã nu afecteze sãnãtatea ºi resursele psihofizice
ale voluntarului; 

h) beneficiazã de titluri onorifice, decoraþii, premii,
în condiþiile legii. 

Art. 8. – Contractul de voluntariat urmeazã sã
cuprindã cel puþin urmãtoarele obligaþii ale voluntarului: 

a) sã îndeplineascã sarcinile primite din partea
beneficiarului voluntariatului; 

b) sã pãstreze confidenþialitatea informaþiilor la
care are acces în cadrul activitãþii de voluntariat; 

c) sã participe la cursurile de instruire organizate,
iniþiate sau propuse de cãtre beneficiarul voluntariatului; 

d) sã ocroteascã bunurile pe care le foloseºte în
cadrul activitãþii de voluntariat. 

Art. 9. – În executarea contractului de voluntariat
voluntarul se subordoneazã conducerii persoanei
juridice cu care a încheiat contractul. 

Art. 10. – Executarea obligaþiilor contractuale ce
revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare. 

Art. 11. – Rãspunderea pentru neexecutarea sau
pentru executarea necorespunzãtoare a contractului
de voluntariat este supusã regulilor prevãzute de  civil. 

Art. 12. – Dacã pe parcursul executãrii contractului
de voluntariat intervine, independent de voinþa

pãrþilor, o situaþie de naturã sã îngreuneze executarea
obligaþiilor ce revin voluntarului, contractul va fi
renegociat, iar dacã situaþia face imposibilã executarea
în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin
drept. 

Art. 13. – Renegocierea contractului de voluntariat
se face la cererea scrisã a uneia dintre pãrþi, formulatã
în termen de 15 zile de la data la care a intervenit
situaþia prevãzutã la art. 12. 

Art. 14. – Denunþarea unilateralã a contractului de
voluntariat are loc din iniþiativa voluntarului sau a
beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile,
fãrã obligaþia prezentãrii motivelor. 

Art. 15. – Litigiile izvorâte din încheierea,
modificarea, executarea sau încetarea contractului de
voluntariat sunt de competenþa instanþelor
judecãtoreºti, dacã pãrþile contractului nu le pot
rezolva pe cale amiabilã. Acþiunile izvorâte din
contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de
timbru. 

CAPITOLUL III 

Dispoziþii finale 
Art. 16. – Se excepteazã de la dispoziþiile prezentei

legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de
pompieri civili constituite conform Ordonanþei
Guvernului  privind apãrarea împotriva incendiilor,
aprobatã, cu modificãri, prin Legea , cu modificãrile
ulterioare. 

Art. 17. – În cazul sãvârºirii unor fapte în legãturã
cu executarea contractului de voluntariat, care potrivit
legii penale sunt considerate infracþiuni, voluntarii
sunt asimilaþi persoanelor prevãzute la  alin. 2 din
Codul penal. 

Art. 18. – Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile
de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I. Aceastã lege a fost adoptatã de
Senat în ºedinþa din 19 martie 2001, cu respectarea
prevederilor  alin. (2) din Constituþia României. 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor
în ºedinþa din 26 martie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României. 
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Comportamentul
participanþilor

Motivaþie Ce sã faceþi

EXCESIV 

DE VORBÃREÞ

• vrea sã impresioneze;

• vrea sã domine;

• e excepþional de bine informat
ºi e nerãbdãtor sã arate acest
lucru.

• nu îl puneþi în situaþii jenante ºi nu fiþi
sarcastic…s-ar putea sã aveþi nevoie mai
târziu de ajutorul lui;

• puneþi-i întrebãri dificile sau daþi-i unele
sarcini (supravegherea grupului);

• întrerupeþi-l cu tact: „E un punct de vedere
interesant… sã vedem ce spune grupul...

CONVERSAÞII 

COLATERALE

• pot avea legãturi cu subiectul;

• pot fi personale;

• vã distrag atât pe voi cât ºi pe
ceilalþi.

• nu îi stânjeniþi;

• spuneþi-le pe nume sau puneþi-le o
întrebare uºoarã;

• spuneþi-le pe nume, repetaþi ultima opinie
exprimatã sau ultima remarcã fãcutã în
grup ºi cereþi-le opinia;

• dacã aveþi obiceiul sã vã plimbaþi printre
participanþi deplasaþi-vã ºi staþi în spatele
celor care vorbesc. Aceasta îi va pune în
atenþia grupului ºi vor înceta.

ÎNCÃPÃÞÂNAT,

OSTIL

SAU NEGATIVIST

• are prejudecãþi;

• nu iese din stereotipuri;

• nu acceptã alte puncte de
vedere;

• disruptiv ºi disconfortant
pentru grup.

• „aruncaþi“ opinia lor grupului ºi întrebaþi
grupul ce crede despre aceasta;

• spuneþi-le cã timpul este scurt, dar cã aþi fi
bucuroºi sã discutaþi cu ei separat;

• cereþi-le ca „de dragul rezultatelor“ sã
tolereze ºi alte rãspunsuri decât cele proprii;

• din nou, nu îi minimalizaþi sau izolaþi.
Încercaþi sã-i implicaþi în discuþia grupului.

NU VORBEªTE

• plictisit;

• indiferent;

• se poate simþi inferior;

• se poate simþi superior;

• timid sau nesigur.

• încercaþi sã le treziþi interesul punându-le o
întrebare uºoarã ºi directã. Vorbiþi-le foarte
cald, personal în timp ce grupul vã priveºte

• puneþi o întrebare cuiva de lângã el ºi apoi
cereþi-i sã rãspundã la aceeaºi întrebare;

• dacã sesizaþi cã este tipul „superior“
încercaþi sã apelaþi la experienþa sau la
cunoºtinþele lui „ªtiu cã tu te-ai mai întâlnit
cu aceastã situaþie, ce crezi despre….?“
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Comportamentul
participanþilor

Motivaþie Ce sã faceþi

DIVAGHEAZÃ

• vorbeºte despre orice altceva
decât despre subiect;

• foloseºte analogii ºi exemple
depãrtate, se pierde.

• când se opreºte pentru respiraþie, mulþu-
miþi-i ºi refocalizaþi atenþia prin refor-
mularea elementelor principale ale temei în
discuþie;

• zâmbiþi-i, spuneþi-i cã e un punct de vedere
interesant, faceþi orice legãturã posibilã între
ceea ce s-a spus ºi tema în discuþie dar
subliniaþi cã în felul acesta vã îndepãrtaþi de
la subiect; indicaþi într-o manierã
prieteneascã faptul cã este cazul sã reveniþi la
subiect;

• ultima resursã: priviþi-vã ceasul, faceþi o pauzã,
spuneþi-le o glumã, orice îl va întrerupe.

„CIOCNIREA“ 

PERSONALI-

TÃÞILOR 

SAU CEARTA

• doi sau mai mulþi membrii ai
grupului se „ciocnesc“;

• tendinþa de a diviza grupul în
fracþiuni.

• subliniaþi punctele de acord ºi minimalizaþi
dezacordul;

• arãtaþi în ce mod acordul a fost productiv;

• atrageþi atenþia cãtre obiectivele întâlnirii ºi
„tãiaþi“ conflictul punând o întrebare
directã despre temã;

• implicaþi în discuþie un membru de
încredere al grupului;

• pãstraþi-vã calmul ºi cereþi-le sã treacã peste
diferenþe sau sã le transforme în definirea sau
rezolvarea problemei în discuþie.

VORBEªTE 

NECLAR

• îi lipseºte abilitatea sau
siguranþa de sine pentru a-ºi
exprima gândurile în cuvinte
adecvate;

• poate cã are o idee dar nu
reuºeºte s-o transmitã;

• are nevoie de ajutor ºi nu de
criticã.

• nu spuneþi: „Ceea ce vrei sã spui e asta...“
Preferaþi exprimarea „Din ceea ce ai spus tu
eu am înþeles...“;

• sau „Poþi sã exprimi asta ºi altfel?“ sau „Poþi
da un exemplu?“;

• când le reformulaþi ideile schimbaþi-le cât se
poate de puþin, încercaþi doar sã le faceþi
inteligibile.

RÃSPUNSURI 

TOTAL GREªITE 

SAU 

NERELEVANTE

• persoana vine cu comentarii
incorecte sau total nerelevante
pentru ceea ce se discutã

• spuneþi: „Îmi dau seama cum te simþi“ sau
„Acesta este un alt mod de a privi lucrurile“;

• spuneþi: „Înþeleg, dar sã vedem dacã putem
privi problema ºi în felul acesta“;

• dacã este vorba de un comentariu
nerelevant: „Cum ai face tu legãtura cu ...
(tema principalã)?“;

• niciodatã nu minimalizaþi sau ridiculizaþi
persoana respectivã. Trataþi problema
delicat ºi pozitiv.

Pentru a preveni o parte din aceste situaþii, încercaþi sã petreceþi ceva timp cu participanþii înainte de a începe
facilitarea sesiunilor de informare. Încercaþi sã-i cunoaºteþi, sã-i faceþi sã se relaxeze ºi sã se implice pozitiv în discuþie.



Educaþia neformalã are câteva caracteristici,
printre care: 

§ în mod teoretic este accesibilã tuturor; 

§ este un proces organizat cu anumite obiective
educaþionale;

§ se bazeazã pe o abordare care implicã atât
învãþarea individualã, cât ºi pe cea de grup; 

§ se bazeazã pe principiile experienþei personale ºi
pe acþiune, ºi porneºte de la nevoile persoanelor
implicate în instruire. 

Þinând cont cã în general voluntarul lucreazã cu
grupuri de copii ºi tineri, este esenþialã cunoaºterea
unor tehnici de lucru cu grupurile.

Trebuie sã existe la mijloc o întrebare care necesitã
rãspunsuri sau o problemã care necesitã soluþii. 

Discuþia. Discuþiile sunt o cale importantã pentru
formator ºi pentru participanþi de a-ºi descoperi
atitudinile faþã de o anumitã problemã. ªtirile din
ziare, afiºele ºi studiile de caz sunt modalitãþi de
stimulare a unei discuþii. Poþi începe prin a-i întreba
pe participanþi: “ce credeþi despre…?“ Când am
prezentat rolul voluntarului, am discutat despre
întrebãrile care se pot folosi în funcþie de subiectul
abordat, de informaþia de care aveþi nevoie ºi de
grupul cu care discutaþi.

Dezbaterea în grup. Aceasta este o metodã
interactivã care are ca obiective prezentarea unei
situaþii problematice ºi încercarea de a gãsi soluþii la
aceasta, prin respectarea urmãtoarelor reguli:

§ fiecare opinie trebuie ascultatã;

§ nimeni nu este întrerupt;

§ nimeni nu este ridiculizat;

§ nimeni nu este criticat ºi moralizat;

§ fiecare are dreptul sã fie ascultat;

§ nimeni nu este judecat ºi etichetat;

§ nimeni nu monopolizeazã discuþia.

Exemplu:
Formatorul scrie pe tablã urmãtoarele enunþuri:

„Consumul unui drog o singurã datã nu are efecte
negative“.

„Adolescenþii sau tinerii nu pot deveni dependenþi“.

„Este uºor sã te opreºti dacã doreºti“.

„Consumul de alcool sau droguri îþi rezolvã
problemele“.

„Drogul te face sã comunici mai uºor“.

„Drogul te face sã te simþi liber.“

„Numai indivizii slabi ajung dependenþi de
droguri“.

Formatorul solicitã participanþilor sã spunã dacã
enunþurile sunt adevãrate sau false ºi sã argumenteze.

Aceastã dezbatere poate lua forma unei discuþii pro
ºi contra în care elevii sunt împãrþiþi în douã grupuri,
fiecare grup având sarcina de a gãsi argumente pro ºi
contra unui subiect.

Perechi de discuþie. Aceasta este o metodã utilã
pentru analiza mai detaliatã a ideilor. Cereþi
participanþilor sã se împartã în grupuri de câte doi ºi
sã discute pentru câteva minute problema sau
întrebarea ºi apoi sã discute problema în grupul mare.
Vor apãrea mai multe idei astfel.

Grupuri de lucru. Grupurile de lucru apar în
contrast cu întreg grupul de participanþi. Este o
metodã prin care toþi sunt încurajaþi sã participe ºi
care ajutã munca de colaborare. Dimensiunile
grupului de lucru depinde de numãrul total de
participanþi ºi de spaþiul disponibil. Un grup poate
avea 2-3 participanþi, dar mãrimea recomandatã este
de 6-8 participanþi. Aceste grupuri de lucru pot lucra
în jur de 15 minute, o orã sau o zi în funcþie de sarcina
care le este datã. 

Nu este foarte productiv sã le spui participanþilor
doar sã discute despre o problemã. Indiferent de
subiect, este important ca sarcina sã fie clar definitã, la
fel ºi scopul grupului de lucru, pentru ca apoi grupul
de lucru sã dea feed-back întregului grup de
participanþi. De exemplu, sarcina poate avea forma
unei probleme care necesitã o rezolvare

Brainstorming. Brainstorming-ul este o cale de a
introduce un nou subiect de discuþie, de a încuraja
creativitatea participanþilor ºi de a obþine multe idei
într-un interval de timp foarte scurt. Poate fi folosit
pentru a rezolva o anumitã problemã sau pentru a
rãspunde unei întrebãri.

Are la bazã ideea cã cea mai bunã soluþie în
rezolvarea unei probleme se obþine prin cãutarea unui
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numãr cât mai mare de soluþii – „cantitatea genereazã
calitatea“.

Principiile dupã care se realizeazã aceastã tehnicã
sunt:

§ se cautã cantitatea de idei mai mult decât
calitatea lor;

§ nu se criticã deloc;

§ se fac asociaþii pe baza ideilor emise de alþii;

Imaginaþia liberã este încurajatã, chiar dacã ideile
noi par extravagante sau chiar absurde.

Instrucþiuni: 
Decideþi la ce întrebare vreþi sã gãsiþi rãspuns prin

tehnica brainstorming ºi formulaþi aceastã întrebare
astfel încât ea sã poatã avea mai multe rãspunsuri
posibile. 

Scrieþi întrebarea undeva unde sã poatã fi vãzutã de
toþi participanþii. 

Cereþi participanþilor sã propunã idei ºi scrieþi
toate ideile undeva unde sã poatã fi vãzute de cãtre
toþi, de exemplu pe flipchart. Aceste idei pot fi cuvinte
sau propoziþii scurte. 

Opriþi brainstorming-ul atunci când apare o crizã
de idei. 

Recitiþi sugestiile, cerând lãmuriri sau comentarii
de la participanþi. 

Atenþie: Scrieþi toate ideile. De multe ori, ideile cele
mai creative sunt ºi cele mai utile ºi interesante! 

Nimeni nu ar trebui sã comenteze sau sã judece
ideile celorlalþi pânã la sfârºitul brainstorming-ului
sau sã repete ceea ce s-a mai spus. 

Încurajaþi-i pe toþi sã participe! 

Dacã o idee este neclarã, cereþi lãmuriri. 

ªi scrisul pe flipchart este tot o formã de
brainstorming. Participanþii îºi scriu ideile pe post-it ºi
le lipesc pe un flipchart. Avantajul acestei metode este
cã participanþii au un timp mai mare de gândire ºi nu
vor fi influenþaþi de ideile celorlalþi. 

Jocul de rol. Un joc de rol înseamnã, pe scurt, o
piesã de teatru pusã în scenã de cãtre participanþii la
curs. De cele mai multe ori, jocul de rol permite
improvizaþia ºi, astfel, apropierea de situaþii reale din
viaþã. Scopul jocului de rol este de a evidenþia situaþii,
experienþe sau evenimente care sunt în general
necunoscute participanþilor. Jocul de rol ajutã la
îmbunãtãþirea înþelegerii unei situaþii ºi încurajeazã
empatia faþã de cei care sunt implicaþi în situaþie. Jocul
de rol este diferit de simulare pentru cã permite într-un
mai mare grad improvizaþia. Simulãrile au de obicei
un scenariu bine definit. 

Importanþa jocului de rol este aceea cã imitã viaþa
realã. Trebuie sã fie puse în discuþie probleme al cãror
rãspuns nu este unul simplu, de exemplu despre
bine/rãu cu privire la comportamentele umane. 

Jocurile de rol trebuie folosite cu multã grijã. În
primul rând, este important pentru participanþi sã
aibã timp pentru a ieºi din rol. În al doilea rând, toþi
participanþii trebuie sã respecte sentimentele
indivizilor ºi structura socialã a grupului. De exemplu,
un joc de rol despre persoanele cu dizabilitãþi trebuie
sã ia în considerare faptul cã unii dintre participanþi ar
putea avea sentimentul cã ºi ei au dizabilitãþi, chiar
dacã nu sunt vizibile. Sau s-ar putea sã aibã prieteni
sau rude cu dizabilitãþi. Nu ar trebui sã se simtã lezaþi.
Dacã acest lucru se întâmplã, trebuie sã încercaþi sã
rezolvaþi situaþia. Atenþie la stereotipuri. Este bine sã
faceþi evaluarea începând cu întrebãri de tipul “crezi cã
persoana pe care ai interpretat-o este cu adevãrat aºa?“ 

Acest mod de abordare îi va pune pe copii în
posturi neobiºnuite ºi le va da ocazia sã vadã lucrurile
dintr-o altã perspectivã. 

Simulãrile. Simulãrile pot fi gândite ca jocuri de
rol extinse, care implicã mai mulþi participanþi. Ele îi
ajutã pe oameni sã experimenteze situaþii conflictuale
într-un mediu sigur. Simulãrile solicitã de obicei
implicarea emoþionalã a participanþilor, tocmai de
aceea sunt unelte educaþionale foarte puternice.
Oamenii nu deprind anumite lucruri doar cu puterea
minþii, ci ºi prin experienþele emoþionale. 

Evaluarea este foarte importantã dupã o simulare.
Cei implicaþi ar trebui sã-ºi punã în discuþie
sentimentele, sã explice de ce fac anumite alegeri, ce
injustiþii observã ºi cât de acceptabilã cred cã este
soluþia la care se ajunge. Trebuie ajutaþi de asemenea
sã creeze analogii între ceea ce trãiesc în timpul
simulãrii ºi viaþa de zi cu zi.

Imagini: fotografii, planºe, desene animate,
filme, filme documentare, desene, colaje.
Imaginile sunt unelte importante atât pentru cã oferã
informaþii, cât ºi pentru cã stimuleazã interesul. De la
imagini, se poate dezvolta o discuþie de tipul
brainstorming cu privire la tema imaginii sau se pot
exprima mai coerent stãrile de spirit ale participanþilor
ºi ale grupului.

Când alegi imaginile pe care le vei folosi, ia în
considerare mai multe criterii: sexul, vârsta,
naþionalitatea participanþilor. Încearcã sã gãseºti
imagini cât mai variate din acest punct de vedere.
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Studiul de caz. Este o metodã care constã în
analizarea unei situaþii concrete din viaþa realã în
vederea sintetizãrii unor cunoºtinþe, a identificãrii
unor soluþii în situaþii problematice, a generalizãrii
unor soluþii în situaþii similare.

Pentru studierea cazului se parcurg urmãtoarele etape:

§ prezentarea cazului, care poate fi propus de
voluntar sau de unul dintre elevi;

§ stabilirea unui plan de analizã, care are în
vedere identificarea cauzelor care au determinat
declanºarea evenimentului care este supus
analizei;

§ dirijarea analizei de cãtre voluntar cãtre
rezultatul dorit, aducerea în discuþie a unei
probleme din diferite puncte de vedere;

§ stabilirea concluziilor ºi a eventualelor soluþii.

Studiul de caz este o metodã prin care tinerii sunt
puºi în situaþia de a identifica ºi analiza informaþiile
esenþiale pentru înþelegerea unei situaþii.

Cubul. Metoda cubului este folositã în cazul în
care se doreºte explorarea unui subiect, a unei situaþii,
din mai multe perspective. 

Instrucþiuni: 
Realizaþi un cub pe ale cãrei faþete notaþi cuvintele:

descrie, comparã, analizeazã, asociazã, aplicã,
argumenteazã.

Anunþaþi tema pusã în discuþie. Împãrþiþi grupul în
ºase subgrupuri mai mici. Fiecare dintre subgrupurile
mici va aborda tema aleasã din perspectiva uneia
dintre faþetele cubului. 

Sociograma. Aceasta este o metodã pentru a afla
care este liderul informal al grupului, astfel încât prin
atragerea liderului informal, ºi abordarea grupului per
ansamblu sã fie mai uºor de fãcut (vezi pag. 17).

Elevii vor asimila mai bine informaþiile dacã
acestea sunt adaptate lor. Este recomandat ca dupã ce
s-a stabilit o relaþie între voluntar ºi grup, sã se aplice
un chestionar, astfel încât voluntarul sã poatã aprecia
nivelul de cunoºtinþe al elevilor ºi interesul crescut
pentru anumite subiecte.

Voluntarul va adapta, în funcþie de rezultatul
chestionarelor aplicate, informaþiile pe care le
furnizeazã grupului ºi metodele de abordare. 

Un astfel de chestionar (vezi pag. 18–19) va fi
aplicat ºi la finalul orelor de „educaþie pentru
sãnãtate“, astfel încât impactul tematicii sã poatã fi
evaluat.

KIT VOLUNTARI
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TESTUL SOCIOMETRIC

Testul constã în a cere subiecþilor sã-ºi exprime preferinþele, repulsiile sau indiferenþa lor faþã de ceilalþi
membri ai grupului în legãturã cu participarea lor la o acþiune comunã (activitate profesionalã, petrecerea
timpului liber etc.).

1. Care sunt colegii faþã de care te simþi cel mai apropiat în clasã? Numeºte-i în ordinea preferinþei.
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………

Noteazã în continuare care sunt colegii faþã de care te simþi mai îndepãrtat în clasã.
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………

2. Numeºte trei din colegii tãi cu care ai dori sã fii împreunã la lucrãrile practice de la unele materii (fizicã,
chimie etc.).
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………

Indicã mai departe trei din colegii tãi pe care nu-i doreºti deloc alãturi de tine în grupa de lucrãri
practice.
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………

3. Cu cine ai dori sã stai în aceeaºi bancã? Indicã trei persoane nume din clasã pe care le preferi cel mai mult.
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………

Numeºte trei din colegii de clasã cu care nu ai dori sã stai în aceeaºi bancã.
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………

4. Numeºte trei colegi cu care ai dori sã mergi într-o excursie.
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………

Numeºte trei colegi cu care nu þi-ar plãcea sã mergi într-o excursie.
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………

5. Numeºte trei colegi cu care þi-ar plãcea sã înveþi pentru o lucrare sau tezã.
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………

Numeºte trei colegi cu care nu ai vrea sã înveþi pentru o lucrare sau tezã.
a) …………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………
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Presiunea grupului
Puncte de discuþie:

• Ce este presiunea grupului? Dacã cineva te pune
în încurcãturã, te umileºte sau te iritã, se poate
folosi expresia „a face presiune“, „a forþa“?

• Este dificil sã gãseºti rãspunsuri la presiunea
grupului?

• O datã ce ai gãsit un rãspuns este greu sã-l spui?
De ce da? De ce nu?

• Ce faci dacã partenerul continuã sã te preseze?

§ spui NU ºi îþi exprimi punctul de vedere;

§ refuzi sã continui discuþia;

§ pleci;

§ accepþi „propunerea“;

§ inventezi scuze;

§ încerci sã atragi partenerul de partea ta.

Luarea deciziilor – 
ARBORELE DECIZIONAL

Obiectiv: conºtientizarea ºi exersarea paºilor pe
care îi urmãm în luarea unei decizii, precum ºi
exersarea capacitãþii empatice.

Descrierea exerciþiului: Se prezintã grupului un
studiu de caz: 

„Este sâmbãtã dupã-amiazã. Alina este singurã
acasã, în timp ce pãrinþii ei sunt plecaþi la
cumpãrãturi. Ea vede pe masã pachetul de þigãri
al tatãlui ºi se gândeºte cã dacã ar fuma o þigarã
ar putea sã afle ce simt prietenele ei care
fumeazã.“

Dupã prezentarea studiului de caz, se vor discuta
aspecte legate de:

§ identificarea problemei;

§ analiza alternativelor;

§ analiza comparativã a consecinþelor pozitive ºi
negative ale fiecãrei alternative;

§ luarea deciziei (alegerea celei mai bune alterna-
tive ºi transpunerea ei în plan acþional).

Pot fi analizate ºi cauzele apariþiei problemei (lipsa
unei alte preocupãri/plictiseala, curiozitatea, prezenþa
în anturajul ei a unor persoane care fumeazã, tentaþia,
modelul parental).

Luarea deciziilor – Presiunile care
influenþeazã decizia de a fuma sau
a nu fuma

Acest exerciþiu se referã la luarea deciziilor:
Influenþele externe care ne influenþeazã deciziile
(conºtient sau inconºtient), ºi în particular decizia de a
fuma sau a nu fuma.

Obiectiv: Dupã acest exerciþiu, elevii vor înþelege
cã decizia personalã de a nu fuma constituie un model
pozitiv.

Descrierea exerciþiului: Citiþi clasei urmãtoarele
descrieri a doua persoane foarte diferite. Dupã fiecare
descriere, întrebaþi-i într-o succesiune rapidã care cred
ei cã sunt principalele trãsãturi de caracter ale
persoanei respective.

Adolescentul 1:

Câteodatã, de fapt în cea mai mare parte a
timpului, este greu sã fii adolescent. Dintr-odatã
trebuie sã iei o gramadã de decizii. În toatã lumea,
pãrinþii, dar mai ales prietenii tãi, au o rezolvare
pentru tine. Niciodatã nu ºtiu cine are dreptate.
Vinerea trecutã a fost 13, ºi dupã cum mã aºteptam, a
fost una din cele mai proaste zile din viaþa mea: am
fãcut praf o lucrare. Toatã chestia a fost foarte
plictisitoare. Pur ºi simplu nu m-am putut concentra.
Apoi prietenul meu cel mai bun mi-a zis cã dacã nu
mã duc cu el la antrenamentul de baschet nu-mi va
mai vorbi niciodatã. Aºa cã m-am dus ºi m-am fãcut
de râs. Nu mã pricep la baschet. De fapt nu prea ºtiu la
ce mã pricep. ªi ca sã punã capac la toate, m-am certat
cu ai mei, adicã ei þipau ºi eu tãceam. Aº vrea sã mã
lase în pace, sã nu se mai bage în viaþa mea.

Adolescentul 2:

Sunt atâtea lucruri importante pentru mine:
prietenii, familia, ºcoala. E greu sã mã descurc cu
toate, dar încerc sã-mi fac timp pentru toate, pentru cã
îmi doresc sã le împac pe toate. M-am decis sã învãþ la
varã ca sã-mi îmbunãtãþesc notele la matematicã pe
anul viitor, ºi sã nu mã mai cert prosteºte cu puºtoaica
de sorã-mea. M-am gândit ºi la un plan de a-i
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convinge pe ai mei sã mã lase sã vin seara mai târziu în
week-end. ªi, m-am decis, Radu nu-i un tip potrivit
pentru mine, în ciuda celor spuse de Maria, Ana ºi
Mihaela, prietenele mele cele mai bune.

• Cereþi elevilor sã evalueze aceste persoane din
perspectiva luãrii deciziilor. Adolescentul 1 nu se prea
implicã în luarea deciziilor: este superstiþios ºi uºor
de influenþat de cãtre cei de vârsta lui. Îi lipseºte
identitatea de sine, are o pãrere proastã despre sine ºi
nu s-a gândit prea mult la ceea ce vrea în viaþã.
Adolescentul 2 în schimb, vrea sã facã lucrurile sã se
întâmple în direcþia pe care o doreºte. Nu-i este
teamã sã ia decizii care îi vor schimba viaþa. Pare sã
aibã o stimã de sine ridicatã, ºi obiective clare, ºi mai
ales nu-i pasã de pãrerile celorlalþi.

• Întrebaþi-i pe elevi cum ar vrea sã fie: mai aproape
de A1 sau de A2? 

Analizaþi fiecare portret pe tablã. De exemplu:

A1: nesigur 

A2: încrezator în sine

• Puneþi întrebãri despre cum ar putea A1 sã lucreze
la defectele sale, ºi sã devinã mai încrezãtor în sine. ·

• Întrebaþi-i pe elevi care din cei doi se va apuca mai
probabil de fumat? De ce?

Puterea celor din jur
Uneori, procesul de luare a unei decizii este mai

simplu decât punerea în practicã a acelei decizii.

Obiectiv: Dupã acest exerciþiu, elevii vor înþelege
presiunea celor din jur este un factor puternic în
luarea unei decizii.

Descrierea exerciþiului: Joc de rol 

Împãrþiþi clasa în doua echipe. Selectaþi un lider
dintr-una din echipe ºi rugaþi-l sã iasã din clasã. Daþi-i
o foaie de hârtie cu urmãtoarele instrucþiuni:

„Când intri în clasã, prefã-te cã eºti la o petrecere
împreunã cu prietenii tãi. Ai un pachet de þigãri la tine,
dar te-ai gândit sã te laºi.“

Dupã ce el/ea a ieºit din clasã, spune-le celorlalþi
din echipa sa cã scena este o petrecere. Toþi fumeazã ºi
trebuie sã-ºi foloseascã toatã persuasiunea pentru a-l
încuraja pe liderul lor sã continue sã fumeze. 

Cealaltã echipã trebuie sã selecteze reprezentanþi
care sã se ducã la petrecere. Ei vor fi nefumãtori ºi vor
încerca sã-ºi foloseascã persuasiunea pentru a-l deter-
mina pe lider sã nu fumeze.

• Puteþi face douã liste pe tablã: pro ºi împotriva.
Care este mai lungã? Care este mai convingã-
toare? De ce? Apoi, discutaþi despre presiunea

celorlalþi ºi de ce este important sã fi pregãtit
pentru aceastã presiune. 

• Încercaþi sã faceþi un brainstorming despre
moduri de a refuza oferte de þigãri de la prieteni.
Scrieþi-le pe tablã pe cele cu care clasa este de
acord cã sunt cele mai eficiente.

• Divizaþi elevii rãmaºi (observatorii) în douã
grupuri. Un grup va scrie toate argumentele
pro-fumat pe care le aud. Celãlalt pe cele anti-
fumat.

Parola
Grup: Cadru organizat, numãr par de participanþi.

Materiale necesare: Scaune pentru toþi partici-
panþii ºi coli A4 pe care sunt trecute, în funcþie de tema
discutatã, cuvinte sau expresii cheie pentru tema
respectivã.

Procedeu: Aºezaþi participanþii pe scaune, pe douã
rânduri paralele, faþã în faþã. Pentru acest exerciþiu este
necesarã participarea a doi moderatori. Moderatorii se
vor aºeza fiecare în faþa unui rând, asfel încât doar
unul dintre rânduri va avea contact vizual cu un
moderator, celãlalt rând putând face acelaºi lucru cu
celãlalt moderator. Sarcina primitã de participanþi este
aceea de a privi la foaia prezentatã de moderatorul pe
care îl vãd ºi de a-i ajuta pe cei din grupul paralel sã
identifice noþiunea de pe foaie, printr-un cuvânt
considerat semnificativ, sinonime, etc. Acest lucru se
va face pe rând, de cãtre toþi participanþii de pe rând.
Persoana care ghiceºte cuvântul sau expresia înainte de
a treia rundã primeºte foaia. Se procedeazã la fel cu
toate cuvintele, expresiile pregãtite (maxim 10),
oferindu-se alternativ posibilitatea rândurilor de a se
exprima ºi de a ghici.

Prelucrare: Dupã epuizarea foilor pregãtite se
revine în grupul mare ºi participanþii posesori ai foilor
sunt invitaþi sã explice în câteva cuvinte la ce se referã
cuvântul pe care l-au ghicit. Grupul completeazã, iar la
final moderatorii pot completa ºi rezuma.

Prezentarea aparatelor 
de reproducere

Tip activitate: Concurs

Obiectiv: Clarificarea noþiunilor de anatomie ºi
fiziologie într-o manierã distractivã

Grup: Echipe de 5-10 persoane

Materiale: Orice materiale aflate la îndemânã
identificate de participanþi ca fiind potrivite.
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Procedeu:

• Se delimiteazã locul în care va acþiona fiecare
echipã.

• Cele 4 echipe vor încerca sã construiascã fiecare
aparat reproducãtor (feminin intern/extern ºi
masculin intern/extern). Participanþii au un
timp limitat la dispoziþie pentru a îndeplini sarcina.

• Câºtigã echipa al cãrei aparat reproducãtor este
cât mai corect realizat.

• Se premiazã echipa câºtigãtoare.

Decizii riscante
Scop: Exerciþiu de oferire de informaþii care se

bazeazã pe lucrul în echipã. Echipele formate concu-
reazã între ele pentru a obþine un punctaj maxim.

Regulile jocului:

• Participanþii sunt împãrþiþi pe echipe care au un
nume.

• Se dã cu banul pentru a hotãrî ordinea în care se
începe.

• Echipa alege categoria ºi întrebarea de pe tablã.
Dacã echipa rãspunde corect câºtigã punctele
aferente întrebãrii.

• Echipa care urmeazã la rând alege categoria ºi
întrebarea.

• Un rãspuns greºit înseamnã cã echipa urmã-
toare are ºansa de a rãspunde la încã o întrebare.

„Ponturi“ pentru facilitator:

• Puteþi permite echipelor sã aleagã un purtãtor
de cuvânt.

• Fiecare echipã are la dispoziþie un timp foarte
scurt pentru a rãspunde (20-30 sec).

• Dacã o echipã are prea multe puncte avans
puteþi sã oferiþi celeilalte echipe „dubla“ pentru
a echilibra scorul. Sau puteþi apela la „Risc
maxim“ când echipele pot paria puncte pentru
întrebarea finalã.

Linia vieþii
Obiectiv: Sã ajute adolescenþii sã înþeleagã cã

infecþia cu HIV poate aduce schimbãri dramatice în
viaþa lor.

Descrierea exerciþiului: 

• Desenaþi o „linie a vieþii“, de exemplu naºtere: 
– ºcoalã – slujbã – ºomaj – relaþie sexualã –
cãsãtorie – naºterea copiilor – boalã – slujbã –
bãtrâneþe – pensie – moarte.

• Rugaþi-i pe membrii grupului sã schiþeze o linie
a vieþii lor, în conformitate cu dorinþele ºi
visurile lor. Invitaþi-i sã se gândeascã în ce
momente ale vieþii lor ar putea surveni, ipotetic,
infectarea cu HIV ºi cum ar modifica acest
eveniment linia vieþii în continuare.

• Rugaþi membrii grupului sã se aºeze în perechi,
sã discute aceste schiþe ºi sã prezinte grupului
reunit cele mai importante concluzii ale
discuþiei lor.

Viaþa mea
Obiectiv: Sã stimuleze tinerii sã reflecteze la nevoile

speciale ale persoanelor infectate cu HIV, la dificultãþile
pe care le întâmpinã în satisfacerea acestor nevoi.

Descrierea exerciþiului:

• Fiecare participant are nevoie de o coalã de
hârtie ºi un creion.

• Cereþi fiecãruia sã deseneze un cerc pe coala de
hârtie, în centrul cãreia sã scrie „eu“. Rugaþi-i sã
se gândeascã la persoanele ºi locurile/instituþiile
care sunt importante pentru fiecare (de
exemplu prietenii, familia) ºi sã le scrie numele
pe hârtie, la o distanþã direct proporþionalã cu
importanþa relaþiei.

• Cereþi participanþilor sã discute, în perechi,
aceste „scheme“, argumentându-le ºi apoi sã-ºi
imagineze cã au primit un test pozitiv; invitaþi-i
sã discute, în aceleaºi perechi ca ºi mai înainte,
despre aºteptãrile pe care le au de la cei dragi
într-o astfel de situaþie ºi despre reacþia lor
ipoteticã.

• Din nou în cerc, cereþi fiecãrui participant sã
spunã ce sentimente are în urma exerciþiului.

Rezultate posibile: Membrii grupului ar putea
descoperi cã unii dintre cei pe care îi considerã apropiaþi
nu sunt atât de înþelegãtori ºi dornici sã-i ajute pe cât s-ar
fi aºteptat într-o astfel de situaþie. Acest lucru, dincolo de
sentimentele personale faþã de apropiaþi, ar putea
contura o imagine mai realistã asupra a ceea ce poate
însemna infecþia cu HIV în viaþa cuiva.
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Zece schimbãri
Obiectiv: Acest exerciþiu dã adolescenþilor posibili-

tatea sã se gândeascã la efectele pe care le poate avea
infecþia cu HIV/SIDA asupra vieþii lor (altor oameni).

Descrierea exerciþiului:

• Fiecare membru al grupului trebuie sã ia o coalã
de hârtie ºi un creion

• Cereþi tinerilor sã scrie, fiecare, 10 schimbãri ce
s-ar putea produce în viaþa lor dacã ar fi
infectaþi cu HIV

• Cereþi participanþilor sã discute, în perechi,
despre ceea ce au simþit ºi gândit scriind aceste
lucruri

Reconstruiþi cercul ºi cereþi adolescenþilor sã arate
în ce fel le-a afectat exerciþiul percepþia despre SIDA,
despre viaþã. (AVERT, 1998).

Bushfire
• Pe bileþele de hârtie împãturite sunt trecute

semnele „+“ (persoanã infectatã cu HIV) ºi „–“.

• Moderatorul îi roagã pe participanþi sã închidã
ochii ºi în acest timp unul dintre participanþi
este atins pe umãr de moderator. Acesta este
infectat cu HIV. 

• Participanþii sunt rugaþi sã deschidã ochii ºi sã
strîngã mâna a maxim 3 persoane (din neatenþie,
mulþi participanþi strâng mâna a 3 persoane, fãrã
sã realizeze cã se pot opri numai la una singurã).

• Persoana contaminatã cu HIV va strânge mâna
cu celelalte persoane cu degetul mare apropiat
de podul palmei.

• Dupã ce toþi participanþii au terminat de salutat,
sunt rugaþi sã se aºeze.

• Moderatorul îi întreabã pe participanþii HIV+
ce au simþit în momentul atingerii, ce ar face
acum când ºtiu cã sunt seropozitivi. Aceºtia pot
primi întrebãri ºi de la ceilalþi participanþi.

• Unii dintre participanþi sunt rugaþi sã-ºi imagi-
neze unele situaþii:
a) Dacã ai fi însãrcinatã (ce decizie ai lua?);
b) Dacã ai fi în penitenciar (ai spune

personalului cã eºti infectat);
c) Dacã ai fi implicat într-o prietenie (ai spune

cã eºti infectat?);
d) Dacã ai afla cã prietenul tãu este infectat (ai

continua sã stai cu el?).

• Participanþii HIV+ sunt rugaþi sã mai tragã un
bileþel. Pe acesta va fi semnul „–“, iar
participanþii îºi vor exprima sentimentele.

Trei afirmaþii despre SIDA
Obiectiv: Sã îi ajute pe tineri sã distingã între

informaþiile reale ºi cele false despre SIDA.

Ce aveþi de fãcut:

• Daþi fiecãrui membru al grupului câte 3-4
bucãþi de hârtie, cereþi-le sã scrie pe fiecare câte
un lucru pe care l-au auzit despre HIV/SIDA
(nu neapãrat ceva cu care sunt de acord).

• Strângeþi cartonaºele ºi împãrþiþi-le aleator
membrilor grupului.

• Daþi fiecãrui participant câte o coalã de hârtie
cu titlurile: „sunt de acord“, „nu sunt de acord“
ºi „nu ºtiu“. Cereþi participanþilor sã încadreze
afirmaþiile în cele trei categorii.

• Când acest lucru a fost fãcut, cereþi participan-
þilor sã justifice alegerea fãcutã; ei trebuie sã fie
capabili sã argumenteze.

Cãi de transmitere
Obiectiv: 

• Evaluarea cunoºtinþelor despre modalitãþile de
transmitere a HIV. 

• Încurajarea membrilor grupului spre a identifica
corect cãile de transmitere.

Ce aveþi de fãcut:

• Împãrþiþi tabla în 2 coloane. Într-o coloanã
scrieþi „sunt de acord“, iar în cealaltã „nu sunt
de acord“.

• Explicaþi grupului cã veþi citi o serie de afirmaþii
despre modul de transmitere a HIV. Fiecare
persoanã trebuie sã se gândeascã dacã este sau
nu de acord cu afirmaþia cititã ºi sã o treacã în
coloana cãreia îi corespunde.

• Cereþi fiecãrei persoane sã argumenteze alegerea
fãcutã.

• Identificaþi lucrurile care sunt încã neclare.
Rugaþi-i pe ceilalþi sã clarifice aceste incertitu-
dini ºi interveniþi dacã este necesar.

23METODE ªI TEHNICI DE ABORDARE
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Consecinþele SIDA
Obiectiv: Sã stimuleze adolescenþii sã reflecteze la

posibilele efecte ale infecþiei cu HIV.

Ce aveþi de fãcut:

• Rugaþi fiecare participant sã ia o foaie ºi sã scrie
pe ea 3 posibile consecinþe ale infectãrii cu HIV

• Împãrþiþi tabla în 2 coloane, cu titlurile „HIV“ ºi
„oamenii“; prima este destinatã consecinþelor
directe ale infecþiei cu HIV (bolii), iar cealaltã
reacþiilor oamenilor faþã de cineva care este
infectat.

• Cereþi participanþilor sã-ºi încadreze afirmaþiile
în cele douã coloane ºi sã argumenteze alegerea
fãcutã. 

Posibile rezultate: Efectele prejudecãþilor ºi
discriminãrii vor apãrea cu claritate în acest exerciþiu
– pierderea slujbei, probleme financiare, margina-
lizare, neacceptarea în ºcoli a copiilor seropozitivi,
neacordarea serviciilor medicale persoanelor seropo-
zitive. Va fi, de asemenea, clar cã rãspunsul societãþii la
epidemia SIDA este bazat în mare mãsurã pe
dezinformare ºi temeri lipsite de temei.

Situaþii
1. Fiind la o petrecere, ai bãut ceva mai mult ºi ai

ajuns sã faci dragoste cu o colegã din altã clasã.
Dupã câtva timp, ea te sunã ºi îþi spune cã prietenul
ei are sifilis. Ce faci?

2. Ai întâlnit un bãiat foarte atrãgãtor ºi te-ai
îndrãgostit de el nebuneºte. El vrea sã se culce cu
tine, dar tu simþi cã nu eºti pregãtitã încã pentru
acest lucru. El þi-a spus cã dacã tu nu vrei, sunt alte
10 fete care ar face-o. Ce faci?

3. Bãieþii râd mereu de tine pentru cã „nu eºti
bãrbat“, eºti timid, nu ai nici o prietenã ºi ei s-au
gândit sã-þi aducã o fatã „bunã“. Vei accepta
provocarea? De ce da? De ce nu?

4. Prietenul tãu arde de nerãbdare sã faceþi dragoste ºi
nu pare deloc îngrijorat de pericolul infecþiei cu
HIV. Te întrebi cum ai putea discuta cu el despre
protecþie.

5. Tocmai ai aflat cã fostul/fosta iubit/iubitã consumã
droguri (îºi injecteazã droguri). Eºti speriat cã te-ai
fi putut infecta cu Hepatita B. Ce faci?

6. Fratele tãu are o mulþime de prietene. Ai încercat sã
vorbeºti cu el despre infecþia cu HIV, dar el râde ºi
spune cã SIDA au numai homosexualii.

Aceste situaþii pot fi folosite apelând la tehnici de
abordare diferite: joc de rol, brainstorming, discuþii etc.

KIT VOLUNTARI
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Schimbãrile adolescentului
Pubertatea este o perioadã a schimbãrilor. Aceasta

cuprinde etapa de vârstã între 11 ºi 18 ani. Este
perioada în care se dezvoltã dorinþa de independenþã,
se pun bazele valorilor dupã care se ghideazã fiecare
persoanã, gândirea devine din concretã, abstractã. Se
produc schimbãri la nivelul intimitãþii fizice ºi psihice.

Trãirile afective sunt foarte puternice ºi schimbã-
toare.

Bãieþii ºi fetele doresc sã lege relaþii de prietenie.

Etape ale dezvoltãrii adolescenþilor
Adolescenþa timpurie: este perioada cuprinsã între

8 ºi 12 ani la fete ºi 10 ºi 12 ani la bãieþi. Se
caracterizeazã prin dorinþa adolescenþilor de a se
integra în grupuri în care membrii au ca puncte
comune îmbrãcãmintea, stilul de a vorbi, etc.

Apare sentimentul de revoltã, în special faþã de pã-
rinþi, sentiment generat de dorinþa de independenþã.

Adolescenþii sunt preocupaþi de schimbãrile pe
care le suferã corpul lor (îngrijorare, senzaþia de nou,
anormal.)

Adolescenþa mijlocie: este perioada cuprinsã între
13 ºi 16 ani la fete ºi 14 ºi 17 ani la bãieþi. 

Creºte dorinþa de independenþã faþã de pãrinþi
corelatã cu dorinþa de stabilire a propriei identitãþi.
Creºte interesul pentru relaþiile sexuale, odatã cu
formarea identitãþii de gen. Trãirile se intensificã,
apãrând aºa-zisul „teribilism“.

Adolescenþa târzie: este perioada de peste 16 ani la
fete ºi peste 17 ani la bãieþi. 

Tinerii îºi declarã independenþa ºi se comportã ca
atare, devin mai selectivi în alegerea prietenilor. Încep
sã fie mai „realiºti“ ºi sã-ºi defineascã obiectivele în
viaþã. Aceasta este vârsta la care tinerii au o imagine
clarã cu privire la corpul lor. Tot acum îºi definitiveazã
valorile dupã care se ghideazã, independent de grup.

Aceste etape sunt relative, nefiind strict delimitate.
De asemenea, nu este obligatoriu sã fie parcurse toate
etapele. 

Ce ar trebui sã ºtie fiecare
adolescent
n Fiecare om este o individualitate, este diferit de

ceilalþi. Corpul fiecãruia se schimbã la pubertate.

n Informare. Adolescenþii trebuie sã se informeze
despre creºtere ºi dezvoltare, despre viaþã în
general. În acest fel, nimeni nu va putea sã îi
influenþeze, fiind mereu în cunoºtinþã de cauzã în
legãturã cu ce se întâmplã cu corpul lor.
Adolescenþii trebuie sã fie încurajaþi sã punã
întrebãri unui adult în care au încredere, pãrinþilor,
unui profesor, unui alt membru al familiei.

n Încrederea în sine. Adolescenþii trebuie sã îºi desco-
pere calitãþile personale pe care ei înºiºi le apreciazã,
sã se accepte ºi sã fie mulþumiþi cu corpul lor.

n Impulsurile sexuale sunt manifestãri normale
care nu ar trebui sã ne îngrijoreze ºi de care nu ar
trebui sã ne temem. Acestea apar în viaþa tuturor
oamenilor.

n Fiecare ar trebui sã facã lucrurile la care se
pricepe cel mai bine. Toþi oamenii sunt speciali, cu
aptitudini ºi îndemânãri aparte pe care trebuie sã ºi
le descopere ºi sã ºi le valorifice.

n Fiecare persoanã trebuie sã se înconjoare de
oameni care îi apreciazã ºi care îi fac sã fie
mulþumiþi de propria lor persoanã.

ADOLESCENÞA
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Aparatul genital feminin intern

Ovarul:
n este glanda aparatului genital ºi are 2 funcþii

principale:

1. formarea celulelor sexuale feminine = ovulele,

2. secreþia de hormoni specifici: foliculina,
progesteronul;

n se gãseºte în cavitatea pelvinã, pe partea lateralã,
sub trompa uterinã; la multipare1 este mai jos decât
la nulipare2;

n în perioada de activitate genitalã are formã ovalã,
uºor turtitã (de 3/2/1cm ºi 6-10 gr); dupã
menopauzã se atrofiazã ajungând de dimensiunile
unei alune turtite.

Trompele uterine 
n sunt 2 conducte simetrice, de 8-20 cm lungime,

situate de la partea superioarã a uterului pânã spre
ovare;

n porþiunea dinspre ovar este mai dilatatã ºi prezintã
franjuri (fimbrii) cu rolul de a atrage în trompã
ovulul eliberat de ovar.

Uterul 
n este un organ musculos, cavitar cu rol în sarcinã:

mucoasa uterinã se modificã pentru a hrãni ºi
creºte produsul de concepþie, iar muºchiul uterin
îºi modificã dimensiunile pentru a se adapta
creºterii;

n produsul de concepþie se numeºte:

• ou în sãptãmâna 1 de sarcinã, 

• embrion în sãptãmâna a doua, 

• fãt (neviabil) între lunile 3-5/6, 

• fãt (viabil) dupã luna 6;

n are formã de parã cu baza în sus, iar vârful priveºte
în jos;

n segmente: 

corp = partea superioarã, mai voluminoasã,

istmul = o parte mai îngustã,

colul uterin = are o porþiune ce „atârnã“ în vagin;

n este situat în pelvis, pe linia medianã, între vezica
urinarã (anterior) ºi rect (posterior).

Sãnãtatea reproducerii este definitã de Organi-
zaþia Mondialã a Sãnãtãþii ca „o situaþie de bunãstare
fizicã, mentalã ºi socialã completã ºi nu doar absenþa
unei boli sau a unei infirmitãþi în ceea ce priveºte
sistemul reproductiv ºi funcþiile sale“. 

Sãnãtatea reproducerii implicã faptul cã oamenii
au dreptul sã aibã o viaþã sexualã având, totodatã,
capacitatea de a se reproduce ºi libertatea de a decide
dacã, cum ºi când sã o facã. 

Aceastã ultimã condiþie implicã faptul cã bãrbaþii ºi
femeile trebuie sã dispunã de informaþii ºi sã aibã acces
la metode sãnãtoase, eficiente, acceptabile ºi pe care sã
ºi le poatã permite, de reglementãri în domeniul

fertilitãþii legate de alegerea lor; sã aibã dreptul de a
accede la servicii optime de îngrijire a sãnãtãþii, care sã
le permitã femeilor sã treacã în siguranþã prin
perioada sarcinii ºi a naºterii, ºi sã furnizeze cuplurilor
cea mai bunã soluþie pentru a avea un copil sãnãtos.

Conceptul de sãnãtatea reproducerii include sãnã-
tatea sexualã, al cãrei scop este îmbunãtãþirea calitãþii
vieþii ºi relaþiilor interpersonale, ºi nu doar grija faþã de
reproducere sau prevenirea ºi tratamentul infecþiilor
cu transmitere sexualã. De asemenea, conceptul de
sãnãtatea reproducerii recunoaºte cã atingerea celui
mai înalt standard de sãnãtatea reproducerii este unul
din drepturile umane fundamentale.

SÃNÃTATEA REPRODUCERII 

APARATUL REPRODUCÃTOR

1 multipare = femei care au avut mai multe sarcini
2 nulipare= femei care nu au avut încã nici o sarcinã
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Vaginul
n este un organ musculos, cavitar (cavitate virtualã,

care în „repaus“ are pereþii lipiþi);

n lungimea diferã:

• 6 cm la pubertate,

• 7-9 cm la femeia adultã (peretele anterior), 
9-11 cm (peretele posterior);

n situat în mijlocul cavitãþii pelvine, între vezica
urinarã ºi rect;

n extremitatea inferioarã are o membranã subþire,
numitã himen (poate avea diferite forme, orificii,
poate lipsi complet, se rupe la primele contacte
sexuale);

n se terminã cu un vestibul care la exterior se continuã
cu vulva.

Aparatul genital feminin extern
Vulva = ansamblul organelor genitale externe

• labiile mari la exterior;

• labiile mici;

• clitorisul;

• bulbii vestibulari (organe erectile feminine):
situaþi posterior de clitoris, de o parte ºi de alta
a orificiului vaginal;

• între bulbi ºi vagin de gãsesc glandele vestibulare
( Bartholin) care se deschid în vestibul.

trompe uterine = tube uterine = salpinge

ligamentul lat = mijloc de fixare a uterului în cavitatea abdominalã
= „fixarea“ este relativã deoarece uterul este 

un organ mobil
= alcãtuit din mai multe ligamente

conduct Gartner (1)

ovar

uter

vagin

vagin

glandele vestibulare

vestibulul vaginal delimitat de marginea internã
a labiilor mici

glandele parauretrale – rol de lubrifiere

canal mezonefrotic – resturi embrionare

uretrã (situatã anterior de vagin)

1, 2, 3, 4 = resturi din
perioada embrionarã
(fãrã nici un rol)

epiooforum (2)

paraooforum (3)

apendicele vezicular (4)

ligamentul suspensor al ovarului = lombo-ovarian
(mijloc de fixare a ovarului)

ligamentul ovarian = utero-ovarian = propriu al ovarului
(mijloc de fixare a ovarului; parte componentã a
ligamentului lat)

ligamentul rotund al uterului (mijloc de fixare a uterului)
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Ciclul menstrual
O datã pe lunã, unul din cele douã ovare elibereazã

un ovul prin procesul numit ovulaþie; ovulul ajunge în
uter prin trompele uterine. În timp ce ovulul creºte în
ovar, mucoasa uterinã începe sã se îngroaºe astfel încât
sã poatã hrãni un posibil embrion. Ovulul nefertilizat
este eliminat împreunã cu mucoasa uterinã ºi cu o
cantitate micã de sânge (menstruaþia). Apoi se reia
ciclul menstrual.

Ciclul menstrual diferã în cantitate ºi ca duratã de
la femeie la femeie. Sângerarea dureazã între 3 ºi 
7 zile, iar durata între sângerãri poate fi între 25 ºi
chiar 40 de zile.

Prima zi a ciclului menstrual este prima zi în care
se produce sângerarea.

Schimbãri care survin ºi tipul
ciclului menstrual

• înaintea menstruaþiei, secreþia este în cantitate
mai micã ºi elasticã. Multe femei îºi simt sânii
mãriþi ºi uºor sensibili;

• în timpul menstruaþiei unele femei simt dureri
în partea de jos a abdomenului, dureri de cap,
de spate, disconfort;

• dupã menstruaþie secreþia vaginalã este mai
consistentã ºi albicioasã;

• în timpul ovulaþiei, secreþia este transparentã ºi
alunecoasã.

Prima menstruaþie
Menstruaþia este una dintre cele mai importante

schimbãri prin care trec fetele la pubertate. Momentul
la care apare prima menstruaþie diferã de la o persoanã
la alta ºi se poate produce între 8 ºi 17 ani. În primul
an menstruaþia este la cele mai multe fete neregulatã.

Igiena în timpul menstruaþiei
În timpul menstruaþiei fetele/femeile folosesc

produse de igienã care absorb sângele menstrual –
absorbante sau tampoane.

Absorbantele se fac din straturi de bumbac. Au
diferite forme ºi mãrimi astfel încât toate fetele sã se
poatã simþi confortabil. Pentru unele adolescente este
normal ca menstruaþia sã fie abundentã ºi sã dureze

pânã la 7 zile, pe când pentru altele, menstruaþia
poate dura numai 3 – 4 zile , iar scurgerile de sânge sã
fie în cantitãþi mici. Unele absorbante conþin chiar ºi
un tip de deodorant. Majoritatea au pe partea
inferioarã un fel de adeziv pentru a se fixa mai bine de
lenjeria intimã.

Absorbantele trebuie schimbate la 3-4 ore, chiar
dacã menstruaþia nu este abundentã pentru a preveni
înmulþirea bacteriilor vaginale (sângele mestrual fiind
un mediu propice pentru dezvoltarea acestora) ºi
pentru a preveni apariþia mirosului neplãcut. Când
menstruaþia este abundentã, absorbantele vor fi
schimbate mai des. Absorbantele utilizate nu se arunca
în toalete.

Tampoanele sunt fabricate din bumbac, au o formã
tubularã ºi sunt înguste pentru a putea fi introduse în
vagin. La fel ca ºi absorbantele, tampoanele au diferite
mãrimi. Introducerea tamponului în vagin se va face
numai dupã citirea atentã a instrucþiunilor ºi a
contraindicaþiilor de pe ambalaj. Existã persoane care
nu tolereazã tampoanele interne, indicatã fiind în
acest caz folosirea absorbantelor.

Fetele care sunt virgine pot folosi tampoane. Este
recomandat sã foloseascã tampoanele care au cea mai
micã mãrime. În cazul în care acestea provoacã dureri,
nu vor mai fi folosite ºi vor fi înlocuite cu absorbante.

Menopauzã
Ca ºi la apariþia primei menstruaþii, nu existã o

regulã cu privire la vârsta la care femeile ajung la
menopauzã (dupã 45 de ani). De asemenea,
menopauza are o perioadã mai lungã de instalare (4-6
ani). Menopauza se instaleazã atunci când ovarele
înceteazã sã mai elibereze ovule.

Menopauza afecteazã profund organismul ºi
psihicul femeii. Organismul se transformã. Pentru ca
aceastã transformare sã poatã fi controlatã, femeile
trebuie sã meargã la medic. 

Semnele menopauzei:

• menstruaþii abundente ºi neregulate;

• „uscãciune“ la nivelul vaginului;

• bufeuri (valuri de cãldurã);

• osteoporoza (care poate fi constatatã în urma
unei radiografii) este o boalã des întâlnitã la
femeile la care se instaleazã menopauza. Aceasta
se prezintã ca o subþiere a oaselor.
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Aparatul genital masculin intern

Prostata
n glandã anexã a aparatului genital masculin;

n are formã de castanã turtitã;

n faþa sa posterioarã se palpeazã prin tuºeu rectal;

n este alcãtuitã din þesut glandular ºi þesut
conjunctiv-fibros:

n þesut glandular, secretã 10 – 20 % din produsul de
ejaculare, formeazã zona perifericã a prostatei,
unde îºi au localizarea 75 % din carcinoamele
prostatice;

n stroma fibroasã, muscularã, reprezintã circa 1/3
din masa totalã a prostatei, la exterior formeazã
capsula prostaticã (cu rol de protecþie).

Aparatul genital masculin extern

Testiculul
Are 2 funcþii:

1. endocrinã – produce hormoni masculini , în
special testosteron care imprimã caracterele
sexuale masculine.

2. participã la formarea spermatozoizilor.

n testiculul stâng este situat mai jos decât cel drept
(datoritã lungimii mai mari a funiculului sper-
matic stâng);

n formarea spermatozoizilor se desfãºoarã în
perioada embrionarã ºi apoi de la pubertate pânã la
sfârºitul vieþii;

n spermatozoizii se formeazã în testicul, la nivelul
lobilor testiculari, de unde migrezã pe cãile spermatice
intratesticulare, apoi extratesticulare spre a fi
eliminaþi la exterior odatã cu lichidul ejaculator;

n în mod normal, sperma (ejaculatul) se aflã în
cantitate de 3 ml ºi conþine 170-300 milioane de
spermatozoizi;

n În mod obiºnuit, aprox 20% din spermii sunt
anormale ca formã sau funcþie. La alcoolici, acest
procent creºte pânã la 60 %;

n Ejaculatul conþine:

• lichidul prostatic (secretat în prostatã),

• lichid secretat de cãile spermatice extratesti-
culare (canalul epididimar ºi canalul deferent)
cu rol de lubrifiere,

• lichid seminal (secretat de veziculele seminale, cu
rol în lubrifiere, reprezintã aprox 70% din ejaculat), 

• spermatozoizii (formaþi în testicul).

Penisul
Penisul este alcãtuit din

1. rãdãcinã (care se fixeazã la arcul pubian)

2. parte liberã= corpul (atârnã înaintea scrotului,
în repaus, fiind denumitã ºi „pars pendula“)
acoperit de piele, care la extremitatea distalã
prezintã glandul.

Rãdãcina 
Este alcãtuitã din ligamente cu rol în fixare ºi trei

mase de þesut erectil: 

• cele douã rãdãcini ale corpilor cavernoºi (crus
penis)

• bulbul penian („rãdãcina“ corpului spongios)

Pe faþa lateralã a fiecãrui crus penis se gãsesc
muºchii ischio-cavernoºi, care înconjoarã corpii
cavernoºi ºi au rol în erecþie.

Bulbul penian se gãseºte între cele douã crus penis ºi
la exterior este acoperit de muºchiul bulbospongios (rol
în erecþie); Bulbul spongios este strãbãtut de uretrã.

Uretra constituie ºi unul din mijloacele de fixare a
rãdãcinii penisului.

Corpul penisului 
Conþine cele trei mase de þesut erectil alungite,

capabile sã îºi modifice substanþial dimensiunea atunci
când sunt umplute cu sânge în timpul erecþiei:

• cei doi corpi cavernoºi (drept ºi stâng)

• corpul spongios (dispus median)

Faþa superioarã în erecþie este faþa dorsalã, iar cea
opusã se numeºte faþa uretralã.

Corpii cavernoºi se întind de la rãdãcinã la partea
proximalã a glandului penian. Extremitatea anterioarã
a corpilor cavernoºi este liberã ºi prezintã douã vârfuri
conice, rotunjite, acoperite de gland.

Corpul spongios este strãbãtut de uretrã, care se
deschide la exterior prin orificiul uretrei situate în
vârful glandului, pe faþa uretralã.

Porþiunea distalã, conicã a corpului spongios se
numeºte gland penian. Baza glandului depãºeºte
circumferinþa corpului penian, de care este separatã
printr-un ºanþ denumit ºanþ balano-prepuþial, ce
delimiteazã colul penisului. La nivelul colului
penisului pielea este plicaturatã ºi formeazã prepuþul,
care acoperã parþial sau total glandul. 

Pânã la vârsta de 1 an, prepuþul acoperã complet
glandul, care nu se poate detaºa de el. Dupã un an de
viaþã, celulele dintre prepuþ ºi gland sunt lizate,
glandul putând fi cu uºurinþã eliberat de prepuþ. În
cazul fimozei (boalã frecventã) glandul nu se poate
elibera de prepuþ.

KIT VOLUNTARI
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Pe faþa uretralã a penisului, (în raport cu prepuþul)
median se gãseºte frâul prepuþului („aþa“ cum mai este
cunoscut în termeni populari). Acesta, la debutul vieþii
sexuale se poate rupe, producându-se mici sângerãri.

Pragul de sensibilitate cutanatã este mai mare la
nivelul suprafeþei glandului, fiind mai accentuat în
apropierea frâului.

Nervii penisului
Penisul este inervat de: 

• nervi autonomi (din sistemul nervos vegetativ –
simpatic ºi parasimpatic) 

• nervi somatici 

În pelvis, din sistemul vegetativ se formeazã nervii
cavernoºi, care ajung în corpii cavernoºi, corpul
spongios ºi glandul penisului ºi sunt responsabili de
reglarea fluxului sanguin la aceste niveluri. 

Prin componenta somaticã, nervii ruºinoºi
(ramuri nervoase cu originea la nivelul segmentelor
spinale S2-S4) sunt transmise senzaþiile ºi
sensibilitatea penianã, precum ºi contracþia-relaxarea
musculaturii locale.

Mecanismele erecþiei
Erecþia este un eveniment neuro-vascular moderat

de factori psihici ºi statusul hormonal.

La stimularea sexualã, prin intemediul unor media-
tori chimici eliberaþi local, se relaxeazã musculatura din
pereþii arterelor ºi arteriolelor þesutului erectil, ducând
astfel la creºterea bruscã a irigãrii sanguine a penisului.
În acelaºi timp, venele (situate mai la exterior decât
arterele) sunt comprimate, ducând la o stazã venoasã
aproape totalã. Aceste evenimente duc la stagnarea
sângelui în corpii cavernoºi ºi ridicarea penisului din
starea flascã în erecþie.

În timpul masturbãrii sau a actului sexual propriu-zis
este declanºat reflexul bulbocavernos, muºchii
ischiocavernoºi se contractã comprimând baza
corpilor cavernoºi deja plini cu sânge. Astfel, penisul
devine chiar mai tare (faza erecþiei rigide). În aceastã
fazã, circulaþia sanguinã localã este complet abolitã. 

Detumescenþa se produce fie ca urmare a încetãrii
eliberãrii de mediatori, fie dupã descãrcarea nervoasã
din momentul ejaculãrii. Se relaxeazã musculatura
arterialã ºi se redeschid venele, se revine la circulaþia
sanguinã normalã ºi la starea flascã.

veziculele seminale sunt glande anexe, secretã lichidul seminal

ductul deferent – cale spermaticã extratesticularã

prostata

orificiul de deschidere a canalului ejaculator

apendicele testiculului (2)

ductele eferente

testiculul

paradidimul (3)

gubernaculum testis (4)

glandele bulbo-uretrale (Cowper) – glande anexe, secretã un
lichid vâscos cu rol lubrifiant

epididimul – are formã de virgulã ºi este format dintr-o reþea de tubuli =
cãi spermatice extratesticulare; este aºezat la polul superior ºi posterior
al testiculului, formând împreunã cu acesta un complex funcþional

apendicele epididimului (1)

utriculul prostatic – porþiune din uretra masculinã ce strãbate
prostata ºi la nivelul cãreia se deschid ductele ejaculatorii
utriculul prostatic – porþiune din uretra masculinã ce strãbate
prostata ºi la nivelul cãreia se deschid ductele ejaculatorii

1, 2, 3, 4 – resturi embrionare
anexate testiculului



32 KIT VOLUNTARI

De ce ai nevoie de un control
periodic? 

Toþi adulþii ar trebui sã meargã la medic pentru un
control anual al sãnãtãþii. Când femeile devin active
sexual sau au atins vârsta de 18 ani, trebuie sã meargã
anual la un control ginecologic. 

Controalele de rutinã: 

•• Previn boala ºi disconfortul;

•• Ajutã la descoperirea ºi diagnosticarea
cancerului de sân ºi de col uterin atunci când
sunt la început ºi pot fi tratate mai uºor;

•• Contribuie la diagnosticarea infecþiilor care se
transmit prin contact sexual, numite infecþii cu
transmitere sexualã (ITS);

•• Contribuie la prevenirea sterilitãþii;

•• Fac sarcina ºi naºterea mai uºoare. 

Când ar trebui sã mergi la doctor? 
Ar trebui sã mergi la medic o datã pe an pentru un

control de rutinã chiar dacã nu te simþi bolnavã. Ar
trebui sã mergi la o clinicã de planificare familialã
atunci când vrei sã amâni o sarcinã sau atunci când
crezi cã ai numãrul de copii dorit. Este o idee bunã sã
mergi cu partenerul tãu la o clinicã de planificare
familialã atunci când sarcina nu apare, deºi þi-o
doreºti, pentru a descoperi care este cauza. De
asemenea, trebuie sã mergi la doctor atunci când apare
unul dintre urmatoarele semne de alarmã în ceea ce
priveºte sãnãtatea reproducerii: 

•• Secreþie vaginalã modificatã (urât mirositoare,
gãlbuie sau verzuie, în cantitate mare);

•• Dureri, arsuri, mâncãrimi sau rãni vaginale;

•• Noduli la sân;

•• Schimbãri importante ale menstruaþiei cum ar
fi neregularitatea în timp sau sângerarea
abundentã;

•• Crezi cã ai putea avea o ITS;

•• Durere neobiºnuitã ºi persistentã în partea de
jos a abdomenului;

•• Durere când urinezi sau ai contact sexual;

•• Obosealã sau slãbiciune nejustificatã. 

Legea drepturilor pacientului
Drepturile pacienþilor sunt reglementate prin

Legea 46/ 2003. În aceastã lege, un capitol aparte este
dedicat drepturilor pacientului în domeniul reproducerii. 

Lege nr. 46/2003
din 21/01/2003

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din
29/01/2003

Parlamentul României adoptã prezenta lege. 

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale 

Art. 1. - În sensul prezentei legi: 

a) prin pacient se înþelege persoana sãnãtoasã sau
bolnavã care utilizeazã serviciile de sãnãtate; 

b) prin discriminare se înþelege distincþia care se
face între persoane aflate în situaþii similare pe baza
rasei, sexului, vârstei, apartenenþei etnice, originii
naþionale sau sociale, religiei, opþiunilor politice sau
antipatiei personale; 

c) prin îngrijiri de sãnãtate se înþelege serviciile
medicale, serviciile comunitare ºi serviciile conexe
actului medical; 

d) prin intervenþie medicalã se înþelege orice
examinare, tratament sau alt act medical în scop de
diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; 

e) prin îngrijiri terminale se înþelege îngrijirile
acordate unui pacient cu mijloacele de tratament
disponibile, atunci când nu mai este posibilã
îmbunãtãþirea prognozei fatale a stãrii de boalã,
precum ºi îngrijirile acordate în apropierea decesului. 

Art. 2. - Pacienþii au dreptul la îngrijiri medicale de
cea mai înaltã calitate de care societatea dispune, în
conformitate cu resursele umane, financiare ºi
materiale. 

Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca
persoanã umanã, fãrã nici o discriminare. 

VIZITELE LA MEDICUL GINECOLOG



CAPITOLUL II
Dreptul pacientului la informaþia medicalã 

Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu
privire la serviciile medicale disponibile, precum ºi la
modul de a le utiliza. 

Art. 5. - (1) Pacientul are dreptul de a fi informat
asupra identitãþii ºi statutului profesional al
furnizorilor de servicii de sãnãtate. 

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat
asupra regulilor ºi obiceiurilor pe care trebuie sã le
respecte pe durata spitalizãrii. 

Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat
asupra stãrii sale de sãnãtate, a intervenþiilor medicale
propuse, a riscurilor potenþiale ale fiecãrei proceduri,
a alternativelor existente la procedurile propuse,
inclusiv asupra neefectuãrii tratamentului ºi
nerespectãrii recomandãrilor medicale, precum ºi cu
privire la date despre diagnostic ºi prognostic. 

Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide dacã mai
doreºte sã fie informat în cazul în care informaþiile
prezentate de cãtre medic i-ar cauza suferinþã. 

Art. 8. - Informaþiile se aduc la cunoºtinþã
pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în
care pacientul nu cunoaºte limba românã, informaþiile
i se aduc la cunoºtinþã în limba maternã ori în limba
pe care o cunoaºte sau, dupã caz, se va cãuta o altã
formã de comunicare. 

Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere în mod
expres sã nu fie informat ºi de a alege o altã persoanã
care sã fie informatã în locul sãu. 

Art. 10. - Rudele ºi prietenii pacientului pot fi
informaþi despre evoluþia investigaþiilor, diagnostic ºi
tratament, cu acordul pacientului. 

Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere ºi de a
obþine o altã opinie medicalã. 

Art. 12. - Pacientul are dreptul sã solicite ºi sã
primeascã, la externare, un rezumat scris al
investigaþiilor, diagnosticului, tratamentului ºi
îngrijirilor acordate pe perioada spitalizãrii. 

CAPITOLUL III
Consimþãmântul pacientului privind

intervenþia medicalã 

Art. 13. - Pacientul are dreptul sã refuze sau sã
opreascã o intervenþie medicalã asumându-ºi, în scris,
rãspunderea pentru decizia sa; consecinþele refuzului
sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate
pacientului. 

Art. 14. - Când pacientul nu îºi poate exprima
voinþa, dar este necesarã o intervenþie medicalã de

urgenþã, personalul medical are dreptul sã deducã
acordul pacientului dintr-o exprimare anterioarã a
voinþei acestuia. 

Art. 15. - În cazul în care pacientul necesitã o
intervenþie medicalã de urgenþã, consimþãmântul
reprezentantului legal nu mai este necesar. 

Art. 16. - În cazul în care se cere consimþãmântul
reprezentantului legal, pacientul trebuie sã fie implicat
în procesul de luare a deciziei atât cât permite
capacitatea lui de înþelegere. 

Art. 17. - (1) În cazul în care furnizorii de servicii
medicale considerã cã intervenþia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuzã sã îºi dea
consimþãmântul, decizia este declinatã unei comisii de
arbitraj de specialitate. 

(2) Comisia de arbitraj este constituitã din 3 medici
pentru pacienþii internaþi în spitale ºi din 2 medici
pentru pacienþii din ambulator. 

Art. 18. - Consimþãmântul pacientului este
obligatoriu pentru recoltarea, pãstrarea, folosirea
tuturor produselor biologice prelevate din corpul sãu,
în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului
cu care acesta este de acord. 

Art. 19. - Consimþãmântul pacientului este
obligatoriu în cazul participãrii sale în învãþãmântul
medical clinic ºi la cercetarea ºtiinþificã. Nu pot fi
folosite pentru cercetare ºtiinþificã persoanele care nu
sunt capabile sã îºi exprime voinþa, cu excepþia
obþinerii consimþãmântului de la reprezentantul legal
ºi dacã cercetarea este fãcutã ºi în interesul pacientului. 

Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau
filmat într-o unitate medicalã fãrã consimþãmântul
sãu, cu excepþia cazurilor în care imaginile sunt
necesare diagnosticului sau tratamentului ºi evitãrii
suspectãrii unei culpe medicale. 

CAPITOLUL IV
Dreptul la confidenþialitatea informaþiilor

ºi viaþa privatã a pacientului 
Art. 21. - Toate informaþiile privind starea

pacientului, rezultatele investigaþiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt
confidenþiale chiar ºi dupã decesul acestuia. 

Art. 22. - Informaþiile cu caracter confidenþial pot
fi furnizate numai în cazul în care pacientul îºi dã
consimþãmântul explicit sau dacã legea o cere în mod
expres. 

Art. 23. - În cazul în care informaþiile sunt necesare
altor furnizori de servicii medicale acreditaþi, implicaþi
în tratamentul pacientului, acordarea consimþã-
mântului nu mai este obligatorie. 
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Art. 24. - Pacientul are acces la datele medicale
personale. 

Art. 25. - (1) Orice amestec în viaþa privatã,
familialã a pacientului este interzis, cu excepþia
cazurilor în care aceastã imixtiune influenþeazã pozitiv
diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate ºi
numai cu consimþãmântul pacientului. 

(2) Sunt considerate excepþii cazurile în care
pacientul reprezintã pericol pentru sine sau pentru
sãnãtatea publicã. 

CAPITOLUL V
Drepturile pacientului în domeniul

reproducerii 

Art. 26. - Dreptul femeii la viaþã prevaleazã în cazul
în care sarcina reprezintã un factor de risc major ºi
imediat pentru viaþa mamei. 

Art. 27. - Pacientul are dreptul la informaþii,
educaþie ºi servicii necesare dezvoltãrii unei vieþi
sexuale normale ºi sãnãtãþii reproducerii, fãrã nici o
discriminare. 

Art. 28. - (1) Dreptul femeii de a hotãrî dacã sã aibã
sau nu copii este garantat, cu excepþia cazului prevãzut
la art. 26. 

(2) Pacientul, prin serviciile de sãnãtate, are
dreptul sã aleagã cele mai sigure metode privind
sãnãtatea reproducerii. 

(3) Orice pacient are dreptul la metode de
planificare familialã eficiente ºi lipsite de riscuri. 

CAPITOLUL VI
Drepturile pacientului la tratament 

ºi îngrijiri medicale 

Art. 29. - (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaþi
sã recurgã la selectarea pacienþilor pentru anumite
tipuri de tratament care sunt disponibile în numãr
limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor
medicale. 

(2) Criteriile medicale privind selectarea
pacienþilor pentru anumite tipuri de tratament se
elaboreazã de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei în
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi ºi se aduc la cunoºtinþa publicului. 

Art. 30. - (1) Intervenþiile medicale asupra
pacientului se pot efectua numai dacã existã condiþiile
de dotare necesare ºi personal acreditat. 

(2) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) cazurile
de urgenþã apãrute în situaþii extreme. 

Art. 31. - Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale
pentru a putea muri în demnitate. 

Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul
familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material ºi
de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La
solicitarea pacientului, în mãsura posibilitãþilor,
mediul de îngrijire ºi tratament va fi creat cât mai
aproape de cel familial. 

Art. 33. - Pacientul internat are dreptul ºi la servicii
medicale acordate de cãtre un medic acreditat din
afara spitalului. 

Art. 34. - (1) Personalul medical sau nemedical din
unitãþile sanitare nu are dreptul sã supunã pacientul
nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe
acesta sã îl recompenseze altfel decât prevãd
reglementãrile de platã legale din cadrul unitãþii
respective. 

(2) Pacientul poate oferi angajaþilor sau unitãþii
unde a fost îngrijit plãþi suplimentare sau donaþii, cu
respectarea legii. 

Art. 35. - (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri
medicale continue pânã la ameliorarea stãrii sale de
sãnãtate sau pânã la vindecare. 

(2) Continuitatea îngrijirilor se asigurã prin
colaborarea ºi parteneriatul dintre diferitele unitãþi
medicale publice ºi nepublice, spitaliceºti ºi
ambulatorii, de specialitate sau de medicinã generalã,
oferite de medici, cadre medii sau de alt personal
calificat. Dupã externare pacienþii au dreptul la
serviciile comunitare disponibile. 

Art. 36. - Pacientul are dreptul sã beneficieze de
asistenþã medicalã de urgenþã, de asistenþã
stomatologicã de urgenþã ºi de servicii farmaceutice, în
program continuu. 

CAPITOLUL VII
Sancþiuni 

Art. 37. - Nerespectarea de cãtre personalul
medico-sanitar a confidenþialitãþii datelor despre
pacient ºi a confidenþialitãþii actului medical, precum
ºi a celorlalte drepturi ale pacientului prevãzute în
prezenta lege atrage, dupã caz, rãspunderea
disciplinarã, contravenþionalã sau penalã, conform
prevederilor legale. 

CAPITOLUL VIII
Dispoziþii tranzitorii ºi finale 

Art. 38. - (1) Autoritãþile sanitare dau publicitãþii,
anual, rapoarte asupra respectãrii drepturilor
pacientului, în care se comparã situaþiile din diferite
regiuni ale þãrii, precum ºi situaþia existentã cu una
optimã. 



(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaþi sã
afiºeze la loc vizibil standardele proprii în
conformitate cu normele de aplicare a legii. 

(3) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei
elaboreazã normele de aplicare a acesteia, care se
publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 39. - Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile
de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I. 

Art. 40. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi
se abrogã art. 78, 108 ºi 124 din Legea nr. 3/1978
privind asigurarea sãnãtãþii populaþiei, publicatã în
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978,
precum ºi orice alte dispoziþii contrare. 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din
19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României. 

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor
în ºedinþa din 19 decembrie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României. 

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
VIOREL HREBENCIUC 

Bucureºti, 21 ianuarie 2003. 

Nr. 46. 

Care sunt drepturile tale 
ca pacientã? 

Ca pacientã într-un dispensar, clinicã sau spital ai
dreptul: 

•• Sã primeºti o îngrijire de bunã calitate. Dacã te
preocupã calitatea îngrijirilor medicale pe care le
primeºti, ai dreptul sã vorbeºti cu persoana
responsabilã de aceste îngrijiri. 

•• Ai dreptul sã fii tratatã cu politeþe, consideraþie ºi
respect. 

•• Ai dreptul la intimitate ºi confidenþialitate. Trebuie
sã ai posibilitatea de a vorbi cu medicul între patru
ochi ºi nici o informaþie din fiºa ta medicalã nu
trebuie sã fie comunicatã unei alte persoane fãrã
acordul tãu. 

•• Ai dreptul sã iei propriile decizii privind viaþa ta
sexualã ºi reproductivã. Medicul trebuie sã te ajute
sã iei o decizie în cunoºtinþã de cauzã ºi nu sã ia
decizii pentru tine. 

•• Ai dreptul sã primeºti informaþii complete ºi
actuale. Medicul trebuie sã îþi explice testele pe care
le vei face, posibilitãþile pe care le ai ºi riscurile pe
care le prezintã diferite proceduri ºi medicamente,
astfel încât sã poþi lua o decizie bunã. 

•• Ai dreptul sã pui întrebãri. Medicul trebuie sã se
asigure cã ai toate informaþiile pe care le doreºti ºi
cã ai înþeles ceea ce þi-a spus. 

•• Ai dreptul sã fii informatã cum îþi poþi proteja
sãnãtatea între vizite. Când este posibil cere
numãrul de telefon pentru a suna dacã ai întrebãri
sau probleme. 

Care sunt obligaþiile tale 
ca pacientã? 

Pentru ca vizita ta la medic sã fie cât mai folositoare
trebuie sã îþi asumi unele responsabilitãþi. Tu ai obligaþia: 

•• Sã rãspunzi cinstit ºi complet la întrebãrile
medicului legate de problemele de sãnãtate pe care
le-ai avut, despre ce simþi acum ºi despre obice-
iurile tale sexuale. Doctorul are nevoie de aceste
informaþii pentru a-ºi da seama care sunt riscurile
pentru sãnãtatea ta, sã îþi poatã da cel mai bun sfat
ºi sã îþi poatã trata corect problemele de sãnãtate. 

•• Sã îþi spui dorinþele în mod clar. Medicul trebuie sã
ºtie de ce ai venit (control anual, eºti bolnavã,
medicamentele îþi fac rãu, etc.) ºi ce doreºti sã obþii
(informaþii, ajutor pentru schimbarea stilului de
viaþã, alegerea unei metode contraceptive). 
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•• Sã pui întrebãri ºi sã-i spui doctorului când nu
înþelegi ceva. 

•• Sã urmezi instrucþiunile medicului. Spune
medicului dacã nu ai înþeles sau dacã nu poþi urma
prescripþiile din anumite motive. Spune medicului
dacã nu ai urmat instrucþiunile date la vizitele
anterioare. 

Pregãtirea pentru vizitã 
Cel mai bun moment pentru vizita la medic este cât

mai curând dupã menstruaþie. Sânii ºi ovarele nu sunt
sensibile la palpare ºi nu existã sânge menstrual care sã
modifice examenul Papanicolau sau alte analize fãcute
pentru diagnosticarea unor infecþii sau anomalii. 

Este recomandat sã nu introduci nimic în vagin cu
24 de ore înaintea controlului medical. Aceasta
înseamnã sã nu faci spãlãturi vaginale, sã nu introduci
tampoane vaginale ºi sã nu ai contact sexual. Dacã ai
întrebãri legate de medicamentele care se introduc în
vagin ºi care þi-au fost prescrise de medic e mai bine sã
dai telefon medicului ºi sã întrebi. Fã duº sau baie
înainte de a merge la medic. 

Ce trebuie doctorul sã ºtie 
despre tine? 

Ceea ce spui tu medicului este foarte important
pentru ca el sã îºi dea seama ce se întâmplã cu
sãnãtatea ta, dacã mergi pentru o eventualã boalã, sau
cum te poate ajuta sã iei o decizie, dacã mergi pentru
o metodã de planificare familialã. 

Trebuie sã fii gata sã rãspunzi la întrebãri despre: 

•• „Istoria“ ta medicalã (boli, operaþii, alergii, etc). 

•• „Istoria“ medicalã a familiei tale (diferite boli pe
care rudele tale de sânge le-au avut în trecut sau
pe care le au acum). Rudele despre care vei fi
întrebatã sunt pãrinþii, fraþii/surorile ºi bunicii. 

•• Ce te-a determinat sã vii acum la medic? 

•• Ce medicamente iei în prezent sau ai luat pânã
de curând, fie cã þi-au fost prescrise, fie cã le-ai
luat din proprie iniþiativã (inclusiv aspirinã,
ceaiuri de plante, etc). 

•• Dacã a fost vreun medicament care þi-a facut
vreodatã rãu. 

•• Dacã ai alergie la unele alimente sau medica-
mente. 

Ce altceva mai trebuie sã ºtii despre
desfãºurarea controlului ginecologic?

Doctorul va face un control de rutinã care include
controlul inimii ºi al vaselor de sânge (de regulã
trebuie sã þi se mãsoare tensiunea), controlul
plãmânilor, ficatului, etc. în funcþie de bolile pe care
le-ai avut ºi de cum te simþi acum, medicul poate
decide sã îþi facã analize suplimentare, cum ar fi testul
de sarcinã, analize pentru bolile cu transmitere sexualã
ºi infecþii vaginale. 

De asemenea, medicul va face un examen
ginecologic. Acesta include: 

•• Examinarea tiroidei pentru depistarea eventua-
lelor anomalii. 

•• Examinarea sânilor pentru depistarea eventua-
lilor noduli sau a altor aspecte neobiºnuite. 

•• Verificarea zonei vaginale pentru a descoperi
rãni, excrescenþe sau semne de infecþie. 

•• Medicul va introduce în vagin un instrument
pentru a face o analizã numitã testul Papanicolau. 

•• Medicul va face un tuºeu vaginal, adicã va
examina uterul ºi ovarele. 

•• Medicul va introduce un deget în rect pentru a
verifica zona din spatele uterului. 

Ce este tuºeul vaginal?
În timpul unui tuºeu vaginal, medicul verificã

organele genitale externe ºi organele genitale interne ale
femeii. Vei fi aºezatã pe o masã ginecologicã, pe spate,
cu genunchii îndoiþi ºi picioarele departate. Medicul va
introduce în vagin unul sau douã degete pânã atinge
colul uterin. Cu cealaltã mânã medicul va apãsa uºor
abdomenul. În acest fel medicul simte dacã existã
noduli sau excrescenþe anormale pe uter sau ovar. 

Ce este testul Papanicolau? 
În mod normal corpul uman pierde o parte din

celule, care mor ºi sunt înlocuite de altele tinere. Un
test Papanicolau constã în analiza la microscop a unor
astfel de celule. Celulele sunt studiate pentru a se
descoperi dacã existã semne de modificare a lor,
modificare ce poate însemna apariþia unui cancer de
col uterin. În plus, pot fi descoperite unele semne de
infecþie. Testul Papanicolau este o metodã care aratã
posibilitatea apariþiei cancerului, dar nu este un test de
diagnostic sigur. Dacã apar aspecte anormale, medicul
te va informa în continuare ce teste trebuie sã faci. 

Diagnosticul precoce al cancerului îþi poate salva
viaþa.
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E bine sã ai un copil, dar atunci cînd eºti pregãtitã
pentru acest eveniment din toate punctele de vedere:
fiziologic, psihologic, moral ºi financiar. 

Tinerii încep viaþa sexualã din ce în ce mai
devreme. Ei se simt mai maturi, dar nu întotdeauna
sunt ºi responsabili. 

Tinerele trebuie sã ºtie cã relaþiile sexuale în care
sunt implicate pot avea ca rezultat ºi o sarcinã, dacã nu
folosesc mijloacele de contracepþie sau dacã nu le
folosesc corect. Cel mai cunoscut semn al unei sarcini
este acela cã menstruaþia întîrzie sã aparã. 

Ce este sarcina?
Sarcina este o etapã deosebitã în viaþa unei femei,

perioada în care femeia poartã în organismul sãu
produsul de concepþie, viitorul copil. Sarcina este
cauza unor transformãri majore la nivelul întregului
organism, schimbãri fiziologice sau datorate
maturizãrii fãtului. Schimbãrile survin pentru a pregãti
organismul în vederea susþinerii unei noi vieþi. 

Când poþi sã rãmâi însãrcinatã?
În fiecare lunã unul dintre ovare elibereazã un ovul

care ajunge în uter prin trompa uterinã. Ovulul poate
fi fecundat imediat ce a fost eliberat de ovar. Un ovul
trãieºte pânã la 3 zile. În timpul actului sexual
neprotejat, spermatozoizii sunt ejaculaþi în vagin,
unde pot supravieþui pânã la 3-4 zile. Dupã ce trec
prin colul uterin ºi uter, spermatozoizii ajung în
trompele uterine. Când un spermatozoid parcurge
acest întreg traseu ºi fecundeazã un ovul, apare un
embrion care se fixeazã pe peretele uterului. Acesta
este începutul unei sarcini.

Semnele care indicã apariþia sarcinii: 

•• lipsa sau întârzierea menstrei; 

•• greaþa de dimineaþã, voma, sunt semne care
apar în primele 2-8 sãptãmâni dupã concepere.
Cauzele sunt diferite: schimbãrile hormonale,
tensiunea arterialã ridicatã, intoxicaþie alimen-
tarã, sau unele boli;

•• pierderea poftei de mâncare sau dimpotrivã,
poftã excesivã de diverse alimente, care se
manifestã mai ales în primul trimestru; 

•• sâni sensibili, mãriþi. Acest semn se poate
manifesta la numai câteva zile dupã concepere.
Dezvoltarea sânilor este cea mai evidentã
transformare ºi se datoreazã pregãtirii organis-
mului pentru alãptarea copilului dupã naºtere.
În trimestrul al doilea al sarcinii, sânii cresc în
dimensiuni datoritã dezvoltãrii glandelor care
secretã laptele;

•• urinarea frecventã începe de obicei dupã 6-8
sãptãmâni dupã concepere ºi se datoreazã
faptului cã uterul mãrit creeazã o presiune
crescutã asupra vezicii urinare;

•• obosealã, o permanentã stare de somnolenþã; 

•• schimbãri bruºte ale stãrilor afective 

Adolescentele trebuie sã cunoascã aceste
manifestãri, iar dacã observã astfel de semne, ar fi bine
sã meargã imediat la medicul ginecolog. Medicul
ginecolog ºi psiholog le vor sfãtui ce pot face în aceastã
situaþie ºi le vor ajuta sã ia o decizie dacã este vorba
despre o sarcinã.

Analizele pe care le face medicul ginecolog
pentru a depista o posibilã sarcinã:

•• Analiza sângelui;

•• Analize pentru depistarea mai multor boli;

•• Analiza urinei;

•• Tuºeul vaginal.

Sarcina nedoritã la adolescente:
Situaþiile în care adolescentele rãmân însãrcinate

sunt extrem de sensibile. Ele au nevoie sã vorbeascã cu
prietenul/partenerul sau altcineva în care au încredere.
Deseori se întâmplã ca cei mai apropiaþi oameni sã le
întoarcã spatele. O tânãrã care are o sarcinã nedoritã
se va confrunta cu multe obstacole ºi probleme. 

În situaþia unei sarcini neaºteptate, e greu de luat o
decizie – mai ales cã de obicei pînã la confruntarea cu
aceastã problemã tinerele nu au fost nevoite sã ia
singure decizii atât de importante. 

SARCINA / SARCINA NEDORITÃ
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Dacã sarcina a fost confirmatã (test, control
ultrasonor sau analiza sângelui), adolescenta va trebui
sã aleagã: 

1. Sã pãstreze sarcina ºi sã nascã. 
Motive: gândul unui eventual avort le creeazã o

stare de disconfort ºi repulsie. Aceastã alegere implicã
responsabilitãþi foarte mari, a unui om matur, deºi s-ar
putea sã nu fie pregãtite sã ºi-o asume.

Schimbãri de ordin psihologic în timpul sarcinii:

În primele trei luni – adaptarea la propriul corp ºi
la ideea de maternitate. Este permanent atentã la ce i se
întâmplã, iar atitudinea faþã de lumea înconjurãtoare
se schimbã. Sentimentele cu privire la copil pot fi
contradictorii (bucuria de a aduce pe lume un copil,
grija faþã de propria persoanã, modificãrile care survin
pe toate planurile, mai ales cel profesional). În cazul
adolescentelor, trãirile sunt ºi mai intense. 

Riscuri: de a nu putea continua studiile, de a le fi
afectatã sãnãtatea la naºtere deoarece corpul nu este
maturizat ºi o mulþime de alte probleme care survin în
astfel de situaþii.

Urmãtoarele trei luni – mai mult echilibru. Femeia
se obiºnuieºte cu ideea de viitoare mamã, îºi face
planuri pentru copil. Se simt primele miºcãri ale
copilului. Se înfiripã o relaþie intimã între mamã ºi
copil, relaþie care va dura toatã viaþa. Femeile simt
nevoia de a comunica mai mult cu propriile mame. În
cazul adolescentelor, o bunã comunicare cu mama în
aceastã perioadã este beneficã atât pentru echilibrul
psihic al viitoarei mame cât ºi pentru a oferi informaþii
cu privire la propriile stãri din perioada sarcinii. Pe de
altã parte, mama poate constitui un model în relaþia
care începe sã se dezvolte acum. Toate gândurile,
emoþiile, planurile sunt legate de copil.

Ultimul trimetru – perioada de pregãtire pentru
naºtere. Se instaureazã o stare de stress emoþional,
neliniºte, fricã de momentul naºterii.

2. Sã nascã copilul, dar sã-l abandoneze. 
Motive: nu sunt pregãtite pentru a deveni mame.

Depresia ºi sentimentul de culpabilitate uneori macinã
tinerele mame ºi foarte greu revin la normal. De aceea,
înainte de a alege aceastã posibilitate ar fi bine sã existe
discuþii cu psihologul, medicul, asistentul social
pentru a fi pregãtite moral. 

3. Avortul. 
Avortul reprezintã terminarea sarcinii. Când este

practicat de un doctor calificat, este o procedurã
medicalã sigurã pentru a întrerupe o sarcinã nedoritã

sau pentru a întrerupe o sarcinã la care s-a constatat cã
fetusul prezintã malformaþii.

Decizia de a apela sau nu la aceastã intervenþie este
personalã.

Este o procedurã care afecteazã: sãnãtatea femeii,
viaþa copilului, starea emoþionalã a persoanelor din
cuplu etc. 

România prezintã o ratã deosebit de mare a
avorturilor, de aproximativ 75% din numãrul total de
sarcini, ocupând primul loc în Europa din acest punct
de vedere. În general, se afirmã cã principala cauzã
pentru aceastã gravã situaþie este lipsa posibilitãþilor
materiale pentru creºterea unui copil.

Efectele de ordin psihic ºi comportamental se pot
manifesta prin: anxietate, destrãmarea relaþiei cu
partenerul ºi familia, sentimente de vinovãþie ºi
pierdere irevocabilã, depresie, atacuri de panicã,
tulburãri de somn, tendinþe de suicid, psihoze, etc. Pe
plan fizic pot apãrea: sterilitate, leziuni inflamatorii ale
aparatului genital, tulburãri menstruale, hemoragii,
anomalii ale sarcinilor ulterioare, izoimunizare RH în
caz de RH negativ, cancer de sân, etc. Pe plan social,
rata mare a avorturilor duce la scãderea drasticã a
natalitãþii ºi, implicit, la îmbãtrânirea populaþiei
României, motiv serios de îngrijorare chiar ºi pentru
autoritãþile de stat. 

A fi mamã/tatã la o vârstã tânãrã?! 
Tinerii trebuie sã conºtientizeze problemele cu care

se pot confrunta în calitate de pãrinþi: 

Presiune/stres emoþional 
•• noaptea sunt nevoiþi sã se trezeascã pentru a

liniºti bebeluºul, iar timp pentru somn vor avea
foarte puþin; 

•• copilul are nevoie ºi depinde de pãrinte 24 de
ore, el e prea mic ºi neputincios pentru a-ºi
purta singur de grijã. 

Izolare 
• au foarte puþine posibilitãþi sã se întîlneacã cu

prietenii; 

• copilul nu oferã timp liber pentru a te plimba
prin oraº cu prietenii sau a merge în cluburi; 

• e foarte greu sã gãseascã dãdacã care sã aibã grijã
de copil ºi au nevoie de bani, iar acest lucru nu
ºi-l pot permite toþi. 

ªcoala/studiile 
• au mai puþine posibilitãþi sã frecventeze ºcoala

sau sã urmeze o formã de învãþãmânt superior. 
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Puþin ajutor din partea pãrinþilor 
• unii pãrinþi se împacã foarte greu cu gândul cã

fata lor (un copil) are copil. Le este incomod ºi
ruºine de cunoscuþi. Din aceastã cauzã, de la
bun început ei sunt foarte reci ºi reþinuþi, însã
cu timpul, se schimbã. 

Se schimbã tipul de relaþie cu partenerul 
Uneori partenerul neºtiind cum sã reacþioneze ºi sã

se comporte în astfel de situaþii, alege unica ieºire
pentru el – pleacã, abandonând situaþia neplãcutã ºi
incomodã. Astfel, tinerele care se confruntã cu o astfel
de problemã rãmân fãrã sprijin emoþional, moral ºi,
chiar, financiar. 

Motivele invocate de partener pentru a pleca sunt
foarte variate: „Copilul nu este al meu“, „Este imposibil
sã fi rãmas însãrcinatã dupã un singur act sexual“, „Tu
eºti de vinã. De ce nu te-ai protejat?“, dar ºi sub influenþa
pãrinþilor sau a relaþiei netemeinice dintre cei doi. 

A avea un copil înseamnã foarte multe cheltuieli:
hainuþele, scutecele, mâncarea, medicamentele,
cãldurã, locuinþã. 

Toate acestea sunt probleme care trebuie luate în
calcul înainte de a lua decizia de a avea sau nu relaþii
sexuale sau relaþii sexuale neprotejate. 

Pe ce pot conta tinerii pãrinþi? 
Pentru a se descurca, o tânãrã mamã trebuie sã aibã:

Personalitate puternicã. Tânãra care este
obiºnuitã sã ia decizii singurã, independent de
influenþele celorlalþi, sã le poatã argumenta, sã
gãseascã toate avantajele ºi dezavantajele anumitor
situaþii-problemã – va putea mai uºor sã ia o decizie
clarã în cazul în care rãmâne însãrcinatã. 

Ea poate sã îºi foloseascã potenþialul intern, sã-ºi
activeze toate resursele, sã fie stãpânã pe sine, sã înfrunte
mai uºor transformãrile propriului corp ºi ale propriei
mentalitãþi, dar ºi orice atitudine brutalã din exterior. 

Autoapreciere. Este important gradul, tipul
autoaprecierii. Dacã mama are o atitudine pozitivã
faþã de sine ºi faþã de copil, are încredere în forþele
proprii ºi autocontrol (nu-ºi pierde firea la primul
obstacol întâlnit) – are mai multe ºanse de a face faþã
greutãþilor vieþii. 

Planuri de viitor. Este foarte important sã ai
planuri pozitive pentru viitor. Psihologii afirmã cã
dacã tânãra mamã, indiferent de greutãþile ºi
problemele întâlnite, peste un timp oarecare va putea
sã-ºi continue studiile, atunci aceasta are ºanse mult
mai mari de a avea ºi o familie frumoasã. Acele
persoane care nu pot continua studiile ºi nu pot obþine

o profesie, de multe ori se rãzbunã pe partener ºi,
chiar, pe copil. 

Sãnãtate. Când ne referim la sãnãtate, avem în
vedere pe lângã sãnãtatea fizicã, ºi pe cea psihicã. Dacã
mama urãºte sarcina/copilul – ea nu poate fi o mamã
iubitoare, înþelegãtoare ºi rãbdãtoare, puþin probabil
ca acel copil sã se simtã confortabil ºi în securitate. În
aceastã situaþie e foarte greu sã fie gãsitã unda pozitivã
afectivã între mamã ºi copil. 

Susþinere din partea rudelor, a celor apropiaþi. În
timpul sarcinii te obiºnuieºti cu schimbãrile care au
loc în corpul tãu, cu noua fiinþã din tine. Relaþiile bune
cu rudele ajutã ºi stimuleazã aceastã împãcare cu sine.
Ar fi bine ca tânãra mamã sã fie susþinutã ºi de
partener, prieteni/cunoscuþi, pãrinþi. Psihologii afirmã
cã relaþiile cu pãrinþii sunt foate importante, mai ales
relaþiile cu mama. Chiar dacã relaþiile cu mama în
prezent sunt „bune, normale“, pot influenþa relaþiile ºi
atitudinile anterioare. Dacã tânãra mamã a avut
conflicte nerezolvate cu mama ei, se considerã cã acest
fapt poate influenþa negativ relaþiile cu propriul copil. 

Concluzii: 
• Adolescenþii trebuie informaþi astfel încât sã poatã

adopta o atitudine precautã ºi responsabilã, sã
poata preveni eventualele greºeli.

• Ei trebuie sã ºtie cum sã se protejeze ºi sã evite o
sarcinã nedoritã.

• Dacã s-a întâmplat ca tânãra sã fie însãrcinatã,
atunci ar trebui sã cunoascã toate opþiunile pe care
le are. 

• Este important ca tinerele sã fie conºtiente cã nu
sunt singure, sã cearã ajutorul persoanelor apro-
piate sau specialiºtilor când apare vreo problemã. 

• Fiecare dintre noi este responsabil de alegerea
fãcutã. Dacã decizia luatã este bine chibzuitã ºi
argumentatã, atunci, fãrã îndoialã, este cea corectã.

Mituri care trebuie demontate:
• nu rãmâi însãrcinatã de la primul contact sexual;

• nu rãmâi însãrcinatã dacã contactul sexual are loc
în timpul menstruaþiei;

• nu rãmâi însãrcinatã dacã este un singur contact
sexual;

• nu rãmâi însãrcinatã dacã ejacularea nu s-a produs
în vagin ci în zona genitalã externã;

• nu rãmâi însãrcinatã dacã nu ai orgasm;

• nu rãmâi însãrcinatã dacã faci duº imediat dupã ce
contactul sexual s-a produs.
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CE SUNT ITS-URILE?

PREVENIRE

TIPURI DE ITS-URI
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ITS-urile sunt infecþii care se transmit prepon-
derent prin contact sexual neprotejat (fãrã a folosi
prezervativul). Majoritatea ITS-urilor se pot vindeca
dacã sunt depistate ºi tratate la timp ºi corect. Din
pãcate, existã ºi ITS-uri pentru care nu s-a gãsit încã
un tratament, unele afectând foarte serios sãnãtatea ºi
viaþa persoanelor infectate (infecþia cu HIV, hepatitele
B ºi C, herpesul).

CE E BINE SÃ ªTII?
n Netratate, ITS-urile pot afecta capacitatea persoa-

nelor de a avea copii ºi pot fi transmise partenerilor
sexuali ºi copiilor (de cãtre mama bolnavã – în
timpul sarcinii, la naºtere ºi prin alãptare).

n Complicaþiile pot fi numeroase, de la discomfort
fizic ºi psihic (pãduchii laþi) ºi pânã la deces
(HIV/SIDA), uneori cancer (Papilomavirus), de
multe ori sterilitate (chlamidiaza, gonoreea).

n Tratamentul este de cele mai multe ori foarte
simplu, dacã infecþia este descoperitã la timp, dar
pentru a fi eficient trebuie ca ambii parteneri (sau
toþi partenerii) sã fie trataþi în acelaºi timp, chiar
dacã nu existã simptomele infecþiei.

n Infecþia nu creeazã imunitate, oricând te poþi
reinfecta dacã nu te protejezi. 

n Uneori ITS-urile evolueazã fãrã simptome, alteori
acestea dispar dupã un timp, dar asta nu înseamnã
cã boala s-a vindecat. În tot acest timp poþi
transmite virusul altei persoane.

n Nu încerca sã tratezi singur o ITS; îþi poþi face mai
mult rãu, decât bine. Adreseazã-te mai bine unui
medic. Nu uita sã iei ºi partenerul cu tine. 

CUM TE POÞI PROTEJA DE O ITS?
n Cea mai simplã modalitate de a te proteja este

abstinenþa. Abstinenþa nu a omorât pe nimeni, în
schimb SIDA, da.

n Practicile sexuale sigure – mângãierile, sãrutãrile,
îmbrãþiºãrile, masajul, masturbarea nu permit
contactul cu sperma, secreþiile vaginale ºi sângele
partenerului, deci te protejeazã de ITS-uri ºi uneori
sunt chiar mai plãcute decât sexul în sine.

n Evitã sexul cu parteneri ocazionali, necunoscuþi.
Unele ITS-uri nu prezintã simptome vizibile.

n Limiteazã-þi numãrul de parteneri ºi încearcã sã fii
fidel partenerului.

n Atenþie la „fraþii de cruce“, tatuaje, perforarea
lobilor urechilor pentru cercei, body piercing-ul.

Nu împrumuta periuþa de dinþi, lama de ras,
briciul sau trusa de unghii.

n Prezervativul te protejeazã atât de ITS-uri, cât ºi de
sarcinile nedorite. Foloseºte prezervativul ori de
câte ori ai un contact sexual vaginal, oral sau anal.

n Evitã consumul de alcool ºi droguri – sub influenþa
lor poþi face lucruri pe care le poþi regreta mai
târziu.

CE AI DE FÃCUT?
Dacã bãnuieºti cã ai o ITS, mergi cât mai repede la

medic. Dacã nu iei ºi partenerul /partenerii cu tine, te
poþi reinfecta. Nu uita cã boala poate evolua uneori
fãrã simptome vizibile, aºa cã dacã ai avut un
comportament sexual riscant, adreseazã-te unui
medic cât mai repede. Consultaþia ºi tratamentul sunt
confidenþiale. Medicii cãrora te poþi adresa sunt:

• un medic de familie.

• un specialist în boli dermato-venerice (derma-
tolog, dermato-venerolog).

HIV/SIDA

Iniþialele SIDA definesc:
S – sindromul (ansamblu de semne, simptome)

I – imuno (referitor la afectarea sistemului imunitar) 

D – deficienþei (organismul este sensibil la infecþii
microbiene din cauza acestei deficienþe
imunitare a organismului afectat)

A – dobândite (dobânditã în timpul vieþii) – din
francezã: aquise.

SIDA este manifestarea finalã, gravã, a infecþiei
cu HIV, o boalã cronicã având evoluþie îndelun-
gatã, imprevizibilã. Cele mai multe persoane
infectate au evoluat cãtre stadiul de boalã gravã,
SIDA ºi deces, de obicei în decurs de câþiva ani 
(5-7 ani la copii ºi 7-10 ani la adulþi). 

n Cauze:
Este o infecþie viralã (produsã de un virus) – Human

Immunodeficiency Virus – HIV (virusul imunode-
ficienþei umane) este un virus care atacã ºi distruge
sistemul imunitar al organismului deschizând calea
unor infecþii oportuniste. De fapt acestea sunt cele care
vor provoca deteriorarea iremediabilã a corpului.

CE SUNT ITS-urile?



n Transmitere:
Virusul pãtrunde în organism prin contact sexual,

prin contaminare cu sânge infectat sau de la mama
infectatã la fãt, în timpul sarcinii, al naºterii ºi al
alãptãrii.

Transmiterea prin sânge infectat cu HIV
presupune:

a) transfuzii de sânge sau produse de sânge necon-
trolat, contactul involuntar cu sângele altei
persoane. (Atenþie în cazul unor accidente sau
acordarea primului ajutor unei persoane rãnite).

b) injecþii cu ace ºi seringi reutilizate fãrã a fi, în
prealabil, sterilizate. (Atenþie consumatorilor de
droguri injectabile.)

c) intervenþii de orice fel cu instrumente tãioase
sau care înþeapã ºi care sunt murdãrite de sânge
provenind de la o persoanã infectatã cu HIV.
(Atenþie la „fraþii de cruce“, tatuaje, perforarea
lobilor urechilor pentru cercei, body piercing-
ul. Nu împrumutaþi periuþa de dinþi, lama de
ras, briciul, trusa de unghii). 

Atenþie! Riscul transmiterii infecþiei este sporit de
un numãr crescut de parteneri.

HIV nu se transmite prin:

1. aer (tuse, strãnut), 

2. atingere, sãrut, îmbrãþiºare, 

3. alimente, 

4. apã, bãi sau wc-uri publice, ºtranduri,

5. înþepãturi de þânþari sau alte insecte, 

6. folosirea în comun a rechizitelor, jucãriilor,
tacâmurilor ºi veselei. 

nManifestãri:
Dupã infectare, în sângele persoanei infectate, apar

anticorpi specifici anti-HIV. Aceasta este seroconversia.
Seroconversia nu se produce imediat dupã contactul
dintre virus ºi sistemul imunitar. În cazul virusului
HIV, pentru un sistem imunitar sãnãtos, apariþia
anticorpilor necesitã 6 luni. Aceastã perioadã se
numeºte fereastra imunologicã.

n Evoluþie, complicaþii:
În cazul infectãrii cu HIV, perioada de incubaþie

poate fi foarte lungã ºi foarte variabilã, în funcþie de
mulþi factori (starea sãnãtãþii persoanei infectate,
comportamentul ei, igiena, alimentaþia, etc). Media este
de 10 ani. În tot acest timp virusul este prezent în fluidele
corpului (spermã, sânge, secreþii) ºi poate fi transmis.

nDiagnostic:
Testul HIV, testul de laborator, pune în evidenþã

infecþia în mod indirect, nu prin evidenþierea virusului
din organism ci evidenþierea anticorpilor, specifici

anti-HIV, ce sunt produºi de sistemul imunitar ca
rãspuns la infecþie.

n Tratament:
Tratamentul este complex ºi urmãreºte atât

îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate cât ºi menþinerea ei:
medicamentaþie cu acþiune directã asupra virusului
(antiretrovirale), medicamentaþie cu acþiune asupra
eventualelor infecþii oportuniste ce ar putea slãbi sistemul
imunitar, menþinerea stãrii psihice ºi eliminarea stress-
ului (presopunctura, acupunctura, terapii ajutãtoare,
meditaþie), regim de alimentaþie ºi igienã. Acest tratament
se face numai sub supraveghere medicalã.

n Protejare:
Folosiþi prezervativul pentru fiecare contact sexual.

ªi nu uitaþi de conduita preventivã – aveþi grijã cu cine
„umblaþi“, limitaþi-vã numãrul de parteneri, încercaþi
sã aflaþi cât mai multe despre trecutul partenerului,
atenþie la folosirea obiectelor tãioase sau înþepãtoare,
folosiþi numai seringi de unicã folosinþã ºi numai o
singurã datã.

n Precauþiile universale:
Precauþiile universale reprezintã un set de norme

elementare pe care trebuie sã le respecte oricine intrã
în contact cu lichide biologice cum sunt: sângele,
sperma, secreþiile vaginale ºi alte lichide. Produsele
biologice pentru care nu se aplicã precauþiile
universale sunt: lacrimile, sudoarea, saliva, secreþiile
nazale, urina ºi fecalele.

Precauþiile universale sunt:

- spãlarea mâinilor cu apã ºi sãpun dupã
contactul cu sângele sau alte produse biologice
prin care se poate transmite HIV;

- tãieturile ºi zgârieturile se acoperã cu un bandaj
provizoriu pânã la acordarea îngrijirilor de
specialitate. Este indicat ca fiecare sã-ºi
îngrijeascã pe cât posibil rãnile;

- pentru oprirea sângerãrilor se vor folosi
materiale absorbante de unicã folosinþã;

- utilizarea mãnuºilor de unicã folosinþã când se
intrã în contact cu o ranã deschisã, mai ales dacã
existã leziuni sau urme de sânge la nivelul
mâinii;

- suprafeþele pãtate de sânge sau alte produse
biologice se spalã imediat cu apã ºi detergent ºi
se dezinfecteazã. Soluþia  de clor trebie sã
persiste 20-30 minute;

- îmbrãcãmintea pãtatã de sânge se pune separat
de celelalte haine. Înainte de spãlare este
recomandatã clorinarea;

- cârpele folosite la curãþarea suprafeþelor pãtate
de sânge, mãnuºile de unicã folosinþã, bandajele
pãtate de sânge, se pun într-un sac de plastic ºi
se incinereazã.
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CANDIDOZA
Cu toate cã apariþia infecþiei nu este direct legatã de

actul sexual, transmiterea se poate face ºi pe cale
sexualã.

n Cauze:
Candidoza este o micozã, adicã o afecþiune ce apare

din cauza unei ciuperci microscopice numitã Candida
Albicans. Micozele sunt, în general, cele mai frecvente
infecþii genitale la femei, la bãrbaþi fiind mai rare.

Existã o florã prezentã permanent în tubul digestiv,
în vagin, pe piele, fãrã a cauza vreo problemã. Aceastã
florã este formatã din microorganisme cu rol de
protecþie (Lactobacilus) cât ºi din microorganisme
potenþial patogene (Candida). Cele cu rol de protecþie
menþin o aciditate vaginalã în aºa fel încât bacteriile
potenþial patogene sã nu se poatã dezvolta. Dacã
organismul este sãnãtos, prezenþa bacteriilor posibil
patogene este þinutã sub control. În anumite condiþii
echilibrul din organism este rupt, ele multiplicându-se
excesiv ºi provocând infecþii. De aceea trebuie fãcutã
distincþie între prezenþa Candidei care este normalã ºi
Candida în exces ceea ce înseamnã stare patogenã –
Candidoza.

n Transmitere:
Pot fi mai multe cauze de rupere a echilibrului

natural al florei vaginale:

• antibioticele – luate în tratamente de lungã duratã,
pot duce la dezechilibrul florei intestinale; 

• transformãri hormonale – datorate pilulelor
contraceptive, menstruaþiei sau sarcinii; 

• diabetul netratat; 

• o toaletã vaginalã inadecvatã – sãpunuri dure,
spãlarea ºi ºtergerea zonei genitale din spate
spre în faþã ceea ce aduce o parte dintre microbii
din zona analã în zona vaginalã, duºuri
intravaginale dese, folosirea deodorantelor în
zona vulvarã;

• lenjerie intimã din materiale sintetice, haine
strâmte; 

• folosirea detergenþilor duri pentru spãlarea sau
înãlbirea lenjeriei. 

Chiar ºi sperma ejaculatã în vagin a fost pusã pe lista
factorilor favorizanþi. Sperma poate influenþa aciditatea
naturalã a vaginului ºi de aici apariþia dezechilibrului
care duce la infecþie.

nManifestãri:
Atât femeile cât ºi bãrbaþii pot avea Candidozã fãrã

sã aibã vreun simptom. La femei, în cazul în care
simptomele apar, pot fi, în aproximativ 90% din

cazuri, scurgeri mai albe decât cele obiºnuite, vâscoase
(cremoase), cu aspect brânzos, urât mirositoare,
mâncãrimi vulvare foarte intense, înroºirea ºi iritarea
vulvei care apare umflatã ºi de culoare roºu-aprins,
arsuri la urinare. Fiindcã pielea ºi mucoasa afectatã
devin uscate apar dureri în timpul actului sexual.

Iritaþia zonei vulvare se poate întinde spre zona
analã ºi apoi poate „urca“ pe pliul fesier (zona dintre
fese) sau, invers, din zona analã sã se întindã cãtre
zona vulvarã afectând labiile mari, apoi labiile mici ºi
apoi se poate rãspândi intravaginal.

n Evoluþie, complicaþii:
Chiar dacã nu existã complicaþii serioase, recidivele

frecvente afecteazã serios armonia vieþii sexuale. În
cazul recidivelor dese trebuie luatã în considerare ºi
investigatã o posibilã problemã a sistemului imunitar
al organismului.

nDiagnostic:
Diagnosticul se pune pe baza examenului clinic ºi

punerea în evidenþã a filamentelor ciupercilor prin
examinarea la microscop a secreþiilor vaginale sau prin
culturã.

n Tratament:
Tratamentul este simplu. La femei, intern prin

introducerea în vagin de ovule antifungice ºi extern
prin aplicarea unei creme antifungice la nivelul vulvei,
timp de douã sãptãmâni. Deºi criza este uºor de tratat,
boala poate recidiva frecvent, datoritã reinfectãrii prin
contact sexual cu partenerul infectat sau prin
persistenþa cauzelor ce au generat ruperea echilibrului
ºi dezvoltarea excesivã a ciupercii. De aceea este de
foarte mare importanþã identificarea exactã a cauzei ºi
eliminarea ei.

n Prevenire, protejare:
Pentru a preveni infecþiile trebuie sã eviþi orice factor

ce ar putea interveni negativ asupra aciditãþii naturale
a vaginului. Trebuie sã eviþi purtarea de lenjerie din
materiale sintetice, sã eviþi purtarea de haine strâmte ºi
care nu sunt din bumbac, sã ai grijã de igiena zonei
genitale, igiena perfectã – nici prea puþinã, nici prea
multã sau agresivã, numai cu apã caldã, fãrã sãpunuri
dure, fãrã deodorante, spãlãturi intravaginale fãcute
numai la recomandarea medicului, spãlãrea
dispozitivelor folosite în metodele contraceptive de
barierã (diafragma ºi aplicatorul spermicidului),
spãlãrea ºi ºtergerea zonei genitale numai din faþã spre
în spate, discutarea cu medicul a cazurilor în care este
necesar un tratament îndelungat cu antibiotice...

... ºi, bineînþeles, folosirea prezervativului pentru
protecþie în timpul actului sexual...
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CHLAMYDIAZA
Chlamydiazã este în „Top“-ul Infecþiilor cu

Transmitere Sexualã, fiind cea mai rãspânditã în
rândul adulþilor activi sexual, cu vârsta cuprinsã între
20 ºi 30 de ani.

Dacã alte Infecþii cu Transmitere Sexualã se mai
manifestã mai mult sau mai puþin (sã spunem cã sunt
„gãlãgioase“...), Chlamidiaza este „renumitã“ prin
fapul cã este „tãcutã“. Aproximativ 70% dintre femeile
infectate ºi aproximativ 40% dintre bãrbaþii infectaþi
nu vor avea nici un fel de simptome în cazul infecþiei
prezente în organismul lor.

n Cauze:
Chlamidiaza este o infecþie bacterianã (produsã de

o bacterie) – Chlamydia Trachomatis – care afecteazã
atât zona pelvianã cât ºi alte zone cum ar fi gâtul sau
ochii.

n Transmitere:
La adulþi Chlamydia se trasmite exclusiv pe cale

sexualã.

În cazul în care femeia gravidã este infectatã, ea
poate transmite infecþia fãtului în timpul naºterii.

nManifestãri:
Infecþia cu Chlamydia este „tãcutã“, putând trece

luni sau chiar ani de zile pânã la apariþia primelor
simptome.

La femei infecþia afecteazã vaginul ºi colul uterin
iar simptomele, atunci când apar, sunt secreþii
vaginale anormale, sângerãri vaginale anormale, cel
mai adesea dupã contactul sexual, dureri în zona
abdomenului inferior (jos, aproape de zona
pubisului), înþepãturi sau arsuri în timpul urinatului.

La bãrbaþi infecþia se localizeazã la nivelul uretrei,
provocând o uretritã. Simptomele, atunci când apar,
sunt reprezentate prin scurgeri (picãturi) purulente
din penis (mai ales dimineaþa) ºi dureri sau arsuri în
timpul urinãrii.

n Evoluþie, complicaþii:
Chlamydia trachomatis este o bacterie „ciudatã“,

care se comportã ca un virus... nu se poate dezvolta ºi
multiplica decât în interiorul celulelor corpului uman.
Acest tip de dezvoltare se numeºte „parazitism
celular“. Odatã intratã în celulã, bacteria fie se
înmulþeºte ºi invadeazã celelalte celule, fie intrã într-o
stare de latenþã (aºteptare).

Perioada de incubaþie a agentului patogen este
cuprinsã între o sãptãmânã ºi o lunã.

În primã fazã, la femei, infecþia determinã leziuni la
nivelul vaginului (vaginitã), a colului uterin (cervicitã)
ºi a mucoasei uterine (endometritã), iar la bãrbaþi
leziuni la nivelul uretrei (uretritã). Fiindcã este
„tãcutã“ infecþia poate progresa luni sau chiar ani 
de-a rândul fãrã ca persoana infectatã sã îºi dea seama,
fiind infectate cãile genitale superioare, afectând la
femei trompele uterine (salpingita) iar la barbaþi
epididimul (epididimita) sau glanda prostatã
(prostatitã).

În cazul în care infecþia este „transportatã“ din
zona genitalã, ea poate afecta ochii.

Infecþia cu Chlamydia reprezintã un risc foarte
mare din cauza afectãrii trompelor uterine.

Dar ceea ce este cel mai grav, atât la femei cât ºi la
bãrbaþi, infecþia netratatã reprezintã principala cauzã a
infertilitãþii (imposibilitatea de a face copii).

La femeile gravide, în momentul naºterii se poate
întâmpla ca fãtul sã fie infectat de secreþiile vaginale
infectate.

n Diagnostic:
Infecþia cu Chlamydia poate fi pusã în evidenþã

prin mai multe teste. Existã metode de diagnosticare
directã prin analiza secreþiilor colectate din vagin, col
uterin sau uretrã sau metode indirecte prin
determinarea existenþei în sânge a anticorpilor
antichlamydia ce sunt produºi de organism pentru a se
apãra împotriva infecþiei. De asemenea, se poate
recomanda ºi efectuarea unei colposcopii.

n Tratament:
Tratamentul este foarte simplu, iar dacã infecþia

este descoperitã devreme este ºi cât se poate de
eficient. Pentru a fi cu adevãrat eficient este nevoie ca
ambii parteneri (sau toþi partenerii) sã fie trataþi în
acelaºi timp, chiar dacã nu existã simptomele infecþiei.
Pe toatã perioada tratamentului sã se adopte
abstinenþa sexualã, iar la sfârºitul tratamentului este
obligatorie o nouã testare, chiar dacã simptomele au
dispãrut, pentru a se ºti sigur dacã infecþia a fost
eliminatã. Tratamentul trebuie sã þinã seama dacã
femeia este însãrcinatã.

Nu uita, infecþia cu Chlamydia trachomatis nu
creazã imunitate dupã vindecare. Dacã ai un
comportament sexual riscant poþi oricând sã fii
reinfectat.

n Prevenire, protejare:
Bineînþeles, vigilenþã ºi folosirea prezervativului

pentru toate contactele sexuale.
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CONDILOAMELE
Condilomatoza genitalã reprezintã una dintre cele

mai rãspândite Infecþii cu Transmitere Sexualã. La
femei, aceastã infecþie este consideratã principala
cauzã a cancerului de col uterin. Aceastã infecþie se
mai numeºte ºi „vegetaþie venerianã“ sau „creastã de
cocoº“.

n Cauze:
Infecþia este o infecþie viralã adicã produsã de un

virus numit Papilloma: Human Papillloma Virus sau,
pe scurt, HPV.

n Transmitere:
• sexualã

• mai rar, alte circumstanþe (piscina, toalete, sauna). 

n Manifestãri:
Infecþia se manifestã prin apariþia unor leziuni –

veruci – în zonele genitale – vulvã, penis, perineu,
anus – de culoare gri, roz sau roºu viu, de consistenþã
moale. Dar aceste veruci nu sunt întotdeauna vizibile . 

Uneori sunt foarte, foarte, foarte mici sau sunt
situate în zone inaccesibile vederii ºi astfel persoana
infectatã nu este conºtientã de faptul cã este infectatã
ºi, cu atât mai puþin, cã poate transmite infecþia.

La femei verucile pot apãrea pe vulvã – zona
pubianã, labiile mari, labiile mici – sau zona perianalã
dar ºi în interiorul vaginului, pe colul uterin sau în
uretrã. Manifestãrile, atunci când apar, sunt
mâncãrimi, arsuri sau scurgeri anormale.

La bãrbaþi verucile pot apãrea pe pielea penisului,
pe prepuþ, pe gland, pe fren ºi în zona perianalã dar ºi
în interiorul uretrei. Manifestãrile, atunci când apar,
sunt reprezentate prin scurgere uretralã ºi, eventual,
dureri în timpul urinãrii.

n Evoluþie, complicaþii:
Perioada de incubaþie a agentului patogen este

cuprinsã între 2 sãptãmâni ºi 8 luni.

La femei riscul major este reprezentat de
transformarea unora dintre aceste leziuni, aflate în
zona colului uterin, în leziuni canceroase. Netratate,
celulele infectate pot, în unele cazuri, sã se transforme
în celule precanceroase. Acestea, la rândul lor
netratate, pot deveni celule canceroase. De aceea este
importantã detectarea leziunilor înainte de a degenera.

n Diagnostic:
Atât la femeie cât ºi la bãrbat, în general,

diagnosticul se pune printr-un examen clinic. Dar
existã ºi cazuri în care este necesarã o confirmare datã
de teste de laborator pentru a elimina alte aspecte
patologice ºi pentru a diferenþia tipurile de afecþiuni.
Aceastea se fac prin colposcopie (la femei) sau
uretroscopie (la bãrbaþi) sau prin biopsie. Apoi,
pentru femei, testul Papanicolau este un test cât se
poate de edificator, un test simplu, care determinã
modificãrile secreþiilor la nivelul colului uterin.

n Tratament:
Nu existã nici un fel de tratament medical definitiv

care sã ducã la vindecare … Singurul lucru ce poate fi
fãcut este sã se acþioneze asupra leziunilor, asupra
condiloamelor, pentru distrugerea lor.

Tratamentul ce urmãreºte distrugerea negilor
constã în: aplicarea localã a unor substanþe

• crioterapie (distrugerea prin frig);

• electrocauterizare (distrugerea prin cãldurã);

• folosirea bisturiului electric (distrugerea prin
arc electric);

• folosirea laserul.

IMPORTANT!!!

Este necesarã abþinerea de la relaþii sexuale
pe perioada pe care medicul o considerã ca fiind
contagioasã.

O conduitã preventivã cere ca ambii parte-
neri sã fie examinaþi ºi trataþi concomitent,
evitându-se astfel reinfectarea ºi sã existe o per-
manentã ºi prelungitã supraveghere medicalã,
evitându-se astfel recidivele.

Cu toate aceste tratamente, vindecarea
condiloamelor nu înseamnã ºi imunitate.

Dacã nu eºti atent ºi precaut, oricând se
poate sã te reinfectezi. 

n Prevenire, protejare:
Cel mai sigur mod de protejare este folosirea

prezervativului în timpul actului sexual. Oricum, nu
uita ºi de celelalte posibile cauze de infectare. Trebuie
sã ai un comportament lipsit de risc, sã ai întotdeuna
prosop personal, sã nu faci niciodatã schimb de
lenjerie intimã … ºi încã odatã, sã eviþi „legãturile
intime“ întâmplãtoare, sã deschizi ochii ºi urechile
pentru a ºti cu cine ai de a face, cu cine te „culci“ …



GONOREEA
Gonoreea (sau blenoragia) este o infecþie bacte-

rianã (produsã de o bacterie) – Neisseria Gonorrhea
care afecteazã zona genitalã – penisul, vaginul sau
anusul.

Infecþia gonoreeicã se mai numeºte ºi „blenoragie“
sau „sculament“. Este o infecþie rãspânditã, având o
transmisibilitate foarte ridicatã, afectând, în principal,
zona genitalã dar putând afecta ºi gâtul.

n Cauze:
Infecþia este produsã de un gonococ numit

Neisseria Gonorrheae.

n Transmitere:
Agentul patogen se transmite cel mai des prin

contact sexual cu o persoanã infectatã, dar sã nu uitãm
cã existã ºi riscul unei transmiteri în afarã de actul
sexual:

• fiindcã gonococul poate supravieþui o perioadã
scurtã de timp ºi în condiþiile de mediu exterior,
infectarea se poate produce ºi prin contactul cu
obiecte infectate... scaune sau capace de WC
contaminate, lenjerie intimã contaminatã
(atenþie fetelor când „încercaþi“ chilotul
costumului de baie al unei prietene), prosoape
folosite în comun cu persoane infectate.

• existã ºi riscul transmiterii infecþiei la naºtere,
de la mama infectatã la fãt.

n Manifestãri:
Din pãcate, aceastã infecþie, pe cât este de

periculoasã prin consecinþe, pe atât este de lipsitã de
simptome... o persoanã poate fi infectatã dar sã nu
aparã nici un fel de simptom de-a lungul a mai multe
luni (i se mai spune ºi „infecþia tãcutã“)

În cazul femeilor, aceastã afecþiune poate rãmâne
fãrã simptome în mai mult de trei sferturi din cazuri.
La femeie poate fi afectat vaginul, în faza iniþialã, apoi
colul uterin cât ºi anusul sau gâtul, în funcþie de tipul
de sex avut cu persoana infectatã. Simptomele, în
rarele cazuri în care apar, sunt secreþii vaginale
purulente, de culoare gãlbuie însoþite de mâncãrimi ºi
arsuri ºi de dureri în abdomenul inferior. De asemenea
pot apãrea ºi mici sângerãri anormale, de cele mai
multe ori dupã contactul sexual. Uneori, actul sexual
este dureros.

În cazul bãrbaþilor aceastã afecþiune se manifestã
prin durere sau senzaþie intensã de arsurã la urinat ºi
secreþii uretrale purulente, de culoare galben-verzuie,
mai ales dimineaþa.

n Evoluþie, complicaþii:
Perioada de incubaþie a agentului patogen este

cuprinsã între 1 ºi 14 de zile, dar cele mai multe
simptome apar în primele 3-4 zile de la infectare. 

Infecþia lãsatã netratatã este extrem de periculoasã
având de foarte multe ori ca rezultat infertilitatea.
Uneori infecþia se poate disemina (împrãºtia) în sânge
ºi afecta ºi alte zone ale organismului.

La bãrbat are drept consecinþe infecþia epididi-
mului (epididimita), abces uretral, strâmtarea uretrei
ºi infertilitate prin deteriorarea epididimului.

La femei infecþia se propagã ascendent, zonele cel
mai des ºi cel mai grav afectate fiind trompele uterine,
având drept consecinþã infertilitatea în aproape 20 %
din cazuri. Gonococul deterioreazã trompele uterine
provocând obstrucþii tubare iar din aceastã cauzã
riscul de sarcinã extreuterinã creºte extrem de mult.

În cazul existenþei unei sarcini existã riscul de
infecþie a lichidului amniotic. De asemenea infecþia
poate fi transmisã, la naºtere, fãtului. În lipsa unui
tratament imediat ºi eficace copilul poate orbi.

n Diagnostic:
La bãrbat diagnosticul se pune pe baza unui examen

la microscop a unei picãturi de secreþie uretralã iar
rezultatul este imediat. La femei este nevoie de
efectuarea unei culturi a secreþiilor vaginale iar rezultatul
este dat dupã 48 de ore. Au început sã fie disponibile ºi
teste pe baza examinãrii urinei, prin tehnici noi.

n Tratament:
Tratamentul este simplu (antibiotice specifice pe

cale oralã sau injectabile) ºi dã rezultate foarte bune
dacã infecþia este depistatã cât mai repede dupã
momentul infectãrii ºi dacã este urmat corespunzãtor
în ceea ce priveºte doza ºi perioada. Dupã terminarea
tratamentului se recomandã urmãrirea clinicã ºi de
laborator încã o perioadã de timp – un nou examen
pentru a avea siguranþa eficacitãþii tratamentului ºi
urmãrirea evoluþiei stãrii de sãnãtate a persoanei. Pe
perioada tratamentului cea mai bunã conduitã este
abstinenþa sexualã.

Tratamentul cere atenþie specialã în cazul femeilor
care sunt însãrcinate sau alãpteazã.

Infecþia nu creazã imunitate ºi oricând se poate sã
te reinfectezi dacã nu ai grijã de tine.

n Prevenire, protejare:
Cel mai sigur mod de a preveni infectarea este

folosirea prezervativului în timpul actului sexual. ªi
nu uita ºi de celelalte posibile cauze de infectare.
Trebuie sã ai un comportament lipsit de risc: sã ai
întotdeuna prosop personal, sã nu faci niciodatã
schimb de lenjerie intimã, sã eviþi toaletele în care
curãþenia lasã de dorit.
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HEPATITA A

n Cum se transmite Virusul Hepatitei A –
VHA:
Transmiterea VHA este favorizatã de lipsa igienei.

Sursa de virus o constituie persoanele infectate. VHA
se poate transmite:

• digestiv: prin intermediul mâinilor (ex:
infectarea mâinilor în timpul folosirii toaletelor
publice), prin consumul de apã sau alimente
contaminate cu VHA ºi insuficient prelucrate
termic (lapte, carne, produse patiserie, stridii,
scoici sau moluºte din ape poluate, salate
provenite din cultivarea pe soluri tratate cu
îngrãºãminte „naturale“).

• prin sânge: se transmite rar deoarece virusul
persistã în sânge doar 3 sãptãmâni de la
infectare ºi are o concentraþie scãzutã. Au fost
diagnosticate cazuri de hepatitã A în rândul
consumatorilor de droguri injectabile ºi celor
care primesc frecvent transfuzii de sânge.

• sexual: VHA nu este inclus de obicei în rândul
virusurilor hepatitice transmise sexual (VHB,
VHC), dar apariþia hapatitei A în urma unor
practici sexuale, o impune. Ruperea tuturor barie-
relor ºi tradiþiilor în comunicarea sexualã dintre
oameni a dus la diversificarea patologiei sexuale. 

n Condiþii ce favorizeazã rãspândirea
infecþiei:
• colectivitãþi suprapopulate cu un nivel socio-

economic scãzut, în care normele de igienã nu
sunt respectate: centre de plasament,
penitenciare, unitãþi de terapie intensivã pentru
nou – nãscuþi, colectivitãþi de copii – ºcoli cu
program prelungit, familii numeroase;

• perioade de calamitãþi naturale sau conflicte
armate;

• cãlãtorii în zone endemice cu nerespectarea
igienei personale sau consum de alimente
preparate necorespunzãtor;

• prezenþa insectelor care iau contact cu materiile
fecale ale unui bolnav ºi apoi contamineazã
alimentele.

n Care este rezistenþa virusului ºi cum
poate fi omorât?
• VHA este rezistent la cãldurã, dar este inactivat

rapid prin fierbere (1 minut la 100°C), iradiere
cu ultraviolete, de formaldehidã ºi clor;

• este rezistent la solvenþi organici ºi acizi,
inclusiv la acidul gastric.

• VHA îºi menþine infectivitatea chiar dupã 3 luni
la 25°C, 30 zile în condiþii de uscãciune sau ani
la – 20°C; VHA poate persista în soluri sau ape
contaminate.

n Manifestãri, evoluþie:
• Incubaþia (perioada de la infectare pânã la

apariþia manifestãrilor de boalã) dureazã în
medie o lunã (15-45 zile) ºi corespunde perioadei
în care virusul se înmulþeºte.

În aceastã perioadã contagiozitatea este prezentã
(virusul este prezent în scaun cu 2 sãptãmâni
înainte de debutul simptomelor ºi 1 sãptãmânã
dupã debut), dar lipsesc semnele de boalã.

• Boala debuteazã cu pierderea apetitului
(anorexie), greaþã, obosealã, urmate de
colorarea mucoaselor, tegumentelor (icter),
urinei (culoarea berii brune) ºi decolorarea
materiilor fecale.

• Se vindecã fãrã tratament în peste 90% din
cazuri în 2-4 luni, fãrã cronicizãri sau sechele.
Adeseori trece neobservatã (pânã la vârsta de 10
ani, 30% din copii au fãcut hepatitã cu VHA).
Hepatita A este mai gravã la adulþi decât la copii,
vindecarea fiind mai rapidã la aceºtia din urmã.

• În 1-3% din cazuri (frecvent persoane peste 50
ani), VHA produce o hepatitã cu evoluþie gravã
asociindu-se uneori cu deces.

n Diagnostic:
Diagnosticul se stabileºte pe baza simptomatologiei,

a identificãrii anticorpilor în sânge, existenþei unor
cazuri similare în colectivitate, realizãrii unor teste de
laborator ºi prin evidenþierea VHA în materii fecale. 

n Tratament:
Tratamentul trebuie recomandat de medic, iar de

cele mai multe ori constã în repaus, regim alimentar ºi
medicaþie simptomaticã; evoluþia bolii trebuie atent
urmãritã pentru a surprinde o eventualã formã gravã. 

n Prevenire:
• Spãlarea mãinilor cu apã ºi sãpun obligatoriu

dupã utilizarea toaletei ºi înainte de masã;
utilizarea sãpunului lichid ºi folosirea mâinii
curate pentru tragerea apei, deschiderea uºilor,
robinetului ºi apãsarea rezervorului de sãpun la
toaletele publice;

• Spãlarea fructelor, legumelor; folosirea apei
doar din surse autorizate;

• Folosirea prezervativului ºi pentru sex oral;

• Utilizarea seringilor de unicã folosinþã;

• Vaccinarea anti–VHA oferã o protecþie de
lungã duratã; aceasta ar trebui promovatã în
rândul grupurilor cu risc, cum ar fi copiii din
comunitãþi defavorizate.

KIT VOLUNTARI



HEPATITA B

n Cum se transmite Virusul Hepatitei B
– VHB:
Sursa de infecþie o constituie bolnavul cu hepatitã

acutã sau cronicã, cirozã hepaticã datorate VHB sau
purtãtorul de VHB. Acest virus se poate rãspândi prin
intermediul unor fluide ale organismului (ex: sânge,
spermã, lapte matern, salivã, lacrimi). Transmiterea
VHB se poate realiza:

• prin sânge: ex. transfuzii de sânge, folosirea instru-
mentarului nesterilizat (în intervenþii stomato-
logice ºi chirurgicale, manichiurã, pedichiurã,
acupuncturã, tatuare, piercing), folosirea obiectelor
de uz personal în comun (lamã de ras, periuþã de
dinþi), folosirea de cãtre consumatorii de droguri a
echipamentului de injectare (seringã de insulinã,
fiolã, filtru) în comun, agresiune cu leziuni
sângerânde, acordarea primului ajutor fãrã mãsuri
de protecþie, accidente profesionale cu instrumente
contaminate sau contactul mucoaselor / tegu-
mentelor lezate cu produse biologice infectate. În
special în zonele tropicale, VHB se poate transmite
ºi prin intermediul þânþarilor / ploºniþelor care se
hrãnesc cu sânge (Boli Infecþioase prof. Ileana
Rebedea, 2000);

• prin contact sexual (oral, vaginal, anal)
neprotejat (fãrã prezervativ): VHB se gãseºte în
cantitate infectantã în spermã, secreþii vaginale; 

• prin salivã: VHB se transmite ºi prin sãrut umed,
fiind în cantitate suficientã infectãrii ºi în salivã;

• de la mamã la fãt (transmitere verticalã):
transmiterea virusului poate avea loc în timpul
dezvoltãrii fãtului intrauterin, în timpul
travaliului (la naºtere) sau prin alãptare. 

n Rezistenþa virusului ºi cum poate fi
distrus:
• VHB este un virus rezistent în mediul extern la

acþiunea razelor ultraviolete, la contactul cu
alcoolul ºi dezinfectantele uzuale; la tempera-
turi scãzute (–20 °C) poate supravieþui 15 ani, la
20°C rezistã ani, la 30°C – luni, la 60°C – ore.

• VHB poate fi inactivat prin autoclavare (sub
presiune) la 90-120°C în 20 de minute, prin
cãldurã uscatã de 160°C într-o orã, prin fierbere
60 min, sub acþiunea hipocloritului de sodiu 1%
sau a formolului.

n Manifestãri:
Persoanele infectate devin contagioase dupã 2-3

sãptãmâni de la contactarea virusului. Dupã perioada
de incubaþie care dureazã între 45 ºi 120 zile pot apãrea
erupþii cutanate, dureri articulare, stare de obosealã
accentuatã, greaþã, vomã, febrã, scãdere în greutate
urmate de îngãlbenirea tegumentelor ºi mucoaselor
(icter), colorarea urinei, decolorarea materiilor fecale,
mâncãrimi ale pielii, sau dureri în zona ficatului care
este mãrit. 

n Evoluþie:
Infecþiile cu VHB au o evoluþie diferitã: 1-2% au o

evoluþie foarte gravã (distrugerea ficatului este urmatã
de deces), 10-15% se cronicizeazã (pãstrându-ºi
contagiozitatea), iar 85% se vindecã (în medie dupã 
6 luni; organismul produce anticorpi dobândind
imunitate, iar ficatul distrus se regenereazã ºi funcþiile
sale revin la normal). Hepatita cu VHB apãrutã la copii
are un risc de cronicizare mare (ex: la nou nãscuþii
infectaþi de la mamã, cronicizarea apare în 90% din
cazuri). Infecþia cu VHB creºte de 100-200 ori riscul de
apariþie a cancerului hepatic dupã vârsta de 35 ani.

n Diagnostic:
Diagnosticul infecþiei cu VHB este stabilit prin

analiza mai multor date: o anamnezã completã care sã
evidenþieze o situaþie cu risc de infectare, semnele ºi
simptomele clinice specifice afectãrii ficatului, analiza
rezultatelor unor teste de laborator care redau nivelul
afectãrii ficatului (ex: enzimele hepatice) ºi organis-
mului în ansamblu, stabilirea cauzei afectãrii ficatului
prin depistarea în sânge a antigenelor virale sau a
anticorpilor produºi împotriva VHB.

n Tratament:
Tratamentul hepatitei cu VHB se face sub îndru-

marea medicului infecþionist. Pentru o evoluþie
favorabilã, tratamentul trebuie însoþit de repaus ºi o
dietã corespunzãtoare.

n Prevenire:
• Creºterea rezistenþei organismului la o eventualã

expunere la VHB se poate realiza prin vaccinare
(reduce incidenþa VHB cu 90-95%). Protecþia este
maximã dacã este respectatã schema de vaccinare
completã. Primovaccinarea constã în 3 doze,
administrate în funcþie de schema aleasã la anumite
intervale de timp, iar pentru menþinerea nivelului de
anticorpi protectori este necesar rapelul la 5 ani.
Vaccinarea este indicatã încã din primele zile de
viaþã. Rolul profesioniºtilor care lucreazã cu copiii
din grupuri defavorizate este esenþial pentru
realizarea schemei complete de vaccinare datoritã
mobilitãþii ºi gradului redus de conºtientizare.

• Folosirea corectã a prezervativului, inclusiv pentru
sexul oral, scade riscul transmiterii VHB pe cale sexualã.

• Pentru a preveni transmiterea de la mamã la nou
nãscut este foarte importantã consilierea gravidei ºi
încurajarea acesteia sã se testeze ºi pentru VHB.

• Folosirea echipamentului de injectare de unicã folo-
sinþã de cãtre consumatorii de droguri ºi evitarea
tatuãrii ºi piercing-ului în condiþii nesterile.

• Pentru evitarea cazurilor de îmbolnãvire profesionalã,
persoanele care acordã asistenþã medicalã (primarã
sau de specialitate) trebuie sã respecte mãsurile de
protecþie ca ºi cum bolnavul ar fi infectat ; respectarea
acestor norme ar trebui sã fie o obiºnuinþã. 

• În caz de expunere accidentalã la produse biologice
(ex. sânge), spãlarea abundentã cu apã ºi sãpun,
folosirea de dezinfectante uzuale (alcool etilic 70%,
apã oxigenatã) sunt gesturi care pot preveni infectarea.
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HEPATITA CU VHC

n Cum se transmite Virusul Hepatitei C –
VHC:

VHC poate fi transmis:

• prin sânge: trasfuzii de sânge, instrumentar
medical nesterilizat, folosirea echipamentului
de injectare în comun (aproximativ 60-70%
dintre consumatorii de droguri injectabile sunt
purtãtori de VHC), folosirea de instrumente
nesterilizate pentru acupuncturã, tatuare,
piercing, cosmeticã ºi frizerie, diverse ritualuri
(frãþia de cruce), folosirea în comun a lamei de
ras ºi periuþei de dinþi; expunerea profesionalã
la sânge infectat (personal socio-medical);

• de la mamã la fãt: naºterea prin cezarianã
reduce riscul de infectare;

• prin contact sexual: deºi VHC se transmite mai
rar decât VHB prin contact sexual neprotejat,
putem include infecþia cu VHC în rândul celor
cu transmitere sexualã. 

n Manifestãri:
Multe din cazurile de infecþie cu VHC sunt

depistate întâmplãtor sau în stadii avansate de hepatitã
sau cirozã. Dupã aproximativ 1-2 luni de la infectare,
poate apãrea o stare de obosealã ºi icter moderat
(îngãlbenirea tegumentelor ºi mucoaselor). În general
aceste semne nu reprezintã semnale destul de
puternice pentru a determina persoana sã apeleze la
medic. Lipsa informãrii despre gravitatea infectãrii cu
aceste virusuri duce la ignorarea semnelor uºoare de
boalã ºi îndreptarea spre hepatitã cronicã, cirozã sau
cancer hepatic.

n Evoluþie:
Persoanele infectate cu VHC, deºi nu au semne

spectaculoase de boalã, dezvoltã, în numãr mare, în
10-15 ani hepatitã cronicã (50-70%), în 20 ani cirozã
hepaticã cu evoluþie spre cancer hepatic. Infecþia cu
VHC este cronicã ºi progresivã, având în timp un
prognostic nefavorabil. În cazul coinfecþiei VHC cu
VHB, HIV, asocierii altor stãri patologice sau abuzului
de alcool prognosticul se agraveazã. 

n Diagnostic:
Pentru stabilirea cauzei afectãrii ficatului existã

multe teste moderne de identificare în sânge a
anticorpilor, virusului (VHC) sau a unor structuri ale
acestuia, concentraþiei de virus.

n Tratament:
Tratamentul se administreazã numai la indicaþia

medicului specialist infecþionist care ia o decizie
terapeuticã (dacã este necesarã iniþierea tratamentului,
tipul de medicamente, doza ºi durata de administrare)
numai dupã efectuarea unui set complet de analize
specifice care poate include ºi puncþia hepaticã.
Perioada lungã de tratament (6-12 luni) face dificilã
menþinerea sub tratament a pacientului. 

Tratamentul este gratuit ºi multe din persoanele
care-l primesc aparþin unor grupuri al cãror interes
pentru propria sãnãtate este minim (ex: copii ºi tineri
fãrã adãpost, consumatori de droguri injectabile).
Eliberarea primelor doze de interferon fãrã consiliere
ºi fãrã implicarea asistenþilor sociali ºi altor categorii
profesionale care lucreazã cu aceste grupuri în
menþinerea complianþei la tratament (6 luni – 1 an) ºi
administrarea corectã face ineficientã ºi inutilã
iniþierea tratamentului. În lucrul pe teren sunt
întâlnite persoane din grupuri vulnerabile care deºi
primesc tratament scump pentru diferite afecþiuni, îl
administreazã incorect, incomplet sau deloc. 

n Prevenire:
VHC este un virus care îºi schimbã des

„înfãþiºarea“, de aceea nu a putut fi realizat un vaccin
eficient. Evitarea contactului cu sângele altei persoane
(folosirea lamei de ras, periuþei de dinþi, acului de
tatuare de uz personal, acordarea primului ajutor cu
protecþie, accesarea serviciilor de stomatologie,
saloane de cosmeticã ºi frizerie numai dacã acestea
corespund din punct de vedere al sterilizãrii
instrumentarului), folosirea corectã a prezervativului
ºi testarea femeii însãrcinate pentru VHC (naºterea
prin cezarianã scade riscul de infectare) pot limita
rãspândirea virusului. Reducerea numãrului de nou
infectaþi cu VHC poate fi realizatã ºi prin creºterea
accesibilitãþii echipamentului steril pentru
consumatorii de droguri injectabile.

Programele de educaþie în rândul copiilor ºi
tinerilor fãrã adãpost au rol important în reducerea
riscurilor de infectare prin consumul de droguri,
vânzare de servicii sexuale pentru supravieþuire, viaþã
sexualã începutã timpuriu cu un numãr mare de
parteneri; în timp acestea ar trebui sã ducã la
schimbarea atitudinilor ºi apoi a comportamentului. 
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SIFILISUL
Aceastã infecþie este veche de când lumea ºi totuºi

mereu actualã. Cum se face cã încã mai este un pericol?
Rãspunsul cel mai sigur: ignoranþa, indiferenþa...

n Cauze:
Infecþia sifiliticã este o infecþie bacterianã, o infecþie

produsã de o bacterie numitã Treponema Pallidum,
care face parte din familia spirochetelor.

n Transmitere:
a) sexualã;

b) sangvinã;

c) de la mamã la fãt, în acest caz fiind vorba despre
sifilis congenital. 

n Manifestãri:
Infecþia cu sifilis are mai multe moduri de

manifestare.

Sifilis recent

Prima manifestare este apariþia ºancrului – o
leziune a pielii, durã, nedureroasã – ºi mãrirea în
volum ºi inflamarea ganglionilor limfatici (adenopatie).
ªancrul poate apãrea în zona vulvei, a penisului ºi în
zona analã. ªancrul dispare dupã câteva sãptãmâni,
fãrã nici un tratament, dar boala continuã sã evolueze.

Sifilis secundar

La douã luni dupã dispariþia ºancrului, apar alte
manifestãri caracteristice – leziuni cutanate (rozeole,
sifilide) ºi leziuni ale organelor interne. Aceste leziuni
vor dispãrea ºi ele treptat, iar boala va intra în faza sa
de latenþã.

Sifilisul latent

Chiar ºi în lipsa unui tratament, leziunile dispar, iar
sifilisul intrã într-o perioadã de latenþã. Simptomele
dispar spontan, bolnavul are o înfãþiºare normalã ºi nu
se plânge de nimic, dar boala continuã.

Sifilisul tardiv complicat

Aceastã formã tardivã se observã dupã 5-20 de ani
de evoluþie. Microbul rãmas în organism afecteazã
grav unele organe, ducând la paralizii, atingeri osoase
ºi ale vaselor sangvine, care pot provoca moartea
bolnavului.

În cazul existenþei unei sarcini, infecþia poate fi
transmisã fãtului, cu consecinþe foarte grave pentru
acesta – avort spontan sau infectarea fãtului – sifilis
congenital.

n Diagnostic:
Diagnosticul definitiv se pune pe baza examinãrii

microscopice a secreþiilor dintr-o leziune primarã sau
secundarã sau pe baza testelor serologice.

n Tratament:
Tratamentul este foarte sigur dar cu condiþia sã fie

fãcut cât mai repede dupã infectare. Medicul va
prescrie mai multe doze de antibiotice în reprize.
Sifilisul precoce se vindecã extrem de repede, însã în
cazul stadiilor avansate pot rãmâne leziuni ale
organelor afectate sau ale sistemului nervos.

IMPORTANT!!!

Tratamentul este foarte simplu, mai ales
dacã infecþia este descoperitã devreme. Pentru a
fi cu adevãrat eficient este nevoie ca ambii
parteneri (sau toþi partenerii) sã fie trataþi în
acelaºi timp, chiar dacã nu existã simptomele
infecþiei. Pe toatã perioada tratamentului
trebuie sã se adopte abstinenþa sexualã, iar la
sfârºitul tratamentului este obligatorie o nouã
testare, chiar dacã simptomele au dispãrut.
Tratamentul trebuie sã þinã seama dacã femeia
este însãrcinatã.

Infecþia nu creazã imunitate – oricând te
poþi reinfecta, dacã nu eºti vigilent.

Este obligatorie tratarea tuturor partene-
rilor sexuali ai persoanei infectate.

n Prevenire, protejare:
Cel mai sigur mod de a te proteja este precauþia. Fii

atent(ã) cu cine ai de-a face. ºi foloseºte prezervativul
în timpul actului sexual.
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TRICOMONIAZA
Este o infecþie destul de rãspânditã, cu o transmisi-

bilitate foarte ridicatã, afectând, în principal, la bãrbaþi
uretra iar la femei uretra ºi vaginul.

n Cauze:
Infecþia este produsã de un protozoar (parazit

microscopic, micro-organism) numit Trichomonas
Vaginalis.

n Transmitere:
Calea principalã de transmitere este cea sexualã.

Dar nu numai contactul sexual poate fi o cale de
infectare, fiindcã agentul patogen poate supravieþui o
perioadã de timp ºi în condiþiile de mediu exterior,
infectarea se poate produce ºi prin contactul cu
obiecte infectate – scaune sau capace de WC
contaminate, lenjerie intimã contaminatã, prosoape
folosite în comun cu persoane infectate...

n Manifestãri:
În cazul bãrbaþilor aceastã afecþiune rãmâne, de

cele mai multe ori (aproximativ 70 % din cazuri) fãrã
simptome ceea ce face, pe de o parte, depistarea
dificilã, iar pe de alta creºte riscul infectãrii ºi
reinfectãrii permanente.

La bãrbaþi este afectatã uretra ºi de aceea, atunci
când apar, simptomele sunt scurgeri moderate ºi
intermitente, fãrã culoare sau de culoare galben-
verzuie, senzaþie de arsurã, durere ºi usturime la urinat.

ªi în cazul femeilor aceastã afecþiune poate rãmâne
fãrã simptome (în aproximativ 30 % din cazuri). La
femeie poate fi afectat atât vaginul cât ºi uretra. Când
este afectat vaginul simptomele sunt secreþii anormale
de culoare galben- verzuie, spumoasã ºi cu un miros
foarte neplãcut, secreþii ce provoacã mâncãrimi
vaginale ºi vulvare. Când este afectatã uretra apar
dureri, usturimi ºi arsuri în timpul urinãrii.
Simptomele sunt mai pronunþate înainte de
menstruaþie sau dupã actul sexual. Poate apãrea ºi
durere în timpul actului sexual.

n Evoluþie, complicaþii:
Perioada de incubaþie a agentului patogen este

cuprinsã între 2 ºi 38 de zile.

Infecþia lãsatã netratatã, la bãrbat poate duce
uneori la epididimitã sau la infecþia prostatei ºi uneori
la infertilitate.

La femei, în cazul existenþei unei sarcini, infecþia
creºte riscul unei naºteri premature sau poate fi
transmisã la naºtere dacã fãtul este de sex feminin.

n Diagnostic:
Diagnoticul se pune pe baza unui examen

microscopic a secreþiilor vaginle sau uretrale sau, în
cazuri mai dificile, a examinãrii unei culturi din
secreþii sau urinã.

n Tratament:
Tratamentul este simplu – antibiotice uneori

asociat cu un tratament local, este de scurtã duratã ºi
dã rezultate foarte bune dacã este urmat
corespunzãtor în ceea ce priveºte doza ºi perioada.

IMPORTANT!!!

Tratamentul este foarte simplu, iar dacã
infecþia este descoperitã devreme este ºi cât se
poate de eficient, dar pentru a fi cu adevãrat
eficient este nevoie ca ambii parteneri (sau toþi
partenerii) sã fie trataþi în acelaºi timp, chiar
dacã nu existã simptomele infecþiei. Pe toatã
perioada tratamentului sã se adopte abstinenþa
sexualã iar la sfârºitul tratamentului este obliga-
torie o nouã testare, chiar dacã simptomele au
dispãrut, pentru a se ºti sigur dacã infecþia a fost
eliminatã. Tratamentul trebuie sã þinã seama
dacã femeia este însãrcinatã.

Infecþia nu creazã imunitate. Se poate sã te
reinfectezi dacã nu ai grijã de tine.

n Prevenire, protejare:
Cel mai sigur mod de prevenire în afara absti-

nenþei, este folosirea prezervativului în timpul actului
sexual.



METODE CONTRACEPTIVE 
DE BARIERÃ 

PREZERVATIVUL 
Prezervativul sau condomul este un mijloc de

protecþie faþã de sarcina nedoritã ºi faþã de ITS-uri.
Este destinat acoperirii penisului aflat în erecþie. 

De cele mai multe ori este confecþionat din latex
foarte subþire. Unele prezervative sunt acoperite cu un
lubrifiant sau cu substanþe spermicide. 

În unele þãri existã ºi prezervative pentru femei
(sau „femidom“), care acoperã pereþii vaginului. 

Eficienþa este ridicatã dacã sunt folosite corect, la
fiecare contact sexual. 

n Avantaje:
• Prezervativele sunt cele mai bune mijloace de

prevenire a ITS-urilor ºi a unei sarcini; 

• Ajutã la prevenirea stãrilor patologice cauzate
de ITS-uri – afecþiuni inflamatorii pelvine,
durerea cronicã, infertilitatea, cancerul de col; 

• Pot fi folosite ºi în timpul sarcinii pentru
prevenirea ITS-urilor; 

• Nu au efecte secundare, sunt lipsite de nocivitate; 

• Pot fi folosite de femei în timpul alãptãrii; 

• Nu necesitã administrare zilnicã; 

• Pot fi folosite fãrã ajutorul personalului medical; 

• Se pot procura din multe locuri; 

• Utilizarea lor poate fi întreruptã în orice
moment, cu reversibilitate imediatã; 

• Ajutã la prevenirea ejaculãrii premature; 

• Implicã bãrbatul în contracepþie. 

n Dezavantaje:
• Uneori pot determina alergii (la lubrifianþi sau

la latex); 

• Pot scãdea intensitatea senzaþiilor în timpul
actului sexual; 

• Existã riscul de a se rupe sau aluneca în timpul
actului sexual; 

• Este nevoie de cooperarea bãrbatului; 

• Pentru unele persoane procurarea de prezer-
vative, discuþia cu partenerul/a despre folosirea
lor poate fi stânjenitoare.

n Mod de utilizare:
La cumpãrare se verificã data fabricaþiei ºi data

expirãrii prezervativelor. Prezervativul se aplicã doar
pe penisul în erecþie! 

Pentru utilizarea corectã: 

• Deschideþi pachetul; 

• Scoateþi cu grijã prezervativul; 

• Þineþi prezervativul cu partea rulatã în sus; 

• Eliminaþi aerul din vârful prezervativului; 

• Trageþi înapoi prepuþul; 

• Puneþi prezervativul nerulat pe vârful penisului
în erecþie; 

• Derulaþi complet prezervativul pânã la baza
penisului; 

• Urmeazã actul sexual; 

• Bãrbatul ejaculeazã; 

• Dupã ejaculare, prezervativul este menþinut
strâns la baza penisului ca sã nu alunece; 

• Retrageþi penisul înainte ca acesta sã iasã
complet din starea de erecþie; 

• Aplecaþi penisul ºi scoateþi cu grijã
prezervativul; 

• Faceþi nod la prezervativ; 

• Aruncaþi prezervativul la gunoi (evitaþi arun-
carea în vasul de toaletã, unde prezervativul
pluteºte); nu aruncaþi prezervativul în locuri în
care pot fi la îndemâna copiilor, care pot sã se
joace cu el, expunându-se riscurilor de infecþie. 

Dacã prezervativul se rupe, se poate aplica imediat
în vagin un spermicid, sub formã de gel sau cremã;
spãlarea vaginului ºi a penisului cu apã ºi sãpun, vor
reduce riscurile de apariþie a ITS. Pentru prevenirea
sarcinii, femeia va solicita contracepþie de urgenþã. 

Prezervativele se pãstreazã în locuri rãcoroase ºi la
întuneric, ferite de lumina soarelui. Cãldura, lumina ºi
umiditatea deterioreazã prezervativele. Dacã amba-
lajul este deteriorat, nu folosiþi prezervativul.

METODE DE BARIERÃ VAGINALE 
Sunt metode de barierã care se aflã sub controlul

femeii, aceasta putând sã le foloseascã oricând are
nevoie de ele; sunt amplasate în vagin cu puþin timp
înainte de contactul sexual. 

Existã mai multe tipuri de metode locale/vaginale: 

• Spermicide – tablete, ovule, tablete spumante,
filme, geluri, creme; 

• Diafragma – o cupolã moale de cauciuc care
acoperã colul uterin ºi care se foloseºte
împreunã cu un gel sau o cremã spermicidã; se
foloseºte puþin în România; 

• Cupola cervicalã – o cupolã mai micã decât
diafragma; nu se foloseºte în România. 
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n Mecanism de acþiune:
Spermicidele distrug spermatozoizii sau le

afecteazã mobilitatea, astfel încât aceºtia nu mai pot
ajunge în trompele uterine sã fecundeze ovulul. 

Diafragma ºi cupola constituie o barierã mecanicã,
care împiedicã pãtrunderea spermatozoizilor în uter. 

n Eficienþã: 
Eficienþa depinde de utilizarea corectã ºi constantã

ºi de tipul de spermicid. 

Reversibilitate – imediatã.

n Efecte secundare: 
Spermicide:

• Iritaþii, atât la femeie cât ºi la barbat (mai ales
dacã sunt utilizate de mai multe ori pe zi); 

• Reacþii alergice locale (rar). 

Diafragma:
• Poate creºte frecvenþa apariþiei infecþiilor

aparatului urinar.

n Mod de utilizare:
Folosirea acestor metode poate începe oricând

doreºte femeia. 

Spermicidele se introduc profund în vagin, în
apropierea colului uterin, cu ajutorul degetelor sau a
unui aplicator (în cazul cremelor, spumelor ºi
gelurilor). Introducerea se poate face cu cel mult 1 orã
înaintea actului sexual. Dacã se folosesc tablete, ovule
sau filme, este nevoie sã se aºtepte minimum 10
minute dupã introducerea lor, pentru a se dizolva în
interiorul vaginului. 

Dacã au loc mai multe contacte sexuale, se introduce
o nouã cantitate de spermicid înaintea fiecãruia. 

Nu se fac spãlãturi sau duºuri vaginale cel puþin 6
ore dupã (ultimul) contact sexual. 

Diafragma se introduce în vagin, dupã o tehnicã
care i se prezintã femeii în cadrul consultaþiei de
planificare familialã. 

Înaintea inserþiei, se pune o cantitate de spermicid
în interiorul cupolei ºi pe marginile acesteia. 

Se pliazã diafragma ºi se introduce profund în
vagin, astfel încât marginea sã se insere înapoia colului
uterin, în fundul de sac vaginal posterior; anterior,
diafragma se poziþioneazã înapoia simfizei pubiene. Se
verificã poziþia corectã a diafragmei, prin palpare. 

Dupã contactul sexual, diafragma se lasã în vagin
minimum 6 ore, dar nu mai mult de 24 (risc de
sindrom de ºoc toxic). 

Extragerea se face cu blândeþe, cu ajutorul degetului
care prinde marginea ºi o trage în jos ºi în afarã. 

Diafragma se spalã cu apã ºi sãpun nealcalin dupã
fiecare utilizare. Se refoloseºte pe o perioadã de maxim
2 ani. 

CONTRACEPTIVE NATURALE

n Abstinenþa periodicã 
Faza fertilã este acel interval al ciclului menstrual în

care femeia poate ramâne însãrcinatã. Identificarea
perioadei fertile (momentul în care începe ºi cel în
care se sfârºeºte faza fertilã a ciclului menstrual) se
poate face prin mai multe modalitãþi: 

n Calcul bazat pe calendarul ciclurilor
menstruale (Metoda calendarului) 
Femeia are nevoie de înregistrarea ciclurilor ei

menstruale pe o perioada de minimum 6 luni. 

Prima zi a fiecãrui ciclu menstrual este ziua în care
începe menstruaþia (Ziua 1). Apoi zilele se numero-
teazã în continuare (ziua a 2-a, ziua a 3-a etc) pânã la
ultima zi înainte de menstruaþia urmãtoare. Un ciclu
menstrual înseamnã intervalul de timp cuprins între
prima zi de menstruaþie / Ziua 1 a ciclului menstrual ºi
prima zi a urmãtorului ciclu; poate varia între 25 ºi 
35 zile. 

Din ciclul menstrual cel mai scurt se scade cifra 18;
se obþine numãrul zilei în care începe perioada fertilã. 

Din ciclul menstrual cel mai lung se scade cifra 11;
se obþine astfel ziua în care se terminã perioada fertilã. 

Exemplu: o femeie are cicluri menstruale cu durata
cuprinsã între 26 ºi 31 zile 

26-18=8. Din ziua a 8-a a oricãrui ciclu menstrual
trebuie evitate contactele sexuale, deci poate avea
contacte sexuale pânã în ziua a 7-a, inclusiv. 

31-11=20. Poate avea contacte sexuale dupã ziua a
20-a a ciclului menstrual (perioada de abstinenþã:
între zilele 8 ºi 20 ale ciclului menstrual). 

n Secreþia vaginalã/mucusul cervical
(Metoda mucusului cervical/ Billings ) 
Femeia verificã zilnic prezenþa, aspectul ºi

cantitatea secreþiilor cervicale. Câteva zile dupã
menstruaþie, secreþia este redusã/inexistentã. Apoi
secreþia devine din ce în ce mai abundentã, dând
senzaþia de umezealã ºi putând fi vãzutã pe deget, pe
hârtia igienicã sau pe lenjerie. Într-o anumitã zi,
secreþia este abundentã, elasticã, fluidã, transparentã
(este comparatã cu albuºul de ou). În cele câteva zile
care urmeazã acestui moment, secreþia devine
lipicioasã, vâscoasã, îºi pierde elasticitatea ºi
transparenþa ºi se reduce cantitativ/dispare. 

În zilele care urmeazã menstruaþiei, înainte de
apariþia secreþiilor, cuplul poate avea contacte sexuale,
cel mai bine în fiecare a doua zi pentru a nu confunda
sperma cu mucusul cervical. Din momentul în care
apar secreþiile este indicatã abstinenþa. Momentul de
secreþie maximã coincide cu ovulaþia. Abstinenþa
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trebuie practicatã încã 4 zile dupã aceastã zi de secreþie
maximã, pânã la modificarea ºi reducerea/dispariþia
secreþiei, dupã care cuplul poate avea contacte sexuale
fãrã restricþii, pânã la apariþia urmãtoarei menstruaþii. 

n Palparea colului 
Femeia îºi palpeazã colul uterin. În afara perioadei

fertile, acesta este dur (consistenþa asemãnãtoare
cartilajului nazal), ferm, cu orificiul extern închis. în
perioada fertilã, colul este mai moale (consistenþa
asemãnãtoare bãrbiei), umed, acoperit de secreþii, cu
orificiul extern întredeschis. 

(Metoda se foloseºte rar ca semn unic). 

n Temperatura bazalã (Metoda
temperaturii bazale) 
Femeia îºi mãsoarã zilnic temperatura corpului în

condiþii bazale (de repaus, dimineaþa, înainte de a
coborî din pat), în acelaºi mod (fie oral, fie rectal sau
vaginal). În momentul ovulaþiei, temperatura creºte
cu 0,2-0,5 grade Celsius ºi se menþine crescutã pânã în
preajma urmãtoarei menstruaþii. Contactele sexuale
sunt permise dupã 3 zile de la creºterea temperaturii
bazale ºi pânã la menstruaþia urmãtoare. 

Se poate folosi doar una din aceste metode sau se
pot combina mai multe elemente urmãrite, pentru a
determina mai corect perioada fertilã ºi pentru a
reduce perioada de abstinenþã (metoda simpto-
termalã sau metoda indicatorilor multipli). 

În perioada fertilã, cuplurile pot evita complet
sexul vaginal (abstinenþa periodicã) sau pot folosi alte
metode contraceptive: bariera (prezervativ, spermicide),
coit întrerupt („retragere“). 

n Eficienþa:
Variazã mult mai mult decât în cazul altor metode

contraceptive deoarece depinde foarte mult de
corectitudinea utilizãrii ºi a abilitãþilor de identificare
a diverselor semne. 

În cazul utilizãrii obiºnuite, eficienþa este redusã –
pânã la 20 sarcini la 100 femei în primul an de utilizare. 

n Avantaje:
• nu constituie nici un risc pentru sãnãtate; 

• poate fi folositã de orice persoanã, nu are limite
de utilizare; 

• nu existã efecte secundare ; 

• nu costã; 

• este reversibilã imediat; 

• faciliteazã cunoaºterea propriului corp; 

• dupã ce a fost învãþatã, metoda nu mai necesitã

ajutor din partea personalului medical sau altui
personal instruit; 

• odatã învãþatã corect, metoda poate fi folositã
atât pentru evitarea cât ºi pentru obþinerea unei
sarcini, în funcþie de interesul cuplului; 

• implicã ambii parteneri în asumarea respon-
sabilitãþilor legate de sarcinã; 

• metoda este acceptatã de unele grupãri reli-
gioase care resping alte metode contraceptive. 

n Dezavantaje: 
• în cadrul utilizãrii obiºnuite, aceste metode nu

sunt cele mai eficiente: pânã la 20 sarcini la 100
femei în primul an de utilizare; 

• metoda calendarului presupune înregistrarea
prealabilã a datelor despre ciclul menstrual pe o
perioada de 6-12 luni; 

• metodele bazate pe recunoaºterea perioadei
fertile necesitã o perioadã de învãþare a
semnelor care indicã perioadele fertile; 

• atingerea organelor genitale este inacceptabilã
pentru unele femei, autoexplorarea sferei
genitale putând fi un proces dificil pentru unele
persoane; 

• abstinenþa temporarã poate fi inacceptabilã sau
dificilã pentru unele cupluri; 

• metodele naturale pot deveni nesigure ºi greu
de utilizat atunci când femeia are modificãri ale
stãrii de sãnãtate (febrã, infecþii vaginale,
alãpteazã sau prezintã orice alte condiþii care
pot modifica temperatura corpului, mucusul
cervical sau lungimea ciclului menstrual); 

• în situaþiile în care ciclurile menstruale sunt
neregulate, eficienþa abstinenþei periodice este
discutabilã; 

• ºi cel mai important: nu protejeazã împotriva
infecþiilor cu transmitere sexualã. 
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CONTRACEPTIVE ORALE
COMBINATE (COC): 

COC, denumite ºi pilule anticoncepþionale sau
pilule de control al naºterilor sau contraceptive orale,
conþin doi hormoni similari hormonilor sexuali
feminini: estrogen ºi progesteron. Hormonii din pilule
sunt sintetizaþi chimic.

Dozele de hormoni din preparatele care se folosesc
în prezent sunt scãzute, de aceea pilulele se numesc
microdozate. Multe din condiþiile care limitau
utilizarea COC nu mai sunt aplicabile la COC care se
folosesc astãzi. În anii ‘60-70, la începutul contra-
cepþiei hormonale, dozele zilnice erau mult mai mari
(fiecare pilulã conþinea doza de estrogeni echivalentã
cu cea conþinutã în 7 pilule moderne ºi doza de
progestagen echivalentã unei folii de 21 pilule ºi se
numeau pilule macrodozate). Prin anii ‘80 se foloseau
aºa-numitele pilule normodozate, cu conþinut similar
perioadei incipiente de sarcinã (primul trimestru). În
timp, tendinþa producãtorilor de astfel de preparate a
fost de a reduce dozele de hormoni pânã la limita la
care sunt anulate efectele secundare, fãrã a se reduce
însã ºi beneficiile. 

n Forme de prezentare:
Foliile de COC pot avea: 

• 21 pilule, care conþin hormoni (pilule active); 

• 28 pilule, dintre care primele 21 conþin hormoni
(pilule active) ºi restul de 7 pilule care nu conþin
hormoni (pilule inactive sau „de obiºnuinþã“,
de continuare, „ED= every day); acestea au de
obicei altã culoare sau altã dimensiune decât
pilulele active, pentru a fi mai uºor deosebite. 

Dozele de hormoni pot fi constante pe toatã durata
administrãrii sau pot varia. Astfel, existã: 

• pilule mono-fazice, care conþin cantitãþi egale
de hormoni în toate cele 21 pilule active ; 

• pilule multi-fazice (în prezent se folosesc doar
cele tri-fazice), în care doza de estrogen ºi progestativ
variazã de-a lungul celor 21 pilule. 

n Mecanism de acþiune:
• COC împiedicã ovulaþia (eliberarea ovulelor

din ovare); 

• Determinã îngroºarea mucusului cervical,
împiedicând trecerea spermatozoizilor; 

• Reduc motilitatea trompelor uterine. 

n Eficienþa: 
Dacã sunt utilizate corect ºi continuu, COC sunt

foarte eficiente: 0,1 sarcini la 100 femei în primul an de
utilizare; este evident cã eficienþa depinde direct de o
corectã utilizare.

n Reversabilitate:
Metoda este rapid reversibilã, practic femeia poate

rãmâne gravidã imediat dupã renunþarea la metodã
(sau chiar în timpul administrãrii incorecte). 

n Mod de administrare:
Pentru a avea eficienþã maximã, pilulele trebuie

luate zilnic, aproximativ la aceeaºi orã, timp de 21 zile,
cu o pauzã de 7 zile. În cazul formelor de prezentare cu
28 de pilule pe folie, nu se face pauzã. 

A. Dacã sunt omise pilulele anticoncepþionale:
• Dacã se uitã o singurã pilulã activã, femeia va lua

pilula omisã imediat ce îºi aminteºte ºi va continua
sã ia pilulele de pe folie la ora obiºnuitã (poate lua
astfel 2 pilule în aceeaºi zi sau chiar la aceeaºi orã).
Nu are nevoie de protecþie suplimentarã;

• Dacã uitã 2-4 pilule din primele 7 pilule active de
pe folie sau începe folia cu 2 sau mai multe zile
întârziere, femeia va lua o pilulã imediat ce îºi
aminteºte ºi va lua în continuare pilulele existente
pe folie; în plus, în urmãtoarele 7 zile (pânã la
redobândirea protecþiei contraceptive) nu va avea
contacte sexuale sau va folosi o metodã supli-
mentarã de protecþie (prezervativ sau spermicid); 

• Dacã uitã 2-4 pilule din pilulele 8-21 ºi pe folie sunt
mai mult de 7 pilule, va lua restul pilulelor ca de
obicei; dacã pe folie sunt mai puþin de 7 pilule,
femeia va termina pilulele active ºi va începe o folie
nouã, fãrã a mai face pauzã obiºnuitã de 7 zile. Are
nevoie de protecþie suplimentarã. 

B. Dacã femeia are tulburãri digestive: 
• Vãrsãturi apãrute la mai puþin de 2 ore dupã

administrarea pilulei – va lua o altã pilulã, identicã
cu cea vãrsatã, de pe o folie de rezervã; 

• Diaree sau vãrsãturi mai mult de 24 ore – continuã
sã ia pilulele ºi va folosi o metodã de protecþie
suplimentarã sau va evita contactele sexuale pânã în
momentul în care va reuºi sã ia 7 pilule active, dupã
ce diareea sau vãrsãturile au încetat (nu va face
pauzã de 7 zile dacã se terminã folia între timp). 

C. Dacã femeia are nevoie de un tratament care
reduce eficienþa pilulelor: 

• Este reconsideratã metoda contraceptivã, dacã
tratamentul va fi de lungã duratã; 

• Continuã sã ia pilulele, dar foloseºte o metodã
suplimentarã de protecþie (la fel ca în cazul
pilulelor uitate).
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CONTRACEPTIVE ORALE
NUMAI CU PROGESTATIVE

Contraceptivele orale numai cu progestativ
(Progestagen Only Pills, POP sau pilule mono-
hormonale sau minipilule) 

Conþin un singur hormon, un derivat de progesta-
gen sau progestativ, în cantitãþi foarte mici. În România
se gãseºte produsul Exluton, care conþine un progestativ
de sintezã, lynestrenol, câte 28 pilule pe folie. 

Sunt cele mai bune contraceptive orale pentru
femeile care alãpteazã. 

n Mecanism de acþiune: 
Îngroaºã mucusul cervical, îngreunând trecerea

spermatozoizilor; împiedicã ovulaþia la aproximativ
jumãtate din ciclurile menstruale. 

n Eficienþa: 
La femeile care alãpteazã sunt foarte eficiente în

cadrul utilizãrii obiºnuite.

Eficienþa este foarte ridicatã în cazul utilizãrii
corecte ºi continue, chiar ºi în afara perioadei de
alãptare: 0,5/100 femei în primul an de utilizare.

Reversibilitate imediatã. 

n Mod de administrare: 
Se ia câte o pilulã în fiecare zi, la aceeaºi orã, fãrã pauze.

Pe folie sunt 28 de pilule, dupã terminarea unui
folii se trece imediat la o folie nouã, fãrã nici o zi de
pauzã între ele. 

n Efecte secundare comune: 
• sângerãri intermenstruale sau spotting3; 

• modificãri ale regularitãþii ciclurilor menstruale
(menstruaþii neregulate, amenoree)4; 

• cefalee (rar); 

• tensiune la nivelul sânilor (mai rar decât în
cazul COC). 

Modificãrile menstruale, tensiunea sânilor sunt
mai puþin deranjante pentru femeile care alãpteazã.

CONTRACEPTIVE INJECTABILE
NUMAI CU PROGESTATIVE

Cel mai frecvent se foloseºte D-medroxipro-
gesteron acetat (DMPA) – denumiri comerciale:
Depo-Provera, Megestron. 

Existã ºi contraceptive injectabile care conþin un alt
derivat progestagen, nor-etisteron enantat (NET-EN)
– denumiri comerciale: Norysterat, Doryxas. 

În România se foloseºte în prezent DMPA, ca de
altfel în majoritatea þãrilor din Europa ºi în SUA. 

n Mecanism de acþiune: 
• împiedicã ovulaþia; 

• îngroaºã mucusul cervical. 

n Eficienþa: 
Foarte mare: 0,3 sarcini la 100 femei în primul an

de utilizare, dacã administrarea se face corect. 

Revenirea fertilitãþii se poate produce cu oarecare
întârziere (în medie cu 4 luni mai mult decât în cazul
folosirii altor metode). 

n Mod de administrare: 
Se face câte o injecþie la 3 luni (2 luni în cazul

produselor cu NET-EN). 

IMPORTANT!
• flacoanele se depoziteazã cu dopul în sus,

pentru a evita precipitarea conþinutului pe
partea interioarã a dopului; 

• fiola se agitã bine înainte de a se aspira conþi-
nutul fiolei; se verificã aspirarea întregului
conþinut; 

• se evitã pierderea conþinutului în momentul
eliminãrii aerului din seringã; 

• injecþia se face intramuscular profund (în
muºchiul gluteal sau în deltoid); 

• nu se maseazã locul injecþiei. 

Au apãrut seringi speciale, cu ajutorul cãrora
se evita greºelile de administrare, ce se pot solda
cu eºecul metodei (seringi auto-dispozabile). 

Dacã administrarea injecþiei nu se poate face
la data programatã (la intervale de 3 luni),
injecþia se poate face cu 2 sãptãmâni mai
devreme sau mai târziu. 

Dacã femeia a întârziat administrarea
injecþiei peste 2 sãptãmâni, este necesar sã evite
contactele sexuale sau sã foloseascã o altã
metodã pânã ce va putea reveni la cabinet. 

Efecte secundare: 
• Modificãri ale ciclurilor menstruale: sângerãri

intermenstruale, spotting, amenoree; 

• Creºtere în greutate (în medie 1-2 kg/an); 

• Acnee; 

• Cefalee; 

• Senzaþie de tensiune la nivelul sânilor. 

3 Spotting: micã sângerare vaginalã sub forma câtorva picãturi care apar între menstruaþii.
4 Amenoree: absenþa ciclurilor menstruale (a sângerãrilor menstruale lunare).
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DISPOZITIVUL INTRAUTERIN (DIU) 
Tipuri de DIU disponibile în România în mo-

mentul de faþã: 

• DIU cu cupru: T Cu-380A; 

• DIU cu progestagen (levonorgestrel): Mirena. 

n Mecanisme de acþiune:
• împiedicã întâlnirea dintre spermatozoizi ºi

ovul; 

• îngreuneazã miºcãrile spermatozoizilor în
tractul genital feminin ºi reduce capacitatea lor
de a fertiliza ovulul (mecanism secundar); 

• împiedicã implantarea oului în uter(mecanism
secundar); 

• împiedicã producerea ovulaþiei ( DIU cu
progestagen – mecanism principal). 

n Eficienþa: 
Foarte ridicatã – 0,8 sarcini/100 femei în primul an

de utilizare. 

Reversibilitate – imediat dupã extragerea DIU din
cavitatea uterinã. 

n Efecte secundare comune: 
• Modificarea ciclurilor menstruale; 

• Spotting/pãtare sau sângerãri intermenstruale; 

• Dureri în timpul menstruaþiei. 

n Alte efecte secundare: 
• Sângerãri abundente, cu risc de anemie

secundarã;

• Dureri ºi crampe severe în primele 3-5 zile dupã
inserþie;

• Perforaþii ale pereþilor uterini – foarte rare în
cazul inserþiei corecte. 

n Condiþii de montare DIU: 
• Excluderea sarcinii ; 

• Femeia are un uter sãnãtos (examenul genital –
cu valve ºi bimanual – este obligatoriu înainte
de inserþia DIU); 

• Excluderea unei infecþii a tractului genital/ITS;

• Excluderea unui comportament sexual cu risc
crescut pentru ITS. 

n Control:
• Dupã fiecare menstruaþie, femeia îºi va controla

firele, prin introducerea a 1- 2 degete în vagin. 

• Revine la un control de rutinã la 3 – 6
sãptãmâni dupã inserþia DIU.

• Revine oricând la control dacã:
§ nu mai palpeazã firele DIU sau simte ceva

tare la nivelul colului (tija DIU );
§ nu a mai avut menstruaþie sau a avut o

menstruaþie modificatã (ca flux, moment de
apariþie) sau însoþitã de semne de sarcinã; 

§ crede cã s-a expus riscului unei ITS; 
§ are sângerãri abundente sau prelungite; 
§ are dureri în abdomenul inferior, în special

dacã se asociazã cu febra, sângerãri; 
§ ea sau partenerul nu sunt mulþumiþi de

metodã; 
§ doreºte extracþia DIU; 
§ doreºte o altã metodã contraceptivã; 
§ a expirat timpul de folosire (10 ani pentru T

Cu 380A, 5 ani pentru Mirena). 

LIGATURA TUBARÃ / VASECTOMIA 
Sterilizarea chirurgicalã voluntarã:

• Asigurã contracepþie permanentã persoanelor care
nu mai doresc copii. 

• Sunt proceduri chirurgicale simple ºi lipsite de
nocivitate sau efecte secundare. 

n Sterilizarea femininã sau ligatura
tubarã: 
Constã în blocarea sau secþionarea trompelor

uterine, astfel încât ovulele eliberate de ovare nu mai
pot veni în contact cu spermatozoizii. 

Metoda este foarte eficientã – (0,5 sarcini la 100
femei în primul an de utilizare), depinde parþial de
tehnica folositã. 

De obicei metoda este permanentã, ireversibilã. 

Tehnicile sunt diverse. De obicei, operaþia poate fi
efectuatã sub anestezie localã ºi sedare uºoarã. 

Dupã operaþie, femeia va avea cicluri menstruale
normale. 

n Sterilizarea masculinã sau vasectomia: 
Constã în blocarea sau secþionarea canalelor/duc-

telor/vaselor deferente, împiedicându-se astfel elimi-
narea spermatozoizilor. 

Eficienþa este foarte mare – 0,5 sarcini la 100
cupluri în primul an de utilizare. Dacã metoda este
folositã corect, eficienþa este mai mare. Folosirea
corectã presupune cã bãrbatul/cuplul sã utilizeze o altã
metodã de contracepþie dupã efectuarea vasectomiei,

KIT VOLUNTARI



timp de 3 luni dupã intervenþie sau la primele 20
ejaculãri, oricare situaþie apare mai întâi. 

Tehnica este simplã, rapidã, nu necesitã spitalizare.
Anestezia este localã, la nivelul scrotului, unde sunt
abordate cele 2 canale deferente. 

Dupã operaþie, bãrbatul va avea erecþii ºi ejaculãri
normale, cu diferenþa cã în lichidul ejaculat
(spermatic) nu mai sunt prezenþi spermatozoizi (fapt
care poate fi constatat doar prin efectuarea unei
spermograme). 

n Avantaje:
•• Metodã foarte eficientã; 

•• Permanentã, se face doar o singurã datã; 

•• Nu necesitã controale medicale dupã ce s-a
efectuat ºi nici aprovizionare periodicã; 

•• Utilizatorul nu trebuie sã depindã de ceva, nu
are nevoie sã-ºi aminteascã ceva anume (cu
excepþia primelor 20 ejaculãri în cazul
vasectomiei); 

•• Nu interfereazã cu actul sexual; 

•• Nivel crescut al satisfacþiei sexuale, deoarece
eliminã îngrijorarea faþã de o eventualã sarcinã; 

•• Nu prezintã riscuri pentru sãnãtate ºi nici efecte
secundare pe termen lung.

n Dezavantaje:
•• Posibile complicaþii minore dupã intervenþie:

dureri, tumefacþii, sângerãri la locul inciziei sau
infecþii (acestea nu ar trebui sã aparã deloc dacã
se respectã cu stricteþe regulile de asepsie ºi
antisepsie); 

•• Riscuri legate de folosirea anestezicelor; 

•• Necesitã personal medical special instruit, deci
este mai puþin accesibilã populaþiei; 

•• Nu oferã protecþie faþã de ITS; 

•• Chirurgia de reversibilizare este dificilã,
costisitoare ºi nu este disponibilã în cele mai
multe zone; în plus, rata de reuºitã este redusã,
nu poate fi garantatã. 

CONTRACEPÞIA DE URGENÞÃ
Este un tip de contracepþie care se foloseºte în

situaþii de urgenþã pentru a preveni o sarcinã nedoritã
în urma unui contact sexual neprotejat.

Acþiune: se crede cã efectul contraceptiv se dato-
reazã prevenirii ovulaþiei, fertilizãrii sau implantãrii
ovulului, în funcþie de tipul contracepþiei ºi momentul
ciclului în care este folosit.

Folosire: existã 2 metode – pilule contraceptive de
urgenþã ºi dispozitiv intrauterin cu cupru.

Pilulele contraceptive de urgenþã sunt preparate
din estrogeni ºi progestative cu eficacitate crescutã în
prevenirea sarcinii. Trebuie administrate în primele 3
zile (72 de ore) dupã contactul sexual neprotejat.

Dispozitivul intrauterin cu cupru se introduce în
vagin în primele 5 zile dupã un contact sexual
neprotejat.

Metoda contraceptivã de urgenþã nu protejeazã
împotriva infecþiilor cu transmitere sexualã nici a
infecþiei cu virusul HIV.

Metoda contracepþiei de urgenþã nu este o metodã
de prevenire. Acestã metodã nu trebuie folositã în
continuu, în locul unei metode contraceptive de
prevenire. Ea trebuie folositã numai în cazuri de
urgenþã cum ar fi: contact sexual neprotejat, ruperea
prezervativului în timpul actului sexual, expulzarea
dispozitivului intrauterin, folosirea incorectã a
diafragmei, eºecul coitului întrerupt, agresiune
sexualã (viol). 

Decizia asupra metodei contraceptive de urgenþã
potrivitã trebuie sã fie luatã împreunã cu medicul. El
este cel care va face evaluarea stãrii de sãnãtate a femeii
ºi va decide asupra situaþiilor speciale, a condiþiilor
deosebite sau a contraindicaþiilor.
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Persoanele tinere sunt cele mai afectate de aceastã
epidemie. România se aflã într-o situaþie mai dificilã,
din cauza unor probleme specifice. Dintre copiii
infectaþi în timpul regimului Ceauºescu, 7.500 au
supravieþuit, ajungând la vârsta activitãþii sexuale.

Din statisticile Ministerului Sãnãtãþii reiese cã tinerii
îºi încep viaþa sexualã la o vârstã tot mai fragedã ºi cã
relaþiile sexuale înainte de cãsãtorie sunt tot mai frecvente.

Vârsta medie a primului contact sexual în cazul
tinerilor din România, potrivit datelor furnizate de
Ministerul Sãnãtãþii a fost, în anul 1999, de 19 ani ºi
jumãtate, în descreºtere faþã de anul 1993, când aceastã
vârstã era de 20 de ani ºi jumãtate. Dupã 1989, relaþiile
sexuale ocazionale au devenit frecvente, mai ales în
rândul tinerilor, adolescenþii începându-ºi viaþa
sexualã mai înainte de a dobândi informaþiile necesare
cu privire la efectele acestui pas important.

În ciuda numeroaselor campanii, avertizarea ºi
conºtientizarea riscurilor infectãrii cu HIV / SIDA sunt
aproape absente în multe regiuni.

Studiul realizat de Salvaþi Copiii în parteneriat cu
Direcþia de Sãnãtate Publicã Bucureºti a relevat cã

10,68% dintre liceeni au consumat droguri ilegale.
Dintre aceºtia 80,41% folosesc metoda intravenoasã,
plasând aceste persoane ca ºi pe partenerii lor sexuali
în faþa unui risc mult crescut de a se infecta cu HIV.

În aceste condiþii educaþia ºi protejarea drepturilor
omului sunt importante pentru reducerea vulnerabi-
litãþii generale a societãþii faþã de infectarea cu HIV.

Incidenþa sifilisului a crescut de 7 ori în ultimii 5
ani, în timp ce în þãrile din jur incidenþa infecþiilor cu
transmitere sexualã a scãzut. Acest lucru demonstreazã
lipsa de igienã ºi autoprotecþie, un comportament
sexual de risc pentru infectarea cu HIV. Numãrul în
creºtere al seropozitivilor va crea probleme sistemului
public de sãnãtate, sporind nevoia unor terapii pentru
bolile asociate SIDA (infecþii, cancere etc.).
Comunitãþile de romi, refractare la informaþii, ºi cei 
5 000 de copii ai strãzii vor fi de asemenea puternic
afectate de epidemia de SIDA, oferind la rândul lor
ocazia rãspândirii virusului. Publicul are ºi el o mare
rãspundere. Discriminarea ºi stigmatizarea seropozi-
tivilor îi determinã pe oameni sã se teamã de testare sau
tratament ºi sã continue rãspândirea bolii.

IMPACT

La începutul anilor ‘90 în România trãiau peste
50% din copiii seropozitivi din Europa. Astãzi
infecþiile se rãspândesc mai ales în rândul persoanelor
active sexual. Conform estimãrilor Bãncii Mondiale,
dacã nu se iau mãsuri eficiente de prevenire, pânã în
2010, 1% din populaþia României ar putea fi infectatã
cu HIV. Autoritãþile susþin cã acest raport aratã ce s-ar
putea întâmpla în cazul în care nu s-ar lua mãsuri de
prevenþie, dar întrucât România are programe în acest
sens, datele estimate. 

Tendinþe: 
• Creºtere rapidã a numãrului de noi cazuri la adulþi

(în special tineri) cu cale de transmitere
heterosexualã;

• Continuã sã aparã noi cazuri pediatrice cu predi-
lecþie prin transmisie verticalã de la mamã la fãt;

• Un numãr încã mic de infectãri prin utilizarea
drogurilor injectabile (doar 5 cazuri, conform
Comisiei Naþionale de Luptã Anti SIDA). 

„Infecþia cu HIV este boala tinerilor“.

Peste 70% din totalul celor infectaþi cu HIV, sau
bolnavi de SIDA au vârste cuprinse între 10 ºi 20 de
ani. Deºi numãrul cazurilor de infecþie HIV la adulþi
nu este mare, s-a înregistrat o ratã a creºterii de 100%
în ultimii doi ani. România are ºi o incidenþã crescutã
a infecþiilor cu transmitere sexualã, mai ales în rândul
tinerilor, ceea ce sporeºte riscul infecþiei HIV. Unicul
mod de a depista infecþia cu HIV este prin intermediul
testului.

Testele pentru gravide sunt gratuite. 

Publicul larg se poate testa gratuit în centrele de
consiliere ºi testare voluntarã, ce aparþin ONG-urilor
sau instituþiilor statului. Se pot face maxim 2 teste
gratuite anual, la un astfel de centru.

PREVENIRE
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În octombrie 2002, a intrat în vigoare Legea 584
privind mãsurile de prevenire a rãspândirii SIDA în
România ºi de protecþie a persoanelor infectate cu
HIV, sau bolnave de SIDA, prin care sunt apãrate
drepturile acestora. 

Drepturile persoanelor infectate cu HIV: 
•• Dreptul la viaþã;

•• Dreptul la non discriminare;

•• Egalitate în faþa legii;

•• Libertate de miºcare;

•• Dreptul la muncã;

•• Dreptul la intimitate / confidentialitate;

•• Libertatea de expresie ºi opinie precum ºi
dreptul de a primi ºi disemina informaþii;

•• Dreptul de a se cãsãtori ºi întemeia o familie;

•• Dreptul de a participa la viaþã socialã ºi culturalã.

(Sursã: UNAIDS ºi Comisia ONU pentru Drepturile
Omului.) 

Asigurarea confidenþialitãþii: 
Confidenþialitatea este asiguratã de Legea nr. 584

din 29/10/2002 care prevede cã: 

Art. 8. – (1). Pãstrarea confidenþialitãþii datelor
privind persoanele infectate cu HIV, sau bolnave de
SIDA este obligatorie pentru: 

a) angajaþii reþelei sanitare; 

b) angajatorii acestor persoane; 

c) funcþionarii publici care au acces la aceste date. 

Conform articolului 196 din Codul Penal, divul-
garea secretului profesional, respectiv divulgarea, fãrã
drept a unor date, de cãtre acela cãruia i-au fost
încredinþate, sau de care a luat cunoºtinþã în virtutea
profesiei ori funcþiei, dacã fapta este de naturã a aduce
prejudicii unei persoane, se pedepseºte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani, sau cu amendã. 

Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea
prealabilã a persoanei vãtãmate. Împãcarea pãrþilor
înlãturã rãspunderea penalã.

Persoanele seropozitive sunt considerate persoane cu
handicap, în cazul lor aplicându-se ºi legislaþia referitoare
la persoanele cu handicap.

Art. 18. – (1) În vederea asigurãrii integrãrii cu
ºanse egale în viaþa socialã, copiii cu handicap
beneficiazã de urmãtoarele drepturi: 

a) acces liber ºi egal în orice instituþie de
învãþãmânt obiºnuit, în raport cu restantul funcþional
ºi potenþialul recuperator, cu respectarea prevederilor
legislaþiei în domeniul învãþãmântului; 

b) pregãtire ºcolarã la domiciliu a copiilor cu
handicap, nedeplasabili, pe durata învãþãmântului
obligatoriu prevãzut de lege; pregãtirea ºcolarã la
domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va
stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin
comun al ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al
ministrului educaþiei ºi cercetãrii, cu avizul
Ministerului Finanþelor Publice, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I; 

c) alocaþie de stat pentru copiii cu handicap, în
condiþiile ºi în cuantumul prevãzute de lege, majorat
cu 100%; 

d) alocaþie de întreþinere pentru copiii cu
handicap, aflaþi în plasament familial sau încredinþaþi,
potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui
organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul
prevãzut de lege, majorat cu 50%; 

e) locuri de odihnã gratuite în tabere pentru copiii
preºcolari, elevi ºi studenþi cu handicap, o datã pe an,
conform convenþiilor încheiate între Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap ºi Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii; 

f) asistent personal pentru copilul cu handicap
grav, angajat de cãtre autoritãþile administraþiei
publice locale, cu avizul inspectoratului de stat
teritorial pentru persoanele cu handicap, pe baza
recomandãrilor anchetei sociale realizate de cãtre o
comisie din cadrul compartimentului specializat al
primãriei în a cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul
sau reºedinþa copilul cu handicap grav; pãrinþii sau
reprezentanþii legali ai copilului cu handicap grav pot
opta pentru primirea unei indemnizaþii echivalente cu
salariul net al asistentului social debutant din unitãþile
bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de
platã a indemnizaþiei se va stabili prin ordin comun al
ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului
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administraþiei publice, cu avizul Ministerului
Finanþelor Publice, care va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I; 

g) bilete de intrare la spectacole, muzee,
manifestãri artistice ºi sportive, în aceleaºi condiþii ca
pentru elevi ºi studenþi sau militari în termen; 

h) asistenþã medicalã pentru copilul cu handicap,
în condiþiile Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate , cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare; 

i) obþinerea gratuitã a protezelor, cârjelor, ghetelor
ortopedice, cãrucioarelor din Fondul de asigurãri
sociale de sãnãtate, gestionat de casele de asigurãri de
sãnãtate de care asiguratul aparþine, ºi asigurarea, cu
prioritate ºi în condiþii avantajoase, a aparatelor
auditive ºi a implanturilor cardiace; 

j) gratuitatea transportului urban cu mijloace de
transport în comun de suprafaþã sau cu metroul, pentru
copiii cu handicap accentuat ºi grav ºi pentru asistenþii
personali ai acestora, acordatã pe baza unei anchete
sociale realizate de cãtre asistentul social din cadrul
compartimentului specializat al primãriei în a cãrei razã
teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa copilul cu
handicap; modalitatea de acordare a gratuitãþii ºi
cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin comun al
ministrului sãnãtãþii ºi familiei ºi al ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, cu avizul
Ministerului Finanþelor Publice, care va fi publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I; 

k) gratuitatea transportului interurban, la alegere,
cu tren de persoane, clasa a II-a, cu autobuzele sau cu
navele pentru transport fluvial, în limita a 12 cãlãtorii
dus-întors pe an pentru copiii cu handicap grav ºi
pentru asistenþii personali ai acestora ºi în limita a 6
cãlãtorii dus-întors pe an pentru copiii cu handicap
accentuat ºi pentru însoþitorii acestora; copiii cu
afecþiuni renale care necesitã hemodializã în alte
localitãþi decât cele de domiciliu, precum ºi asistenþii
personali ai acestora beneficiazã de gratuitate ºi peste
limita menþionatã, în funcþie de recomandarea
centrului de dializã; 

l) alocaþia lunarã de hranã pentru copiii bolnavi de
HIV/SIDA, calculatã pe baza alocaþiei zilnice de hranã
stabilite pentru consumurile colective din unitãþile
sanitare publice. 

Art. 6 Legea Învãþãmântului 84/1995 

Învãþãmântul obligatoriu este de 10 clase.
Frecventarea obligatorie a învãþãmântului de 10 clase,
forma de zi, înceteazã la vârsta de 18 ani.

Obligaþiile persoanelor seropozitive 
Persoanele seropozitive nu au numai drepturi, ci ºi

obligaþii. Aceste obligaþii sunt prevãzute în legi, iar
nerespectarea lor atrage sancþionarea persoanei
respective. Obligaþiile persoanelor infectate cu HIV au ca
scop protejarea lor ºi a celor cu care aceste persoane intrã
în contact, astfel încât ºi legea sã ajute la prevenirea
rãspândirii HIV.

În noul Cod Penal sunt douã articole care
reglementeazã infracþiunile contra sãnãtãþii pornind de
la HIV ºi infecþiile cu transmitere sexualã:

Împiedicarea combaterii bolilor 

Art. 383. – Nerespectarea mãsurilor privitoare la
prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, dacã a
avut ca urmare rãspândirea unei asemenea boli, se
pedepseºte cu închisoare de la o lunã la un an sau cu
zile-amendã. 

Contaminarea venericã ºi transmiterea sindromului
imunodeficitar dobândit 

Art. 384. – (1) Transmiterea unei boli venerice prin
act sexual, de orice naturã, cu o persoanã de sex diferit
sau de acelaºi sex sau prin acte de perversiune sexualã
de cãtre o persoanã care ºtie cã suferã de o astfel de
boalã se pedepseºte cu închisoare strictã de la un an la
5 ani. 

(2) Transmiterea sindromului imunodeficitar
dobândit – SIDA – de cãtre o persoanã care ºtie cã
suferã de aceastã boalã se pedepseºte cu închisoare
strictã de la 5 la 15 ani. 

Aceste reglementãri sunt completate cu prevederile
legii 548/2002, lege reprodusã în întregime în acest
material.

KIT VOLUNTARI
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CAPITOLUL I

Dispoziþii generale 
Art. 1. – (1) Pentru prevenirea transmiterii infecþiei

cu HIV ºi combaterea eficientã a bolii SIDA, precum ºi
pentru protecþia specialã a persoanelor afectate de
acest flagel, prezenta lege reglementeazã direcþiile
principale de acþiune ºi stabileºte mãsurile necesare ce
se impun. 

(2) Obiectivele prevãzute la alin. (1) se vor realiza
pe baza Strategiei naþionale a Guvernului în acest
domeniu ºi prin aplicarea programelor naþionale de
prevenire, supraveghere, control ºi reducere a
impactului social al cazurilor de infecþie HIV/SIDA,
elaborate de Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei, împreunã
cu Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerul
Tineretului ºi Sportului, Secretariatul General al
Guvernului, Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Copilului ºi Adopþie ºi Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate, al Colegiului Medicilor din
România ºi al Colegiului Farmaciºtilor din România. 

(3) Direcþiile de specialitate din cadrul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei, direcþiile de sãnãtate publicã
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, instituþiile de
sãnãtate publicã ºi unitãþile de stat sau private cu
atribuþii ºi responsabilitãþi în domeniu sunt cuprinse
în reþeaua naþionalã de prevenire, supraveghere ºi
control al infectãrii cu HIV ºi al bolii SIDA. 

(4) În toate unitãþile de învãþãmânt, de stat sau
private, se va asigura difuzarea prin mijloace de
informare în masã de programe de educaþie ºi
informative privind prevenirea transmiterii infecþiei
cu HIV ºi comportamentul adecvat faþã de persoanele
afectate de boala SIDA. 

Art. 2. – Activitatea de prevenire a rãspândirii
maladiei SIDA în România cuprinde un plan de
mãsuri, instituite la nivel naþional ºi regional în cadrul
asistenþei de sãnãtate publicã, pentru prevenirea
infectãrii ºi a transmiterii virusului HIV, asigurarea
îngrijirilor medicale de profil ºi a tratamentului
specific antiretroviral ºi al bolilor asociate infecþiei
HIV/SIDA, în spital ºi în ambulatoriu, educarea
individului, familiei ºi colectivitãþilor, pregãtirea
profesionalã de calitate ºi continuã a personalului

medico-sanitar care asigurã servicii de asistenþã
medicalã pacienþilor HIV/SIDA, precum ºi pentru
dezvoltarea cercetãrii medicale în domeniu. 

Art. 3. – Persoanele infectate cu HIV sau bolnave
de SIDA beneficiazã de protecþie socialã, de tratament
nediscriminatoriu în ceea ce priveºte dreptul la
învãþãturã, dreptul la muncã ºi protecþia socialã a
muncii ºi la promovarea profesionalã, iar starea
sãnãtãþii lor nu poate constitui criteriu de concediere. 

Art. 4. – Pentru fundamentarea, elaborarea ºi
supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei
naþionale pentru supravegherea, controlul ºi
prevenirea cazurilor de infecþie cu HIV/SIDA, pentru
respectarea convenþiilor, a tratatelor ºi a celorlalte acte
internaþionale la care România este parte ºi pentru
monitorizarea întregii activitãþi în domeniu, se
constituie Comisia naþionalã pentru supravegherea,
controlul ºi prevenirea cazurilor de infecþie HIV/SIDA,
organizatã ca organism interministerial fãrã
personalitate juridicã, sub autoritatea primului-
ministru, pe lângã Secretariatul General al Guvernului,
condusã de cãtre consilierul primului-ministru cu
atribuþii în domeniul asigurãrii sãnãtãþii populaþiei. 

Art. 5. – Fondurile necesare aplicãrii Strategiei
naþionale pentru supravegherea, controlul ºi
prevenirea cazurilor de infecþie cu HIV/SIDA se
asigurã de la bugetul de stat, din Fondul de asigurãri
sociale de sãnãtate, din venituri extrabugetare ºi din
fondurile PHARE – programul comunitar „Prevenirea
SIDA“, în baza Memorandumului de finanþare
PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã, semnat la Bucureºti la 29 decembrie 2000
ºi ratificat prin Ordonanþa Guvernului nr. 47/2001,
aprobatã prin Legea nr. 616/2001. 

CAPITOLUL II

Mãsuri de prevenire a transmiterii infecþiei cu HIV 
Art. 6. – Mãsurile de prevenire a transmiterii

infecþiei cu HIV constau în: 

a) educarea populaþiei privind modul de
transmitere a infecþiei cu HIV; 

b) stabilirea grupurilor expuse riscului de infecþie
HIV/SIDA ºi aplicarea mãsurilor de prevenire stabilite
în programele naþionale prevãzute la art. 1 alin. (2); 
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c) stabilirea unui pachet de informaþii utile despre
infecþia HIV/SIDA ºi asigurarea accesului gratuit ºi
necondiþionat la acestea pentru populaþia din toate
categoriile sociale; 

d) conlucrarea permanentã a Comisiei naþionale
pentru supravegherea, controlul ºi prevenirea
cazurilor de infecþie HIV/SIDA cu organisme române
guvernamentale ºi neguvernamentale ºi cu asociaþiile
internaþionale de profil; 

e) aplicarea obligatorie a precauþiilor universale ºi
asigurarea mijloacelor necesare la nivelul tuturor
unitãþilor sanitare, cu sau fãrã paturi; 

f) asigurarea obligatorie a mijloacelor de prevenire
a transmiterii de la mamã la fãt a infecþiei HIV; 

g) obligaþia tuturor mijloacelor de informare în
masã de a promova, în mod gratuit ºi trimestrial,
utilizarea prezervativului, în vederea prevenirii
transmiterii pe cale sexualã a infecþiei cu HIV; 

h) asigurarea în mod gratuit de cãtre angajator a
profilaxiei postexpunere profesionalã, conform
metodologiei stabilite de Comisia naþionalã pentru
supravegherea, controlul ºi prevenirea cazurilor de
infecþie HIV/SIDA. 

CAPITOLUL III

Mãsuri de protecþie socialã a persoanelor
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 

Art. 7. – (1) Mãsurile de protecþie socialã sunt
urmãtoarele: 

a) asigurarea neîngrãditã ºi necondiþionatã a
dreptului la muncã al bolnavilor HIV/SIDA; 

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

c) respectarea dreptului la învãþãmânt în cazul
copiilor ºi tinerilor infectaþi cu HIV sau bolnavi de
SIDA ºi integrarea acestora în formele de învãþãmânt. 

(2) În funcþie de stadiul infecþiei, persoanele
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiazã de
orientare sau reorientare profesionalã ori de
pensionare, stabilitã prin expertizã medicalã de
specialitate, dupã caz. 

(3) Testarea HIV se efectueazã conform normelor
ºi metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
sãnãtãþii ºi familiei. 

(4) Pentru o alimentaþie corespunzãtoare atât
pentru bolnavii internaþi ºi instituþionalizaþi, cât ºi
pentru cei din ambulatoriu, care sã asigure eficienþã în
tratamentul cu medicamente antiretrovirale, se acordã
indemnizaþii lunare de hranã, în cuantum aprobat
prin hotãrâre a Guvernului. 

CAPITOLUL IV

Confidenþialitatea ºi tratamentul adecvat 

Art. 8. – (1) Pãstrarea confidenþialitãþii datelor
privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA este obligatorie pentru: 

a) angajaþii reþelei sanitare; 

b) angajatorii acestor persoane; 

c) funcþionarii publici care au acces la aceste date. 

(2) În cazul medicilor informaþiile cu privire la
statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie sã fie
comunicate între specialiºti, pentru a se asigura
acurateþea diagnosticelor ºi conduitelor terapeutice
chirurgicale ºi nechirurgicale în diferitele faze
evolutive ale infecþiei HIV/SIDA. 

(3) Pacientul este obligat sã informeze medicul
curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la
statusul sãu HIV, atunci când îl cunoaºte. 

(4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
care îºi cunosc statusul de HIV pozitiv rãspund,
conform legii, pentru transmiterea voluntarã a infecþiei,
dacã aceasta s-a produs din motive imputabile lor. 

(5) Persoanele infectate cu HIV care nu îºi cunosc
statusul de HIV pozitiv nu rãspund pentru eventuala
transmitere a infecþiei HIV. 

Art. 9. – Unitãþile sanitare ºi medicii, indiferent de
specialitate, sunt obligaþi sã interneze ºi sã asigure
îngrijirile medicale de profil în specialitatea pe care o
reprezintã, în conformitate cu patologia prezentatã de
pacient. 

Art. 10. – Medicaþia specificã antiretroviralã ºi a
bolilor asociate infecþiei HIV/SIDA se instituie pe baza
Ghidului terapeutic în infecþia HIV al Comisiei
naþionale pentru supravegherea, controlul ºi
prevenirea cazurilor de infecþie HIV/SIDA, în regim
de gratuitate pe toatã perioada necesarã. 

Art. 11. – Activitatea de diagnosticare, tratament ºi
monitorizare a terapiei în spital ºi în ambulatoriu se
realizeazã sub coordonarea centrelor regionale
HIV/SIDA, pe baza normelor elaborate de Comisia
naþionalã pentru supravegherea, controlul ºi
prevenirea cazurilor de infecþie HIV/SIDA. 

CAPITOLUL V

Pregãtirea profesionalã de specialitate ºi
dezvoltarea cercetãrii medicale în domeniu 

Art. 12. – (1) Un element de bazã al Strategiei
naþionale a Guvernului în domeniul reglementat prin
prezenta lege este pregãtirea profesionalã de calitate a
celor care asigurã servicii de asistenþã medicalã
pacienþilor HIV/SIDA. 
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(2) Pregãtirea continuã a personalului medico-
sanitar în domeniul infecþiei HIV/SIDA se realizeazã la
nivelul centrelor regionale HIV/SIDA. 

Art. 13. – Cercetarea medicalã în domeniu este o
prioritate. Ea va fi coordonatã de Institutul de Boli
Infecþioase „Prof. Dr. Matei Balº“ Bucureºti ºi de
Centrul pentru studiul retroviruºilor umani „Victor
Babeº“ Bucureºti, în colaborare cu centrele medicale
naþionale ºi internaþionale. 

Art. 14. – Cercetarea epidemiologicã se realizeazã
de cãtre direcþiile din cadrul Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei, stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãþii ºi
familiei. 

Art. 15. – Alte cercetãri în domeniu, inclusiv cerce-
tarea sociologicã, se efectueazã prin departamentele de
specialitate ale fiecãrui minister. 

CAPITOLUL VI

Finanþarea activitãþilor de prevenire a
transmiterii HIV ºi de tratament al bolii SIDA,

precum ºi a mãsurilor de protecþie socialã a
persoanelor afectate 

Art. 16. – (1) Finanþarea activitãþilor de prevenire,
educaþie ºi protecþie socialã este asiguratã de la bugetul
de stat prin capitol distinct la nivelul fiecãrui minister
ºi departament reprezentat în Comisia naþionalã
pentru supravegherea, controlul ºi prevenirea
cazurilor de infecþie HIV/SIDA. 

(2) Finanþarea activitãþilor terapeutice ºi de îngrijiri
medicale se realizeazã de Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate, de Casa de Asigurãri de Sãnãtate a
Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi
Autoritãþii Judecãtoreºti ºi de Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Ministerului Lucrãrilor Publice, Transpor-
turilor ºi Locuinþei, potrivit legii. 

(3) Activitatea desfãºuratã în domeniu de organi-
zaþiile neguvernamentale este sprijinitã de Guvern. 

CAPITOLUL VII

Aplicarea eficientã a programelor naþionale 
de prevenire, supraveghere, control ºi reducere 

a impactului social al cazurilor de infectare 
cu HIV/SIDA 

Art. 17. – În vederea aplicãrii eficiente a programelor
naþionale de prevenire, supraveghere, control ºi reducere
a impactului social al cazurilor de infectare cu
HIV/SIDA, se vor aproba prin hotãrâre a Guvernului
organizarea ºi funcþionarea Comisiei naþionale pentru
supravegherea, controlul ºi prevenirea cazurilor de
infecþie HIV/SIDA, care va stabili atribuþiile principale,
componenþa ºi modul de întrunire ale acesteia. 

Art. 18. – Ministrul Sãnãtãþii ºi Familiei va informa
periodic comisiile de sãnãtate ale Senatului ºi Camerei
Deputaþilor cu privire la activitatea desfãºuratã ºi la
aplicarea programelor de prevenire a transmiterii
infecþiei cu HIV/SIDA, de asigurare a terapiei
specifice, de protecþie socialã a persoanelor infectate ºi
de monitorizare a rezultatelor. 

Art. 19. – Cei vinovaþi de întreruperea nejustificatã
a aplicãrii programelor naþionale prevãzute de
prezenta lege sau a asigurãrii resurselor financiare
aferente, precum ºi de aplicarea defectuoasã a
prevederilor acestor programe vor rãspunde potrivit
reglementãrilor privind rãspunderea ministerialã. 

CAPITOLUL VIII

Dispoziþii tranzitorii ºi finale 

Art. 20. – În termen de 30 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei legi se va elabora ºi se va supune
aprobãrii, prin hotãrâre a Guvernului, regulamentul
de aplicare a prevederilor prezentei legi. 

Art. 21. – În termen de 60 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei legi preºedintele Comisiei
naþionale pentru supravegherea, controlul ºi
prevenirea cazurilor de infecþie HIV/SIDA va propune
aprobarea, în cadrul primei ºedinþe a acesteia, a
regulamentului de funcþionare a acesteia. 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.
(2) din Constituþia României. 

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 octombrie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României. 

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU 

Bucureºti, 29 octombrie 2002. 

Nr. 584. 
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DISCRIMINARE
Noþiunea de discriminare desemneazã totalitatea

atitudinilor ºi comportamentelor prin care anumitor
indivizi ºi grupuri li se refuzã drepturile ºi oportu-
nitãþile existente pentru alþi indivizi ºi grupuri, în
cadrul unei ºi aceleaºi societãþi. Acesta este sensul
principal al discriminãrii negative. Forma extremã de
discriminare naþionalã, etnicã, religioasã, rasialã, de
gen, etc. se numeºte „segregaþie“.

În prezent o nouã atitudine este clasificatã drept
discriminare ºi este întâlnitã sub denumirea de
„discriminare pozitivã“, aceasta referindu-se la
acordarea unor drepturi suplimentare comunitãþilor
sau indivizilor dezavantajaþi de practici discrimi-
natorii anterioare.

„Barometrul de opinie privind discriminarea în
România“5 identificã principalele forme de discrimi-
nare în România ºi a actorilor implicaþi.

Raportul identificã ca ºi categorii supuse în mod
constant, general la acte discriminare: homosexualii,
femeile, romii, sãracii ºi membrii unor secte religioase.

Ca ºi contexte favorizante pentru comporata-
mentele discriminatorii, raportul identificã 3 categorii
de contexte:

§ Accesul ºi exercitarea unei ocupaþii este consi-
derat un context în care se aplicã tratamente
diferenþiate „foarte des sau des“. Exemplu de
discriminare voitã în România: o femeie care
este gravidã nu va fi angajatã, pentru cã are
dreptul la concediu maternal de doi ani.

§ O a doua categorie de contexte favorizante o
constituie ºcoala ºi locurile publice, spaþii unde
interacþiunea dintre indivizi este mai degrabã
afectivã-emoþionalã ºi mai puþin reglementatã
formal. Persoanele cu handicap sunt izolate în
ºcoalã, nereuºind sã se integreze în grupurile
informale, iar ºi mai grav, nu sunt acceptate în
grupuri formale.

§ Ultima categorie se referã la spitale/ policlinici,
instituþii ale administraþiei publice, justiþie.
Persoanele intervievate reclamã reticenþa
personalului angajat în instituþiile publice în
raporturile cu cetãþenii de etnie romã.

DISCRIMINAREA ªI STIGMATIZAREA
PERSOANELOR INFECTATE CU HIV

„Stigmatizarea, tãcerea, discriminarea ºi negarea,
ca ºi lipsa confidenþialitãþii, limiteazã eforturile pentru
prevenire, îngrijire ºi tratament ºi cresc impactul
epidemiei asupra indivizilor, comunitãþilor ºi
naþiunilor“ (Declaraþia de angajament pentru
HIV/SIDA a Naþiunilor Unite).

Fiecare secol a avut boli transmisibile încãrcate cu
critici morale. Oamenii afectaþi erau uneori
consideraþi bariere în calea eradicãrii bolilor ºi în calea
asigurãrii supravieþuirii comunitãþii. Oamenii au
încercat întotdeauna sã îi izoleze pe cei bolnavi ºi i-au
discriminat. Acum, acele mãsuri sunt considerate
eronate ºi este evident cã au adus suferinþe în plus ºi
umilinþã.

Discriminarea faþã de persoanele infectate cu HIV
este evident un fenomen universal. Stigmatizarea,
discriminarea ºi excluderea socialã au fost alãturi de
infecþia cu HIV încã de la începuturile epidemiei.
Chiar dacã s-au fãcut eforturi susþinute pentru
combaterea discriminãrii, chiar dacã s-au descoperit
tratamente care stopeazã evoluþia bolii, în unele
comunitãþi atitudinile au rãmas neschimbate.

Originea atitudinilor ºi comportamentelor
discriminatorii sau de stigmatizare faþã de persoanele
infectate cu HIV o gãsim în momentele în care s-a
descoperit virusul. Faptul cã SIDA a fost descoperitã
mai întâi la homosexuali ºi apoi la consumatorii de
droguri a intensificat reacþiile, uneori iraþionale, de
respingere ºi umilire din partea unor membri ai
comunitãþii. Prejudecãþile, lipsa de informare,
articolele iresponsabile din mass-media ºi teama de
boalã ºi moarte au fost ºi sunt încã motive adiþionale
pentru stigmatizare ºi discriminare.

Pe parcursul celor peste 20 de ani de epidemie,
discriminarea s-a redus, însã existã în continuare.
Faptul cã existã ºi astãzi, (când SIDA este
consideratã boalã cronicã, când ºtim clar cum se
poate preveni, când toate þãrile lumii fac eforturi
pentru integrarea socialã a persoanelor infectate ºi
reducerea discriminãrii) nu mai poate fi acceptat
pentru mult timp. Deja se organizeazã campanii
internaþionale ºi existã legi care penalizeazã orice fel
de discriminare (137/ 2000 în România).

CONCEPTE

5 Raport emis de Metro Media Transilvania, octombrie 2004



Condiþiile ºi mecanismele de bazã ale discriminãrii
sunt prezente în societate din cele mai vechi timpuri.
Pentru a forma un grup, oamenii trebuie sã fie diferiþi
ºi aceastã diferenþiere reprezintã exact definiþia literarã
a discriminãrii. Mai mult, identitatea ºi sentimentul de
a fi parte dintr-o comunitate constã tocmai în
diferenþierea faþã de alþii, cei care nu fac parte din
comunitate. Dacã o persoanã nu seamãnã cu
majoritatea sau nu respectã regulile morale ale
comunitãþii, de cele mai multe ori se confruntã cu
excluderea, precedatã de un tratament injust, ºi de
stigmatizare6.

Discriminarea este influenþatã de regulile din
societate. Un exemplu elocvent, nelegat de infecþia cu
HIV îl reprezintã situaþia în care (în evul mediu)
nobilul pãlmuia iobagul, care primeºte palma
considerând-o acceptabilã. În cazul în care iobagul
pãlmuia nobilul, gestul era absolut inacceptabil.
Asemãnãtoare este situaþia judecãtorului care dã o
pedeapsã mai mare violatorului care a agresat o femeie
cãsãtoritã, decât celui care a agresat o femeie divorþatã.
Totuºi, societatea actualã se bazezã pe egalitate, ºi
legile care o guverneazã urmãresc respectarea acestei
egalitãþi. Iar naþiunile, comunitãþile ºi oamenii trebuie
sã cunoascã ºi sã respecte legile (inclusiv comunitãþile
tradiþionale care interzic femeilor dreptul la educaþie,
sau cele care considerã cã binele comunitãþii este mai
important decât al individului).

Discriminarea este definitã ca o diferenþiere
incorectã, o atitudine sau un comportament diferit, în
funcþie de anumite caracteristici ale unei persoane:
sex, orientare sexualã, vârstã, rasã, naþionalitate,
limbã, stare de sãnãtate, situaþie socialã, opinii etc.
Discriminarea se poate gãsi la multe nivele: legislativ
(de politici), la nivelul societãþii, comunitar, inter-
personal sau chiar intrapersonal (autodiscriminarea).

Toate aceste nivele sunt strâns legate între ele ºi se
influenþeazã reciproc. În plus, de multe ori discri-
minarea este subtilã, mascatã, greu de demonstrat ºi
chiar greu de recunoscut. Dar indivizii sunt puternic
afectaþi de acestã discriminare sau de stigmatizare,
unul din efecte fiind scãderea respectului de sine.
Fiind un comportament injust, afecteazã puternic
încrederea în cei din jur a persoanelor afectate, le face
sã adopte mecanisme de apãrare care de fapt le
limiteazã accesul la resursele disponibile în societate.

În cazul infecþiei cu HIV stigmatizarea porneºte de
la ideea cã HIV afecteazã persoanele cu comporta-
mente sexuale promiscue sau chiar perverse.
Consumul de droguri, este o activitate ilegalã ºi de
asemenea este legat de lipsa controlului, tulburarea

liniºtii publice. Discriminarea oamenilor care au
parteneri sexuali multipli sau consumã droguri le
agraveazã situaþia, expunându-i inclusiv riscului de
infectare. Discriminarea faþã de persoanele infectate
duce la evitarea diagnosticãrii, marginalizare,
ascundere, chiar la comportamente agresive. În toate
situaþiile sunt afectaþi de stigmatizare ºi discriminare
atât oamenii infectaþi, cât ºi membrii familiilor, copiii,
membrii grupului din care fac parte. Oamenii pot
refuza sau evita testarea dacã se tem de discriminãri
ulterioare, pot ajunge sã se teamã sã discute despre
infecþia cu HIV. Membrii unei astfel de comunitãþi vor
face foarte greu faþã unui diagnostic de infecþie cu HIV.

Se fac discriminãri chiar între oamenii infectaþi cu
HIV: heterosexuali ºi homosexuali, copii ºi adulþi, cei
care s-au infectat printr-o interveþie medicalã ºi cei
infectaþi din cauza unui comportament propriu ºi chiar
discriminãri în funcþie de situaþia socialã, etnicã, vârstã.
ªi aceste forme de discriminare, ca toate celelalte sunt
injuste. Uneori se porneºte de la ideea cã e mai uºor sã
eliminãm mai întâi discriminarea pentru unii oameni,
ceea ce se poate dovedi periculos – inclusiv prin
creºterea discriminãrii faþã de alte persoane. Uneori
chiar persoanele care se confruntã cu discriminãri din
alte motive îi discrimineazã pe cei care sunt infectaþi cu
HIV (pãrinþii copiilor cu handicap senzorial nu acceptã
în clase copii infectaþi cu HIV).

Nerespectarea confidenþialitãþii asupra diagnos-
ticului de infecþie cu HIV reprezintã atât ignorarea
legilor ºi a drepturilor omului cât ºi premisele pentru
apariþia discriminãrii. Confidenþialitatea este atât un
drept elementar, cât ºi o primã modalitate de protecþie
împotriva discriminãrii.

Situaþiile în care se întâlneºte discriminarea faþã
de persoanele infectate cu HIV sunt multiple:

• Solicitarea de asistenþã medicalã (mai ales gine-
cologie, stomatologie, toate manevrele invazive);

• Frecventarea ºcolii (refuzul înscrierii, excludere,
tratament diferit);

• Obþinerea sau menþinerea unui loc de muncã
(refuzul angajãrii, concediere, forþarea pensionãrii);

• Obþinerea serviciilor sociale (nerespectarea
confidenþialitãþii, intimidare);

• Obþinerea unei asigurãri/ împrumut bancar (refuz,
excludere, condiþionare de analize medicale);

• Cãsãtorie (condiþionare prin testare, intimidare);

• Închirierea unei locuinþe (refuz, evacuare);

• Migraþie (refuz, condiþionare prin testul HIV).

71DISCRIMINARE ªI STIGMATIZARE
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Mesajele discriminatorii primite de persoanele
infectate de la cei care le sunt apropiaþi sau de la cei
care ar trebui sã le asigure servicii sunt cutremurãtoare:

• Nu mai eºti binevenit la noi;

• Nu mai eºti fiul meu;

• Asta meritai;

• Nu pot sã te tratez, cum ai îndrãznit sã vii aici?;

• Nu am voie sã mã joc cu tine ;

• Cu stilul tãu de viaþã, era de aºteptat;

• Eºti ruºinea oraºului;

• Dupã ce mori îmi laºi mie CD-urile tale?;

• Nu vreau sã te ajut;

• Nu poþi intra în clasa asta;

• Tu vei sta singur în bancã;

• Va trebui sã pleci de aici, nu vreau sã am
probleme cu restul angajaþilor;

• Te rog sã nu atingi caietul meu;

• Nu ai ce cãuta aici, cautã un spital pentru cei
bolnavi de SIDA;

• Cei cu SIDA nu pot obþine …;

• Vezi cã are SIDA, pune-þi douã perechi de mãnuºi.

Pentru a rãspunde eficient discriminãrii ºi
stigmatizãrii faþã de persoanele afectate de HIV/SIDA
guvernele, comunitãþile ºi instituþiile trebuie sã
acþioneze simultan pe mai multe fronturi:

1. asigurare de servicii medicale ºi sociale de
calitate pentru toate persoanele;

2. implicarea persoanelor infectate cu HIV în
realizarea politicilor sociale ºi în activitãþi;

3. integrarea serviciilor de prevenire HIV ºi
tratament în pachete de servicii – boli cronice,
educaþie pentru sãnãtate;

4. implicarea activã a sectorului public ºi privat;

5. asigurare de „educaþie pentru sãnãtate“ la ºcoalã
ºi la locul de muncã;

6. pledare pentru acceptare în comunitate;

7. organizare de campanii de informare, educare,
comunicare în scopul schimbãrii comporta-
mentului;

8. informarea/ educarea în primul rând a funcþio-
narilor publici deoarece serviciile publice sunt
desemnate sã asigure toate drepturile legale ale
persoanelor infectate cu HIV.

Evaluarea mãsurii în care s-au redus discrimi-
narea ºi stigmatizarea faþã de persoanele infectate se
poate face urmãrind:

• procentul de persoane care solicitã testare HIV;

• numãrul de apeluri la liniile de informare;

• numãrul de persoane infectate cu HIV care
vorbesc în public (mass-media);

• procentul persoanelor infectate cu HIV care
solicitã servicii medicale ºi sociale;

• procentul persoanelor infectate cu HIV la care
se cunoaºte statutul ºi sunt integrate în muncã
sau ºcoalã.

Integrarea în ºcoli

Pe parcursul ultimilor ani au fost multe situaþii în
care copii infectaþi cu HIV au avut probleme la
integrarea în ºcoalã. Când se cunoaºte sau se aflã
statutul HIV al unui copil acesta se confruntã cu
refuzul de a fi acceptat în ºcoalã.

Marginalizarea persoanelor infectate cu HIV este
bazatã pe prejudecãþi. Persoana infectatã cu HIV este
etichetatã atât din punctul de vedere al cauzelor care se
presupune cã au condus la infectare, cât ca ºi bolnav de
SIDA. În aceste condiþii o bunã informare va elimina
prejudecãþile care construiesc un „zid“ între
persoanele infectate cu HIV ºi restul societãþii.
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___________ 

* Text actualizat pânã la data de 11.03.2004 avându-se în vedere
urmãtoarele acte: 

– Legea nr. 48/2002

– O.G. nr. 77/2003

– Legea nr. 27/2004.

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din
Constituþia României ºi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea
nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.

CAPITOLUL I 
Principii ºi definiþii

Art. 1. – (1) În România, stat de drept, democratic
ºi social, demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane
reprezintã valori supreme ºi sunt garantate lege.

(2) Principiul egalitãþii între cetãþeni, al excluderii
privilegiilor ºi discriminãrii sunt garantate în special în
exercitarea urmãtoarelor drepturi:

a) dreptul la un tratament egal în faþa instanþelor
judecãtoreºti ºi a oricãrui alt organ jurisdicþional; 

b) dreptul la securitatea persoanei ºi la obþinerea
protecþiei statului împotriva violenþelor sau maltra-
tãrilor din partea oricãrui individ, grup sau instituþie; 

c) drepturile politice, ºi anume drepturile
electorale, dreptul de a participa la viaþa publicã ºi de
a avea acces la funcþii ºi demnitãþi publice; 

d) drepturile civile, în special:

(i) dreptul la libera circulaþie ºi la alegerea
reºedinþei;

(ii) dreptul de a pãrãsi þara ºi de a se întoarce
în þarã;

(iii) dreptul de a obþine ºi de a renunþa la cetã-
þenia românã; 

(iv) dreptul de a se cãsãtori ºi de a-ºi alege
partenerul;

(v) dreptul de proprietate;

(vi) dreptul la moºtenire;

(vii) dreptul la libertatea de gândire,
conºtiinþã ºi religie;

(viii) dreptul la libertatea de opinie ºi de
exprimare;

(ix) dreptul la libertatea de întrunire ºi de
asociere;

(x) dreptul de petiþionare;

e) drepturile economice, sociale ºi culturale, în special:

(i) dreptul la muncã, la libera alegere a
ocupaþiei, la condiþii de muncã echitabile ºi
satisfãcãtoare, la protecþia împotriva ºomajului, la un
salariu egal pentru muncã egalã, la o remuneraþie
echitabilã ºi satisfãcãtoare;

(ii) dreptul de a înfiinþa sindicate ºi de a se afilia
unor sindicate; 

(iii) dreptul la locuinþã;

(iv) dreptul la sãnãtate, la îngrijire medicalã, la
securitate socialã ºi la servicii sociale; 

(v) dreptul la educaþie ºi la pregãtire profesionalã;

(vi) dreptul de a lua parte, în condiþii de
egalitate, la activitãþi culturale ºi sportive; 

f) dreptul de acces la toate locurile ºi serviciile
destinate folosinþei publice.

(3) Exercitarea drepturilor enunþate în cuprinsul
prezentului articol priveºte persoanele aflate în situaþii
comparabile.

(4) Orice persoanã fizicã sau juridicã are obligaþia
sã respecte principiile enunþate la alin. (2).*
___________ 
* Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 1 din Legea nr.

48/2002.

Art. 2. – (1) Potrivit prezentei ordonanþe, prin
discriminare se înþelege orice deosebire, excludere,
restricþie sau preferinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate,
etnie, limbã, religie, categorie socialã, convingeri, sex,
orientare sexualã, vârstã, handicap, boalã cronicã
necontagioasã, infectare HIV sau apartenenþã la o
categorie defavorizatã, care are ca scop sau efect
restrângerea ori înlãturarea recunoaºterii, folosinþei sau
exercitãrii, în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute

LEGISLAÞIE

Ordonanþã nr. 137/2000
din 31/08/2000

Versiune actualizata la data de 11/03/2004

privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare*
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de lege, în domeniul politic, economic, social ºi cultural
sau în orice alte domenii ale vieþii publice.

(11) Dispoziþia de a discrimina persoanele pe oricare
dintre temeiurile prevãzute la alin. (1) este consideratã
discriminare în înþelesul prezentei ordonanþe.

(2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei
ordonanþe, prevederile, criteriile sau practicile aparent
neutre care dezavantajeazã anumite persoane, pe baza
criteriilor prevãzute la alin. (1), faþã de alte persoane,
în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau
practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate ºi
necesare.

(3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin
efectele pe care le genereazã, favorizeazã sau
defavorizeazã nejustificat ori supune unui tratament
injust sau degradant o persoanã, un grup de persoane
sau o comunitate faþã de alte persoane, grupuri de
persoane sau comunitãþi atrage rãspunderea
contravenþionalã conform prezentei ordonanþe, dacã
nu intrã sub incidenþa legii penale.

(31) Constituie hãrþuire ºi se sancþioneazã contra-
venþional orice comportament pe criteriu de rasã,
naþionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã,
convingeri, gen, orientare sexualã, apartenenþã la o
categorie defavorizatã, vârstã, handicap, statut de
refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la
crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori
ofensiv.

(4) Orice deosebire, excludere, restricþie sau
preferinþã bazatã pe douã sau mai multe criterii
prevãzute la alin. (1) constituie circumstanþã
agravantã la stabilirea rãspunderii contravenþionale
dacã una sau mai multe dintre componentele acesteia
nu intrã sub incidenþa legii penale.

(5) Constituie victimizare ºi se sancþioneazã
contravenþional conform prezentei ordonanþe orice
tratament advers, venit ca reacþie la o plângere sau
acþiune în justiþie cu privire la încãlcarea principiului
tratamentului egal ºi al nediscriminãrii.

(6) Prevederile prezentei ordonanþe nu pot fi
interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera
exprimare, a dreptului la opinie ºi a dreptului la
informaþie.

(7) Mãsurile luate de autoritãþile publice sau de
persoanele juridice de drept privat în favoarea unei
persoane, unui grup de persoane sau a unei
comunitãþi, vizând asigurarea dezvoltãrii lor fireºti ºi
realizarea efectivã a egalitãþii de ºanse a acestora în
raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau
comunitãþi, precum ºi mãsurile pozitive ce vizeazã
protecþia grupurilor defavorizate nu constituie
discriminare în sensul prezentei ordonanþe.

(8) În înþelesul prezentei ordonanþe eliminarea
tuturor formelor de discriminare se realizeazã prin: 

a) prevenirea oricãror fapte de discriminare, prin
instituirea unor mãsuri speciale, inclusiv a unor
acþiuni afirmative, în vederea protecþiei persoanelor
defavorizate care nu se bucurã de egalitatea ºanselor; 

b) mediere prin soluþionarea pe cale amiabilã a
conflictelor apãrute în urma sãvârºirii unor acte/fapte
de discriminare; 

c) sancþionarea comportamentului discriminatoriu
prevãzut în dispoziþiile alin. (1)-(5).*
__________ 
*Articolul a fost modificat prin art. 1 pct. 1 din O.G. nr. 77/2003,

astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 27/2004.

Art. 3. – Dispoziþiile prezentei ordonanþe se aplicã
tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau
private, precum ºi instituþiilor publice cu atribuþii în
ceea ce priveºte:

a) condiþiile de încadrare în muncã, criteriile ºi
condiþiile de recrutare, selectare ºi promovare, accesul
la toate formele ºi nivelurile de orientare, formare ºi
perfecþionare profesionalã;*

b) protecþia ºi securitatea socialã;*

c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la
bunuri ºi facilitãþi; 

d) sistemul educaþional;

e) asigurarea libertãþii de circulaþie;

f) asigurarea liniºtii ºi ordinii publice.

g) alte domenii ale vieþii sociale.*
___________ 
* Literele a) ºi b) au fost modificate prin articolul unic, pct. 4 din

Legea nr. 48/2002.
– Litera g) a fost introdusã prin articolul unic, pct. 5 din Legea nr.

48/2002.

Art. 4. – În înþelesul prezentei ordonanþe, categorie
defavorizatã este acea categorie de persoane care fie se
aflã pe o poziþie de inegalitate în raport cu majoritatea
cetãþenilor datoritã diferenþelor identitare faþã de
majoritate, fie se confruntã cu un comportament de
respingere ºi marginalizare.*
__________ 
*Articolul a fost modificat prin art. 1 pct. 2 din O.G. nr. 77/2003.

CAPITOLUL II 
Dispoziþii speciale

Secþiunea I 
Egalitatea în activitatea economicã ºi în materie 

de angajare ºi profesie

Art. 5. – Constituie contravenþie, conform prezen-
tei ordonanþe, condiþionarea participãrii la o activitate
economicã a unei persoane ori a alegerii sau exercitãrii
libere a unei profesii de apartenenþa sa la o anumitã
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rasã, naþionalitate, etnie, religie, categorie socialã,
respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea
sexualã, de vârsta sau de apartenenþa sa la o categorie
defavorizatã.*
___________ 

* Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 7 din Legea nr.
48/2002.

Art. 6. – Constituie contravenþie, conform prezen-
tei ordonanþe, discriminarea unei persoane pentru
motivul cã aparþine unei anumite rase, naþionalitãþi,
etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii
defavorizate, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientãrii sexuale a acesteia, într-
un raport de muncã ºi protecþie socialã, cu excepþia
cazurilor prevãzute de lege, manifestatã în
urmãtoarele domenii:*

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau
încetarea raportului de muncã;

b) stabilirea ºi modificarea atribuþiilor de serviciu,
locului de muncã sau a salariului;

c) acordarea altor drepturi sociale decât cele
reprezentând salariul;*

d) formarea, perfecþionarea, reconversia ºi
promovarea profesionalã;

e) aplicarea mãsurilor disciplinare;

f) dreptul de aderare la sindicat ºi accesul la
facilitãþile acordate de acesta;

g) orice alte condiþii de prestare a muncii, potrivit
legislaþiei în vigoare.
___________ 

* Partea introductivã ºi litera c) au fost modificate prin articolul
unic, pct. 8 din Legea nr. 48/2002.

Art. 7. – (1) Constituie contravenþie, conform
prezentei ordonanþe, refuzul unei persoane fizice sau
juridice de a angaja în muncã o persoanã pentru
motivul cã aceasta aparþine unei anumite rase,
naþionalitãþi, etnii, religii, categorii sociale sau unei
categorii defavorizate ori din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientãrii sexuale a acesteia, cu
excepþia cazurilor prevãzute de lege.

(2) Constituie contravenþie, conform prezentei
ordonanþe, condiþionarea ocupãrii unui post prin
anunþ sau concurs, lansat de angajator ori de
reprezentantul acestuia, de apartenenþa la o anumitã
rasã, naþionalitate, etnie, religie, categorie socialã sau
la o categorie defavorizatã, de vârsta, de sexul sau
orientarea sexualã, respectiv de convingerile candida-
þilor, cu excepþia situaþiei prevãzute la art. 2 alin. (4).

(3) Persoanele fizice ºi juridice cu atribuþii în
medierea ºi repartizarea în muncã vor aplica un
tratament egal tuturor celor aflaþi în cãutarea unui loc
de muncã, vor asigura tuturor persoanelor aflate în

cãutarea unui loc de muncã accesul liber ºi egal la
consultarea cererii ºi ofertei de pe piaþa muncii, la
consultanþa cu privire la posibilitãþile de ocupare a
unui loc de muncã ºi de obþinere a unei calificãri ºi vor
refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale
angajaþilor. Angajatorii vor asigura confidenþialitatea
datelor privitoare la rasa, naþionalitatea, etnia, religia,
sexul, orientarea sexualã sau a altor date cu caracter
privat care privesc persoanele aflate în cãutarea unui
loc de muncã.*
___________ 
* Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 9 din Legea nr.

48/2002.

Art. 8. – Constituie contravenþie, conform
prezentei ordonanþe, discriminarea angajaþilor de
cãtre angajatori, în raport cu prestaþiile sociale
acordate, din cauza apartenenþei angajaþilor la o
anumitã rasã, naþionalitate, origine etnicã, religie,
categorie socialã sau la o categorie defavorizatã ori pe
baza vârstei, sexului, orientãrii sexuale sau
convingerilor promovate de ei.*
___________ 
* Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 10 din Legea

nr. 48/2002.

Art. 9. – Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate
în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a
refuza angajarea unei persoane care nu corespunde
cerinþelor ocupaþionale în domeniul respectiv, atât
timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare
în sensul prezentei ordonanþe, iar aceste mãsuri sunt
justificate obiectiv de un scop legitim ºi metodele de
atingere a acelui scop sunt adecvate ºi necesare.*
__________ 
*Articolul a fost modificat prin art. 1 pct. 3 din O.G. nr. 77/2003.

Secþiunea a II-a

Accesul la serviciile publice administrative ºi juridice, 
de sãnãtate, la alte servicii, bunuri ºi facilitãþi

Art. 10. – Constituie contravenþie, conform
prezentei ordonanþe, dacã fapta nu intrã sub incidenþa
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui
grup de persoane din cauza apartenenþei acestora ori a
persoanelor care administreazã persoana juridicã la o
anumitã rasã, naþionalitate, etnie, religie, categorie
socialã sau la o categorie defavorizatã, respectiv din
cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientãrii
sexuale a persoanelor în cauzã prin:

a) refuzarea acordãrii serviciilor publice adminis-
trative ºi juridice;

b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile de sãnãtate publicã – alegerea
medicului de familie, asistenþã medicalã, asigurãrile de
sãnãtate, serviciile de urgenþã sau alte servicii de sãnãtate;
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c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau
imobil cu destinaþie de locuinþã, cu excepþia situaþiei
în care aceastã restrângere este justificatã obiectiv de
un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop
sunt adecvate ºi necesare;*

d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a
încheia orice alt tip de contract, cu excepþia situaþiei în
care aceastã restrângere este justificatã obiectiv de un
scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop
sunt adecvate ºi necesare;*

e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup
de persoane la serviciile oferite de teatre,
cinematografe, biblioteci, muzee ºi expoziþii, cu
excepþia situaþiei în care aceastã restrângere este
justificatã obiectiv de un scop legitim, iar metodele de
atingere a acelui scop sunt adecvate ºi necesare;*

f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup
de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri,
restaurante, baruri, discoteci sau de orice alþi
prestatori de servicii, indiferent dacã sunt în
proprietate privatã ori publicã, cu excepþia situaþiei în
care aceastã restrângere este justificatã obiectiv de un
scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop
sunt adecvate ºi necesare;*

g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup
de persoane la serviciile oferite de companiile de
transport în comun – prin avion, vapor, tren, metrou,
autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace
-, cu excepþia situaþiei în care aceastã restrângere este
justificatã obiectiv de un scop legitim, iar metodele de
atingere a acelui scop sunt adecvate ºi necesare;*

h) refuzarea acordãrii pentru o persoanã sau un
grup de persoane a unor drepturi sau facilitãþi.*
___________ 

*Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 11 din Legea nr.
48/2002.

– Literele c), d), e), f) ºi g) au fost modificate prin art. 1 pct. 4 din
O.G. nr. 77/2003.

Art. 11-14. – Abrogate*
___________ 

* Articolele 11-14 au fost abrogate prin articolul unic, pct. 12 din
Legea nr. 48/2002.

Secþiunea a III-a 
Accesul la educaþie

Art. 15. – (1) Constituie contravenþie, conform
prezentei ordonanþe, refuzarea accesului unei
persoane sau unui grup de persoane la sistemul de
educaþie de stat sau privat, la orice formã, grad ºi
nivel, din cauza apartenenþei acestora la o anumitã
rasã, naþionalitate, etnie, religie, categorie socialã sau
la o categorie defavorizatã, respectiv din cauza

convingerilor, vârstei, sexului sau orientãrii sexuale a
persoanelor în cauzã.*

(2) Prevederile alineatului precedent se aplicã
tuturor fazelor sau la etapelor din sistemul
educaþional, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în
unitãþile ori instituþiile de învãþãmânt ºi la evaluarea
ori examinarea cunoºtinþelor.

(3) Constituie contravenþie, conform prezentei
ordonanþe, solicitarea unor declaraþii doveditoare a
apartenenþei acelei persoane sau acelui grup la o
anumitã etnie, care sã condiþioneze accesul unei
persoane sau unui grup de persoane la educaþie în
limba maternã. Excepþie face situaþia în care în
învãþãmântul liceal ºi universitar candidaþii concureazã
pe locuri special acordate pentru o anumitã minoritate
ºi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei
organizaþii legal constituite a minoritãþii respective, a
apartenenþei la aceastã minoritate.*

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în
sensul restrângerii dreptului unitãþii ori instituþiei de
învãþãmânt de a refuza înscrierea sau admiterea unei
persoane ale cãrei cunoºtinþe ori rezultate anterioare
nu corespund standardelor sau condiþiilor de înscriere
cerute pentru accesul în instituþia respectivã, atât timp
cât refuzul nu este determinat de apartenenþa
persoanei în cauzã la o anumitã rasã, naþionalitate,
etnie, religie, categorie socialã sau la o categorie
defavorizatã, respectiv din cauza convingerilor,
vârstei, sexului sau orientãrii sexuale a acesteia.*

(5) Prevederile alin. (1) ºi (2) nu pot fi interpretate
în sensul restrângerii dreptului unitãþii ori instituþiei
de învãþãmânt pentru pregãtirea personalului de cult
de a refuza înscrierea unei persoane al cãrei statut
confesional nu corespunde condiþiilor stabilite pentru
accesul în instituþia respectivã.

(6) Constituie contravenþie, conform prezentei
ordonanþe, orice îngrãdiri pe criterii de apartenenþã la
o anumitã rasã, naþionalitate, etnie, religie, categorie
socialã sau la o categorie defavorizatã în procesul de
înfiinþare ºi de acreditare a instituþiilor de învãþãmânt
înfiinþate în cadrul legislativ în vigoare.*
___________ 

*Alineatele 1, 3, 4 ºi 6 au fost modificate prin articolul unic,
pct. 13 din Legea nr. 48/2002.

Secþiunea a IV-a 
Libertatea de circulaþie, dreptul la libera alegere a

domiciliului ºi accesul în locurile publice

Art. 16. – (1) Constituie contravenþie, conform
prezentei ordonanþe, orice acþiuni constând în
ameninþãri, constrângeri, folosirea forþei sau orice alte
mijloace de asimilare, strãmutare sau colonizare de
persoane, în scopul modificãrii compoziþiei etnice,
rasiale sau sociale a unei zone a þãrii sau a unei localitãþi.
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(2) Constituie contravenþie, conform prezentei
ordonanþe, orice comportament constând în
determinarea pãrãsirii domiciliului, în deportare sau
în îngreunarea condiþiilor de viaþã ºi de trai cu scopul
de a se ajunge la renunþarea la domiciliul tradiþional al
unei persoane sau al unui grup de persoane
aparþinând unei anumite rase, naþionalitãþi, etnii sau
religii, respectiv al unei comunitãþi, fãrã acordul
acestora. Constituie o încãlcare a prevederilor
prezentei ordonanþe atât obligarea unui grup de
persoane aflate în minoritate de a pãrãsi localitatea,
aria sau zonele în care locuieºte, cât ºi obligarea unui
grup de persoane aparþinând majoritãþii de a se stabili
în localitãþi, arii sau zone locuite de o populaþie
aparþinând minoritãþilor naþionale.*
___________ 

* Alineatul 2 fost modificat prin articolul unic, pct. 14 din Legea
nr. 48/2002.

Art. 17. – (1) Constituie contravenþie, conform
prezentei ordonanþe, orice comportament care are ca
scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui
grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil
din cauza apartenenþei acestuia la o anumitã rasã,
naþionalitate, etnie, religie, categorie socialã sau la o
categorie defavorizatã, respectiv din cauza
convingerilor, vârstei, sexului sau orientãrii sexuale a
persoanelor în cauzã.

(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretatã în
sensul restrângerii dreptului autoritãþilor de punere în
aplicare a planurilor de sistematizare ºi amenajare a
teritoriului, atât timp cât mutarea se face în condiþiile
legii, iar mãsura luatã nu este determinatã de
apartenenþa persoanei sau a grupului de persoane în
cauzã la o anumitã rasã, naþionalitate, etnie, religie,
categorie socialã sau la o categorie defavorizatã,
respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orientãrii sexuale a acestora.*
___________ 

* Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 15 din Legea
nr. 48/2002.

Art. 18. – Constituie contravenþie, conform
prezentei ordonanþe, interzicerea accesului unei
persoane sau al unui grup de persoane în locurile
publice din cauza apartenenþei acestora la o anumitã
rasã, naþionalitate, etnie, religie, categorie socialã sau
la oricare altã categorie defavorizatã, respectiv din
cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientãrii
sexuale a persoanelor în cauzã.*
___________ 

* Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 16 din Legea
nr. 48/2002.

Secþiunea a V-a 
Dreptul la demnitatea personalã

Art. 19. – Constituie contravenþie, conform pre-
zentei ordonanþe, dacã fapta nu intrã sub incidenþa
legii penale, orice comportament manifestat în public,
având caracter de propagandã naþionalist-ºovinã, de
instigare la urã rasialã sau naþionalã, ori acel
comportament care are ca scop sau vizeazã atingerea
demnitãþii ori crearea unei atmosfere de intimidare,
ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare,
îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de
persoane sau unei comunitãþi ºi legat de apartenenþa
acestora la o anumitã rasã, naþionalitate, etnie, religie,
categorie socialã sau la o categorie defavorizatã ori de
convingerile, sexul sau orientarea sexualã a acestuia.@
___________ 

* Articolul a fost modificat prin articolul unic, pct. 17 din Legea
nr. 48/2002.

Secþiunea a VI-a* 
Consiliul Naþional pentru Combaterea

Discriminãrii
__________ 

* Secþiunea a VI-a cuprinzând art. 191 – 194 a fost introdusã prin
art. 1 pct. 5 din O.G. nr. 77/2003.

Art. 191. – Consiliul Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii este autoritatea naþionalã care investi-
gheazã ºi sancþioneazã contravenþional faptele sau actele
de discriminare prevãzute în prezenta ordonanþã.

Art. 192. – În exercitarea atribuþiilor sale, Consiliul
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii îºi
desfãºoarã activitatea în mod independent, fãrã ca
aceasta sã fie îngrãditã sau influenþatã de cãtre alte
instituþii ori autoritãþi publice.

Art. 193. – Consiliul Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii este responsabil cu aplicarea ºi controlul
respectãrii prevederilor prezentei ordonanþe în
domeniul sãu de activitate, precum ºi în ceea ce
priveºte armonizarea dispoziþiilor din cuprinsul
actelor normative sau administrative care contravin
principiului nediscriminãrii.

Art. 194. – În vederea combaterii faptelor de
discriminare, Consiliul Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii îºi exercitã atribuþiile în urmãtoarele
domenii:

a) prevenirea faptelor de discriminare;

b) medierea faptelor de discriminare;

c) investigarea, constatarea ºi sancþionarea faptelor
de discriminare;

d) monitorizarea cazurilor de discriminare;

e) acordarea de asistenþã de specialitate victimelor
discriminãrii.
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CAPITOLUL III 
Dispoziþii procedurale ºi sancþiuni*

__________ 

* Titlul capitolului III a fost modificat prin art. I pct. 93 din O.G.
nr. 77/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 27/2004.

Art. 20. – (1) Contravenþiile prevãzute la art. 5-8,
art. 10, art. 15 alin. (1), (3) ºi (6), art. 16, art. 17 alin.
(1), art. 18 ºi 19 se sancþioneazã cu amendã de la
2.000.000 lei la 20.000.000 lei, dacã discriminarea
vizeazã o persoanã fizicã, respectiv cu amendã de la
4.000.000 lei la 40.000.000 lei, dacã discriminarea
vizeazã un grup de persoane sau o comunitate.*

(2) Sancþiunile se aplicã ºi persoanelor juridice.

(3) Dispoziþiile prezentei ordonanþe se comple-
teazã cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr.
180/2002, cu modificãrile ulterioare.*

(4) Abrogat.*

(5) La cererea agenþilor constatatori, reprezentanþii
legali ai autoritãþilor ºi instituþiilor publice ºi ai
agenþilor economici supuºi controlului, precum ºi
persoanele fizice au obligaþia, în condiþiile legii:

a) sã punã la dispoziþie orice act care ar putea ajuta
la clarificarea obiectivului controlului;

b) sã dea informaþii ºi explicaþii verbale ºi în scris,
dupã caz, în legãturã cu problemele care formeazã
obiectul controlului;

c) sã elibereze copiile documentelor solicitate;

d) sã asigure sprijinul ºi condiþiile necesare bunei
desfãºurãri a controlului ºi sã-ºi dea concursul pentru
clarificarea constatãrilor.

(6) Nerespectarea obligaþiilor prevãzute la alin. (5)
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã
de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.*

__________ 

* Alineatul (1) a fost modificat prin art. 1 pct. 6 din O.G. nr.
77/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de
aprobare nr. 27/2004.

– Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.G.
nr. 77/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de
aprobare nr. 27/2004.

– Alineatul (4) a fost abrogat prin art. I pct. 8 din O.G. nr.
77/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de
aprobare nr. 27/2004.

– Alineatele (5) ºi (6) au fost introduse prin art. 1 pct. 9
din O.G. nr. 77/2003, astfel cum a fost modificat prin
Legea de aprobare nr. 27/2004.

Art. 21. – (1) În toate cazurile de discriminare
prevãzute în prezenta ordonanþã persoanele
discriminate au dreptul sã pretindã despãgubiri
proporþional cu prejudiciul suferit, precum ºi
restabilirea situaþiei anterioare discriminãrii sau
anularea situaþiei create prin discriminare, potrivit
dreptului comun.

(2) Cererea de despãgubire este scutitã de taxã
judiciarã de timbru.

(3) La cerere, instanþa poate dispune retragerea, de
cãtre autoritãþile emitente, a autorizaþiei de funcþio-
nare a persoanelor juridice care, printr-o acþiune
discriminatorie, cauzeazã un prejudiciu semnificativ
sau care, deºi cauzeazã un prejudiciu redus, încalcã în
mod repetat prevederile prezentei ordonanþe.

(4) Dovada discriminãrii se poate face prin orice
mijloc de probã, inclusiv înregistrãri audio ºi video.*
__________ 

* Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 91 din O.G. nr.
77/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 27/2004.

Art. 22. – (1) Organizaþiile neguvernamentale care
au ca scop protecþia drepturilor omului sau care au
interes legitim în combaterea discriminãrii au calitate
procesualã activã în cazul în care discriminarea se
manifestã în domeniul lor de activitate ºi aduce
atingere unei comunitãþi sau unui grup de persoane.

* Organizaþiile prevãzute la alin. (1) au calitate
procesualã activã ºi în cazul în care discriminarea
aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia
din urmã.*
__________ 

* Articolul a fost modificat prin art. I pct. 92 din O.G. nr. 77/2003,
introdus prin Legea de aprobare nr. 27/2004.

CAPITOLUL IV 
Dispoziþii finale

Art. 23. – (1) În termen de 60 de zile de la data
publicãrii prezentei ordonanþe în Monitorul Oficial al
României, Partea I, se constituie Consiliul Naþional
pentru Combaterea Discriminãrii, organ de
specialitate al administraþiei publice centrale, în
subordinea Guvernului.

(2) Structura organizatoricã ºi celelalte atribuþii ale
Consiliului Naþional pentru Combaterea Discrimi-
nãrii vor fi reglementate prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 24. – Prezenta ordonanþã intrã în vigoare în
termen de 60 de zile de la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. – La data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe se abrogã orice alte dispoziþii contrare.
__________ 

*Articolul a fost introdus prin art. 1 pct. 10 din O.G. nr. 77/2003.
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Cum putem defini drogurile?
Termenul de droguri acoperã o gamã largã de

substanþe ce pot afecta starea fizicã ºi psihicã a unei
persoane. Altfel spus, drogurile pot modifica felul în
care percepem realitatea, reacþionãm sau comunicãm
cu ceilalþi. Drogurile influenþeazã ceea ce simþim ºi pot
schimba imaginea despre sine ºi despre lume. Din
categoria drogurilor fac parte: 

n analgezicele de tipul heroinei, morfinei sau
metadonei;

n halucinogenele de tipul LSD, unele amfetamine
ºi ciupercile halucinogene;

n stimulentele de genul cocainei, crackului,
ecstasy, amfetaminelor, cofeinei ºi nicotinei;

n depresivelor de tipul benzodiazepinelor,
barbituricelor ºi alcoolului; 

n produsele casnice ºi industriale de tipul
solvenþilor, aerosolilor ºi substanþelor volatile
care pot deveni droguri dacã sunt utilizate în
mod abuziv.

Principalii termeni referitori la droguri 
Termenul de dependenþã descrie comportamentul

unei persoane care consumã zilnic droguri ºi care are
dificultãþi în a renunþa la consum. Este un
comportament tipic, care are drept scop primordial
obþinerea unei noi doze de drog, indiferent de
mijloacele folosite pentru a atinge acest scop.

Dependenþa fizicã se manifestã la reducerea
dozelor, la întreruperea completã a administrãrii sau
la amânarea acesteia peste limitele suportabile de cãtre
organism. Efectul acestei dependenþe îmbracã aspectul
sindromului de sevraj.

Dependenþa psihicã reprezintã dorinþã imperioasã
ºi irezistibilã ce obligã pe toxicoman sã continue
utilizarea drogului care i-a adus dependenþã ºi se poate
instala indiferent de drog, cu anumite particularitãþi
pentru fiecare drog în parte. Consumatorii simt cã nu
pot supravieþui fãrã drogul sau drogurile alese.

Dependenþa naturalã apare odatã cu naºterea
copilului, atunci când mama acestuia este toxicomanã.

Dezintoxicarea este procesul prin care un
toxicoman este tratat pentru a scãpa de dependenþa
fizicã pentru un anume drog.

Termenul de „droguri tari“ se referã la drogurile
de genul: heroinã, crack care sunt considerate mai
periculoase ºi care pot conduce rapid la dependenþã.

Drogurile uºoare sunt drogurile considerate mai
puþin problematice, de tipul marihuanei, haºiºului ºi al
unor amfetamine.

Supradoza reprezintã consumul oricãrui drog în
cantitate mare, cu apariþia unor efecte adverse de
ordin fizic ºi mintal grave. Poate fi accidentalã ºi
urmatã de consecinþe fatale dacã nu se acordã un
ajutor medical specializat în cel mai scurt timp.

Politoxicomania reprezintã consumul mai multor
droguri, deseori cu intenþia de a le spori efectele sau de
a contracara efectele unora în beneficiul altora. De
exemplu, mulþi oameni fumeazã marihuana în scopul
de a diminua efectele consumului de heroinã.

Psihoactiv este un termen generic utilizat pentru a
descrie drogurile care produc modificãri ale stãrii de
spirit.

Recãderea reprezintã reînceperea consumului
dupã o perioadã de abstinenþã.

Toleranþa se referã la modul în care organismul se
adapteazã la prezenþa repetatã a unui drog. Aceasta
înseamnã cã este necesar sã se administreze doze din
ce în ce mai crescute pentru a obþine un efect plãcut
asemãnãtor cu cel obþinut dupã luarea primelor doze.
Dacã se întrerupe consumul pentru o anumitã
perioadã de timp toleranþa scade. În acest caz toleranþa
devine foarte importantã, mai ales pentru
consumatorii de heroinã. Aceºtia pot ajunge uºor la
starea de intoxicare dupã o perioadã de timp de
abstinenþã, dacã reîncep sã consume pornind de la
aceeaºi cantitate consumatã anterior.

Tranchilizantele sunt droguri sintetice, de uz
medical, folosite în tratamentul anxietãþii, depresiei,
insomniei dar ºi ca relaxant muscular.

Toxicomanul este o persoanã dependentã de un
anumit drog.

Sevrajul reprezintã rãspunsul organismului la
absenþa bruscã a drogului cu care este obiºnuit. În
sevraj, natura simptomelor ºi intensitatea acestora
diferã în funcþie de drogul administrat. Cel mai sever
sevraj apare la heroinã ºi se manifestã prin: tremur
puternic, dureri articulare ºi musculare, dureri
abdominale însoþite de simptome specifice stãrii de
gripã (greaþã, vãrsãturi, febrã, frisoane, transpiraþii),
neliniºte, insomnie.

PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI
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TUTUNUL
Tutunul este una dintre substanþele cele mai des

folosite care provoacã dependenþã.

Cum te afecteazã pe tine:

Anual, 5 000 000 de oameni mor din cauza fumatului.

ALCOOLUL:
Alcoolul este produs din fermentarea fructelor,

legumelor sau a cerealelor. Berea conþine o parte
alcool la 20 pãrþi de apã. Bãuturile spirtoase ca whisky
sau vodka, conþin cam jumãtate alcool.

Cum te afecteazã pe tine:

AMFETAMINELE
În anii ’60, amfetaminele erau prescrise foarte des

pentru combaterea depresiilor sau pentru a determina
scãderea apetitului. În prezent, acestea pot fi vândute
ilegal sub formã de pilule sau pulbere care se prizeazã.
Poþi fi determinat sã þi le injectezi.

Cum te afecteazã pe tine:
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Dacã nu depãºeºti 20 de þigãri pe zi, în peste 40 de
ani, vei consuma 292 000 de þigãri. Asta înseamnã cã
vei fuma de peste 15 000 de EUR, la preþul de azi.

Deseori, consumul de alcool este un factor în
producerea decesului în urma unor cãzãturi,
incendii, înec sau sinucideri.

Inhalând fum de þigarã, introduci în corp tar,
nicotinã ºi gaze nocive, cum ar fi monoxidul de
carbon. (ªi aceste substanþe nu sunt inhalate numai
de fumatori, ci ºi de cei din jurul lor).

Fumãtorii pretind cã aceste gaze îi ajutã sã se
relaxeze ºi sã se concentreze. Unii fumãtori, în
special tinerele, considerã cã fumatul le ajutã sã îºi
pãstreze greutatea corporalã scãzutã.

Cu cât fumezi mai mult, cu atât creºte riscul de a
suferi de afecþiuni ale inimii, cancer, bronºitã, proasta
circulaþie a sângelui ºi ulcer. Femeile însãrcinate care
fumeazã mai mult sunt predispuse sã aibã copii mai
mici.

Injectându-þi droguri, dacã foloseºti acelaºi ac,
riºti sã te infectezi cu HIV, virusul care duce la SIDA.

Amfetaminele excitã corpul, dând senzaþia de
energie ºi încredere în propriile forþe. Dozele mari
pot provoca atacuri de panicã, iar corpul tãu va avea
nevoie de câteva zile pentru a se reface pe deplin.

Când vine vorba de amfetamine, nu este
niciodatã suficient. Pentru a menþine efectele
amfetaminelor, consumatorii trebuie sã creascã
doza. De fiecare datã când înceteazã sã îºi mai
administreze aceastã dozã, consumatorii devin
depresivi ºi au o permanentã senzaþie de foame.
Slãbirea sistemului imunitar îºi lasã amprenta
asupra stãrii generale de sãnãtate.

Efectele alcoolului se fac simþite rapid ºi pot dura
câteva ore – sau mai mult, în funcþie de cantitatea
consumatã.

Dupã câteva pahare de alcool, majoritatea
oamenilor se simt mai relaxaþi ºi mai puþin inhibaþi.
Consumul excesiv de alcool poate provoca ameþealã,
vedere neclarã sau pierderea echilibrului, iar uneori
pierderea conºtiinþei.

Pericolul cel mai mare al consumului de alcool îl
reprezintã rãnirea în urma unor accidente. 

Pentru mulþi oameni, a consuma alcool cu
moderaþie poate fi o activitate socialã plãcutã, doar
dacã nu exagereazã.

Pentru a evita sã-þi distrugi sãnãtatea , ar fi o idee
bunã sã pãstrezi limitele – mai puþin de 21 de
unitãþi pe sãptãmânã pentru bãrbaþi ºi 14 pentru
femei (o unitate este echivalentul a jumãtate dintr-
o halbã de bere, un pahar mic de vin sau o mãsurã
de bãuturã tare).

Consumând alcool excesiv, în mod constant
creºte riscul apariþiei afecþiunilor de ficat (în special
ciroza), a cancerului de diferite feluri, a afecþiunilor
pancreasului sau a ulcerului. De asemenea, pot
apãrea disfuncþii cardiace sau ale circulaþiei sângelui,
sau pot afecta funcþiile cerebrale.
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COCAINA
Cocaina este un stimulent puternic cu proprietãþi

asemãnãtoare amfetaminelor. Cocaina este un praf alb
produs din frunzele arbustului de coca. Din cauza
preþului mare este vãzut în general ca un drog pentru
oamenii bogaþi.

Uneori este administrat prin injectare (poate în
combinaþie cu heroina), dar cel mai adesea este prizat.

Cum te afecteazã pe tine:

ECSTASY
Ecstasy, drog cunoscut mai pe scurt ca “E“, se

distribuie în tablete sau capsule de diferite culori. Este
posibil sã întâlneºti acest drog sub diferite alte nume
cum ar fi „dennis the menace“, „new yorkers“, „love
doves“, „disco burgers“ sau „Phase 4“.

Cum te afecteazã pe tine:

LSD
LSD, cunoscut ºi ca „acid“ (dietilamida acidului

lisergic) este un praf alb. De cele mai multe ori este
amestecat cu alte substanþe ºi se distribuie sub formã
de tablete sau capsule, în biluþe de hârtie sau cubuleþe
de zahãr.

O „cãlãtorie“ începe cam dupã o orã dupã
administrarea unei doze de LSD ºi efectele înceteazã
cam în 12 ore, în funcþie de cantitate.

Efectele depind de starea de spirit a celui care îºi
administreazã doza. Efectele constau de cele mai multe
ori în distorsionãri, tulburãri ale imaginilor ºi ale
auzului sau senzaþii percepute ca fiind în afara
propriului corp.

„Cãlãtoriile“ pot conduce la depresii , ameþeli sau
chiar atacuri de panicã. Acestea se întâmplã în special
dacã cel care se aflã sub influenþa drogului este
neliniºtit sau nu este familiarizat cu împrejurimile.

O persoanã care conduce maºina, dupã ce ºi-a
administrat LSD se pune în pericol atât pe el cât ºi pe
ceilalþi.

CIUPERCILE MAGICE
Sunt o serie de ciuperci sãlbatice care pot provoca

iluzii sau halucinaþii. Dintre acestea cea mai cunoscutã
este „Liberty Cap“ care conþine substanþe
halucinogene. Nu este ilegal sã culegi „ciuperci
magice“ ºi sã le consumi crude. Dar, o datã ce le-ai
uscat ºi le-ai transformat în orice fel de amestec, poþi
sã fii în afara legii.
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„Crack“ este mai ieftin decât cocaina, dar mult
mai periculos. Este cocainã care a fost tratatã chimic
astfel încât sã poatã fi fumatã. Starea iniþialã de
ameþealã ºi uºurare este urmatã de efecte neplãcute,
care nu numai cã încurajeazã administrarea unei alte
doze, dar poate duce la dependenþã.

Se consumã cu predilecþie în locuri în care
atmosfera este „încinsã“, la petrecerile rave de
exemplu, ºi poate conduce la stop respirator. De fapt
au fost mai multe decese asociate cu administrarea
de Ecstasy. Studiile aratã cã, consumul de Ecstasy
poate afecta celule nervoase, iar consumul
îndelungat poate afecta ºi funcþionarea ficatului.

Cocaina induce un sentiment de hilaritate
excesivã, de bunã-stare, indiferenþã la durere ºi
iluzia unei puteri mentale ºi fizice extraordinare.

Efectele au tendinþa de a ajunge la apogeu foarte
repede ºi de a scãdea la fel de rapid. Atunci, drogul
trebuie administrat din ce în ce mai des pentru a-ºi
menþine efectele la punctul cel mai de sus.

Pe o perioadã mai lungã de timp, „fericirea“ este
înlocuitã de o stare generalã proastã, somnolenþã ºi
pierderi în greutate. Prizarea cocainei poate provoca
leziuni ale mucoasei nazale, care în afarã de alte
probleme pe care le cauzeazã, poate fi extrem de
dureroasã. 

Ecstasy îi poate face pe oameni sã fie foarte
prietenoºi faþã de ceilalþi sau sã le dea o stare
hiperactivã. Odatã ce trece efectul, aceºtia se simt
îngrozitor. Le poate afecta ºi coordonarea
miºcãrilor, fiind periculos sã facã unele activitãþi
aparent simple, cum ar fi condusul unei maºini sau
mersul pe bicicletã.

Administrat în doze mari , poate provoca stãri de
anxietate, confuzie ºi chiar paranoia.

Persoanele care consumã regulat Ecstasy, suferã de
insomnii, iar fetele au o menstruaþie mai abundentã.

Cei mai expuºi efectelor negative sunt cei care
suferã de epilepsie sau orice fel de afecþiuni ale
inimii.



Cum te afecteazã pe tine:

CANNABIS
Cannabis-ul provine dintr-o plantã numitã

Cannabis Sativa. Haºiºul este obþinut din rãºina
comprimatã în blocuri de mãrimi diferite. O altã
formã pe care o ia cannabisul este marijuana. De obicei
este amestecat cu tutun , rulatã ca o þigaretã ºi fumatã.

Cum te afecteazã pe tine:

INHALANTELE
Inhalantele sunt substanþe care se gãsesc în produse

ca lipici, lichid de baterie, vopsea, aerosoli ºi petrol.
Când aceºti vapori sunt inhalaþi, produc acelaºi efect
ca ºi alcoolul. Unele persoane mãresc efectul inhalând
aceste substanþe dintr-o pungã de plastic.

Cum te afecteazã pe tine:

BARBITURICE
Barbituricele au efect curativ în tratamentele

medicale pentru calmarea pacienþilor (ca sedativ) ºi ca
somnifere (ca hipnotic). Acestea sunt prafuri ºi sunt
vândute în capsule colorate. Consumatorii le înghit
sau ºi le injecteazã.

Cum te afecteazã pe tine:
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Nu este foarte uºor sã faci diferenþa între astfel de
ciuperci ºi unele obiºnuite.

O „cãlãtorie“ provocatã de o „ciupercã magicã“
nu este foarte diferitã de una provocatã de LSD. O
diferenþã ar fi cã îºi produce efectul mult mai repede
ºi nu dureazã atât de mult.

Deºi pot provoca halucinaþii, ciupercile magice
pot provoca ºi stãri de vomã sau crampe. Unul
dintre cele mai mari pericole este cã sunt câteva
astfel de ciuperci care pot provoca chiar moartea.

Injectarea de barbiturice este unul dintre cele mai
periculoase moduri de a administra un drog.

Persoanele care sunt consumatoare de barbiturice,
cu timpul, capãtã un grad de toleranþã ridicat la aceste
substanþe, iar apoi devin dependenþi atât fizic cât ºi
mental. Renunþarea bruscã la acest drog te poate ucide.

Efectele pot include iritabilitate, nervozitate, somno-
lenþã, leºin, stare de rãu generalizatã, delir ºi convulsii.

Cannabis-ul îºi produce efectele foarte repede.
Dacã este amestecat cu bãuturã sau mâncare, este
greu de mãsurat câtã substanþã nocivã este asimilatã
de corp. 

Cannabisul îi face pe consumatori sã se simtã
mai relaxaþi ºi mai comunicativi. De asemenea,
reduce abilitatea de a duce la îndeplinire acþiuni mai
complicate, ceea ce înseamnã cã este periculos sã
conducã. 

Consumatorii fãrã experienþã care îºi adminis-
treazã doze mari, sau fumeazã cannabis când sunt
depresivi, pot uneori trece prin stãri de panicã.

Ca ºi tutunul, fumul de cannabis inhalat frecvent
poate cauza bronºitã sau alte disfuncþii legate de
aparatul respirator. Poate provoca de asemenea ºi
cancer la plãmâni.

Cannabis-ul nu provoacã dependenþã fizicã, dar
consumatorii îl pot vedea ca pe o modalitate de a fi
mai relaxaþi când se angajeazã în relaþii sociale, cu
timpul cãpãtând dependenþã psihicã.

Un mod cumplit de a muri.

Un numãr impresionant de oameni au murit la
prima lor încercare de a-ºi administra inhalante
pentru cã au pulverizat gazele aerosoli direct în
cavitatea bucalã, blocându-ºi astfel cãile respiratorii. 

Efectele sunt similare cu cele ale beþiei (inclusiv
mahmurealã). Vaporii sunt absorbiþi prin plãmâni ºi
ajung repede la celulele creierului. Inhalãrile
repetate pot duce la pierderea controlului.

Cei care inhaleazã astfel de substanþe pot fi rãniþi
cu uºurinþã când se aflã în zone nesigure (pe un
acoperiº sau linie de cale feratã). Mai mult, sunt
persoane care inhaleazã pânã ajung într-o stare de
inconºtienþã ºi riscã sã se înece cu propria vomã.

Cei care inhaleazã pot deceda prin sufocare dacã
îºi pun pungile din care inhaleazã peste cap.

Inhalantele foarte puternice pot afecta celule
nervoase. Consumul repetat ºi îndelungat al unor
astfel de substanþe duce la afecþiuni grave ale
rinichilor ºi ficatului. 
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HEROINA
Heroina, împreunã cu alte opiacee, este produsã

din seminþe de opium. În forma ei cea mai purã, este
un praf alb. Heroina este uneori prizatã în amestec cu
cocaina, alteori fumatã sau injectatã.

Cum te afecteazã pe tine:

TRANCHILIZANTE
Tranchilizantele sunt prescrise de medici pentru a

controla stãrile de anxietate sau tensiune sau pentru a
combate insomniile. Deºi ar trebui sã fie administrate
sub formã de pilule, sunt uneori injectate de cãtre
consumatorii de droguri.

Tranchilizantele încetinesc reflexele, afectând
abilitãþile care necesitã atenþie ºi concentrare, cum ar fi
condusul unui autoturism. Pot provoca de asemenea
stãri agresive, prin diminuarea inhibiþiilor. Adminis-
trate în amestec cu alcoolul, provoacã dureri de cap.

Dependenþa este un fenomen aproape inevitabil
printre consumatori. Dacã un consumator înceteazã
sã mai ia acest drog, se simte confuz, iritat ºi într-o
stare de permanentã anxietate, ºi de asemenera
neputincios sã desfãºoare activitãþile de zi cu zi.
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Pe mãsurã ce dozele cresc (fapt inevitabil),
consumatorii simt efectele chiar ºi între doze.
Acestea sunt: dureri, frisoane, transpiraþie, strãnut ºi
spasme musculare.

Heroina provoacã depresii la nivelul activitãþii
cerebrale(dând senzaþia de febrã) ºi constipaþie.

Opiaceele, cum e heroina dau un sentiment de
totalã relaxare ºi detaºare de durere ºi anxietate.
Senzaþiile provocate consumatorilor sunt: toropealã,
cãldurã ºi mulþumire, iar apoi se transformã în stress
ºi discomfort.

Aici încep veºtile proaste. De îndatã ce
dependenþa fizicã s-a instaurat, plãcerea este
înlocuitã numai cu sentimentul de uºurare din
momentul administrãrii. Consumatorii au nevoie sã
administreze doze din ce în ce mai mari pentru a
ajunge la acelaºi efect.

Supradozele provoacã stãri de inconºtienþã ºi
comã, iar uneori chiar deces în urma unui stop
respirator. Riscul unui deces creºte dacã heroina este
luatã împreunã cu alte droguri, cum ar fi alcoolul.

Cei care îºi administreazã heroinã pentru prima
datã au o senzaþie de disconfort ºi vomã, în special în
cazurile în care doza a fost injectatã.

Consumatorii de heroinã îºi provoacã rãni în
urma injectãrii repetate cu ace murdare ºi cu
substanþe rezultate din amestecul cu heroinã.

La acestea se adaugã ºi alte probleme care
însoþesc consumul de heroinã: proasta alimentaþie,
neglijenþa faþã de propria persoanã ºi un trai deloc
de invidiat.
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STADIUL EXPERIMENTAL
DE CE? Curiozitatea, presiunea celor din jur.

CE? Droguri de început – tutun, alcool.

CÂND? La petreceri, în weekend-uri, cu
prietenii.

ALEGERE Poate decide dacã sã foloseascã sau nu.

LIBERTATE Din când în când îi place sã se ameþeascã.
DE ALEGERE

REZULTATE Poate avea rezultate plãcute sau
neplãcute:
• surescitare;
• stare de rãu;
• indispoziþie.

STADIUL FOLOSIRII REGULATE
DE CE? Pentru a întãri poziþia socialã, pentru

a se potrivi cu ceilalþi, pentru a se
simþi bine.

CE? Þigãri, alcool, sedative, hipnotice.

CÂND? Context social: situaþia determinã
folosirea.

LIBERTATE Cantitatea folositã este încã sub 
DE ALEGERE control.

REZULTATE Cele pozitive încã le depãºesc pe cele
negative; încã existã în cercul lui de
cunoºtinþe multe persoane care nu
consumã droguri.

STADIUL DE PREOCUPARE
DE CE? Pentru a îndepãrta sentimentele negative.

CE? Poate începe sã foloseascã alte droguri.

CÂND? Folosite în singurãtate, în timpul sãp-
tãmânii sau chiar la ºcoalã.

ALEGERE Pierde mult timp ºi multã energie,
gândindu-se la posibilitãþile de procu-
rare a drogului.

LIBERTATE Începe sã disparã controlul asupra
DE ALEGERE locului, timpului ºi cantitãþii de drog

folosite.

REZULTATE Dependenþa din punct de vedere
psihic. Sunt abandonate interesele ºi
prietenii care nu folosesc droguri.
Identificarea cu stilul de viaþã a unei
persoane dependente de droguri.
Probleme pe toate planurile.

DEPENDENÞA CHIMICÃ
Dependenþa chimicã se manifestã când folosirea

alcoolului sau a altor droguri, de cãtre o persoanã,
creeazã în mod repetat probleme în alte
compartimente ale vieþii ei, ºi totuºi, acea persoanã
continuã sã le foloseascã. Caracteristica esenþialã a
dependenþei chimice este pierderea controlului ºi
pierderea posibilitãþii de a prevedea consumul.

DE CE? Folosit pentru a se simþi normal,
relaxat.

CE? Existã un anume tip de drog folosit cu
predilecþie, dar se vor folosi ºi orice
alte tipuri disponibile.

CÂND? Când ºi unde apare accesul la drog.

LIBERTATE Pierderea posibilitãþii de a prevedea
DE ALEGERE consumul.

REZULTATE Deteriorare generalã. Folosirea con-
tinuã în ciuda repetatelor consecinþe
negative. Totul este pierdut dacã nu
intervine un tratament. Drogul devine
prioritar faþã de toate aspectele vieþii.

STADIILE INSTALÃRII DEPENDENÞEI
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PRECONTEMPLARE = negare a consumului.

„Nu am nici o problemã.“

Rolul consilierului: oferire de informaþii.

CONTEMPLARE = ambivalenþã.

„Nu cred cã am o problemã.“

„Consum, dar nu aºa mult ca alþii“.

„Mã pot lãsa oricând.“

Rolul consilierului: oferirea de informaþii, folosirea
interviului motivaþional.

DETERMINARE

„Am o problemã. Ceva trebuie schimbat.“

„Ce pot face?“

Rolul medicului specialist în toxicomanii, psiho-
terapeut: hotãrâtor.

ACÞIUNE = toxicodependentul întreprinde ceva
concret pentru a produce schimbarea.

MENÞINERE = menþine schimbarea cu efort.

Prevenirea recãderilor.

Rolul medicului specialist în toxicomanii, psihote-
rapeut = hotãrâtor.

RECÃDERE = reînceperea consumului.

Rolul medicului psihoterapeut = hotãrâtor.

IMPORTANT!

Ciclul se reia de mai multe ori pânã la
recuperarea completã, recãderea este o etapã
obligatorie a procesului de recuperare!

James Prochaska ºi Carlo Diclemente (1982)

Parlamentul României adoptã prezenta lege. 

CAPITOLUL I 

Dispoziþii generale

Art. 1. – În prezenta lege termenii ºi expresiile de
mai jos au urmãtorul înþeles: 

a) substanþe aflate sub control naþional – drogurile
ºi precursorii înscriºi în tabelele-anexã nr. I-IV care fac
parte integrantã din prezenta lege; tabelele pot fi

modificate prin ordonanþã de urgenþã a Guvernului,
prin înscrierea unei noi plante sau substanþe, prin
radierea unei plante sau substanþe ori prin transferarea
acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea
ministrului sãnãtãþii; 

b) droguri – plantele ºi substanþele stupefiante ori
psihotrope sau amestecurile care conþin asemenea
plante ºi substanþe, înscrise în tabelele nr. I-III; 

c) droguri de mare risc – drogurile înscrise în
tabelele nr. I ºi II; 

STADIILE SCHIMBÃRII

LEGISLAÞIE

Lege nr. 143/2000
din 26/07/2000

Versiune actualizatã la data de 07/03/2005

privind prevenirea ºi combaterea traficului ºi consumului ilicit de droguri*
___________ 

* Text actualizat, avându-se în vedere urmãtoarele acte: 
– Legea nr. 169/2002 
– Legea nr. 39/2003. 
– Titlul actului a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 522/2004. 

__________ 
Potrivit art. III din Legea nr. 522/2004, articolele art. 191 ºi 192 intrã în vigoare la data de 29.06.2005, odatã cu intrarea în vigoare a noului
Cod penal. 



d) droguri de risc – drogurile înscrise în tabelul nr. III; 

e) precursori – substanþele utilizate frecvent în
fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV; 

f) inhalanþi chimici toxici – substanþele stabilite ca
atare prin ordin al ministrului sãnãtãþii; 

g) consum ilicit de droguri – consumul de droguri
aflate sub control naþional, fãrã prescripþie medicalã; 

h) consumator – persoana care îºi administreazã
sau permite sã i se administreze droguri, în mod ilicit,
prin înghiþire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau
alte cãi prin care drogul poate ajunge în organism;*

h1) consumator dependent – consumatorul care, ca
urmare a administrãrii drogului în mod repetat ºi sub
necesitate ori nevoie, prezintã consecinþe fizice ºi
psihice conform criteriilor medicale ºi sociale;* 

h2) program integrat de asistenþã a consumatorilor
ºi a consumatorilor dependenþi de droguri –
totalitatea serviciilor de sãnãtate ºi a serviciilor de
asistenþã psihologicã ºi socialã asigurate în mod
integrat ºi coordonat persoanelor consumatoare de
droguri, prin unitãþile medicale, psihologice ºi sociale,
publice, private ºi mixte;* 

h3) circuit integrat de asistenþã a consumatorilor ºi
a consumatorilor dependenþi de droguri – totalitatea
programelor integrate de asistenþã asigurate
consumatorilor ºi consumatorilor dependenþi în
vederea ameliorãrii stãrii de sãnãtate în sensul
bunãstãrii fizice, psihice ºi sociale a individului.* 

i) program terapeutic – totalitatea serviciilor ºi a
mãsurilor medicale ºi psihologice integrate, indivi-
dualizate prin evaluare, planificare, monitorizare ºi
adaptare continuã pentru fiecare consumator
dependent, în vederea întreruperii consumului, a
înlãturãrii dependenþei psihice ºi/sau fizice ºi/sau a
reducerii riscurilor asociate consumului;* 

j) livrarea supravegheatã – metoda folositã de
instituþiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea ºi
sub controlul procurorului, care constã în permiterea
trecerii sau circulaþiei pe teritoriul þãrii de droguri ori
precursori, suspecþi de a fi expediaþi ilegal, sau de
substanþe care au înlocuit drogurile ori precursorii, în
scopul descoperirii activitãþilor infracþionale ºi al
identificãrii persoanelor implicate în aceste activitãþi; 

k) investigatori acoperiþi – poliþiºtii special
desemnaþi sã efectueze, cu autorizarea procurorului,
activitãþi specifice, în vederea strângerii datelor privind
existenþa infracþiunii ºi identificarea fãptuitorilor, ºi
acte premergãtoare, sub o altã identitate decât cea
realã, atribuitã pentru o perioadã determinatã;* 

l) program psihologic ºi social – totalitatea
serviciilor de evaluare, consiliere ºi psihoterapie
individualã sau de grup ºi a serviciilor ºi mãsurilor

sociale, individualizate prin evaluare, planificare,
monitorizare ºi adaptare continuã pentru fiecare
consumator în vederea înlãturãrii dependenþei,
reabilitãrii ºi reinserþiei lui sociale;* 

m) circuit terapeutic – ansamblul de programe
terapeutice aplicate consumatorului dependent de
droguri în mod complex, multidisciplinar, multisec-
torial ºi continuu, având ca scop ameliorarea stãrii de
sãnãtate;* 

n) evaluare – determinarea caracteristicilor
psihologice ºi sociale ale consumatorului de cãtre
centrele de prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog,
în vederea includerii ºi supravegherii consumatorului
într-un program psihologic ºi social de cãtre
managerul de caz.* 

__________ 

*Litera h) a fost modificatã prin art. I pct. 2 din Legea nr.
522/2004. 

– Literele h1)-h3) au fost introduse prin art. I pct. 3 din
Legea nr. 522/2004. 

– Literele i) ºi k) au fost modificate prin art. I pct. 4 din
Legea nr. 522/2004. 

– Literele l), m) ºi n) au fost introduse prin art. I pct. 5 din
Legea nr. 522/2004. 

CAPITOLUL II

Sancþionarea traficului ºi a altor operaþiuni
ilicite cu substanþe aflate sub control naþional 

Art. 2. – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea,
experimentarea, extragerea, prepararea, transfor-
marea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea,
distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea,
transportul, procurarea, cumpãrarea, deþinerea ori
alte operaþiuni privind circulaþia drogurilor de risc,
fãrã drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani
ºi interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) au ca obiect
droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la
10 la 20 de ani ºi interzicerea unor drepturi. 

Art. 3. – (1) Introducerea sau scoaterea din þarã,
precum ºi importul ori exportul de droguri de risc,
fãrã drept, se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de
ani ºi interzicerea unor drepturi. 

(2) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) privesc
droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la
15 la 25 de ani ºi interzicerea unor drepturi. 

Art. 4. – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea,
experimentarea, extragerea, prepararea, transfor-
marea, cumpãrarea sau deþinerea de droguri de risc
pentru consum propriu, fãrã drept, se pedepseºte cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendã. 
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(2) Dacã faptele prevãzute la alin. (1) privesc
droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 2
la 5 ani.*
__________ 

*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 522/2004.

Art. 5. – Punerea la dispoziþie, cu ºtiinþã, cu orice
titlu, a unui local, a unei locuinþe sau a oricãrui alt loc
amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul
ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în
asemenea locuri se pedepseºte cu închisoare de la 3 la
10 ani ºi interzicerea unor drepturi.*
__________ 

* Articolul a fost modificat prin art. IV pct. 1 din Legea nr.
169/2002. 

Art. 6. – (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu
intenþie, de cãtre medic, fãrã ca aceasta sã fie necesarã
din punct de vedere medical, se pedepseºte cu
închisoare de la 1 an la 5 ani. 

(2) Cu aceeaºi pedeapsã se sancþioneazã ºi
eliberarea sau obþinerea, cu intenþie, de droguri de
mare risc, pe baza unei reþete medicale prescrise în
condiþiile prevãzute la alin. (1) sau a unei reþete
medicale falsificate. 

Art. 7. – Administrarea de droguri de mare risc
unei persoane, în afara condiþiilor legale, se pedepseºte
cu închisoare de la unu la 5 ani.* 
__________ 

* Articolul a fost modificat prin art. IV pct. 2 din Legea nr.
169/2002. 

Art. 8. – Furnizarea, în vederea consumului, de
inhalanþi chimici toxici unui minor se pedepseºte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani.* 
__________ 

* Articolul a fost modificat prin art. IV pct. 3 din Legea nr.
169/2002. 

Art. 9. – Producerea, fabricarea, importul, exportul,
oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu,
trimiterea, procurarea, cumpãrarea sau deþinerea de
precursori, echipamente ori materiale, în scopul
utilizãrii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea
ilicitã de droguri de mare risc, se pedepsesc cu închi-
soare de la 3 la 10 ani ºi interzicerea unor drepturi. 

Art. 10. – Organizarea, conducerea sau finanþarea
faptelor prevãzute la art. 2-9 se pedepseºte cu
pedepsele prevãzute de lege pentru aceste fapte,
limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani. 

Art. 11. – (1) Îndemnul la consumul ilicit de droguri,
prin orice mijloace, dacã este urmat de executare, se
pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

(2) Dacã îndemnul nu este urmat de executare,
pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amendã. 

Art. 12. – Dacã faptele prevãzute la art. 2, 6-8 ºi 11
au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 10 la 20 de ani ºi interzicerea unor
drepturi.* 
__________ 

* Articolul a fost modificat prin art. 28 din Legea nr. 39/2003. 

Art. 13. – (1) Tentativa la infracþiunile prevãzute la
art. 2-7, la art. 9 ºi 10 se pedepseºte. 

(2) Se considerã tentativã ºi producerea sau
procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum ºi
luarea de mãsuri în vederea comiterii infracþiunilor
prevãzute la alin. (1). 

Art. 14. – (1) Cu privire la infracþiunile cuprinse în
prezentul capitol, pe lângã situaþiile prevãzute în
Codul penal, constituie circumstanþe agravante
urmãtoarele situaþii: 

a) persoana care a comis infracþiunea îndeplinea o
funcþie ce implicã exerciþiul autoritãþii publice, iar
fapta a fost comisã în exercitarea acestei funcþii; 

b) fapta a fost comisã de un cadru medical sau de o
persoanã care are, potrivit legii, atribuþii în lupta
împotriva drogurilor; 

c) drogurile au fost trimise sau livrate, distribuite
sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei
persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au
efectuat alte asemenea activitãþi interzise de lege cu
privire la una dintre aceste persoane ori dacã fapta a
fost comisã într-o instituþie sau unitate medicalã, de
învãþãmânt, militarã, loc de detenþie, centre de
asistenþã socialã, de reeducare sau instituþie medical-
educativã, locuri în care elevii, studenþii ºi tinerii
desfãºoarã activitãþi educative, sportive, sociale ori în
apropierea acestora;* 

d) folosirea minorilor în sãvârºirea faptelor
prevãzute la art. 2-11; 

e) drogurile au fost amestecate cu alte substanþe
care le-au mãrit pericolul pentru viaþa ºi integritatea
persoanelor. 

(2) În cazul circumstanþei agravante prevãzute la
alin. (1) lit. c), referitoare la sãvârºirea faptelor într-o
instituþie de învãþãmânt ori în locuri în care elevii,
studenþii ºi tinerii desfãºoarã activitãþi educative,
sportive, sociale sau în apropierea acestora, la
maximul special prevãzut de lege se poate adãuga un
spor care nu poate depãºi 5 ani, în cazul închisorii, sau
maximul general, în cazul amenzii.* 
__________ 

* Alineatul (2) a fost introdus prin art. IV pct. 4 din Legea nr.
169/2002. 

– Litera c) de la alin. (1) a fost modificatã prin art. I pct. 7 din
Legea nr. 522/2004. 
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Art. 15. – Nu se pedepseºte persoana care, mai
înainte de a fi începutã urmãrirea penalã, denunþã
autoritãþilor competente participarea sa la o asociaþie
sau înþelegere în vederea comiterii uneia dintre
infracþiunile prevãzute la art. 2-10, permiþând astfel
identificarea ºi tragerea la rãspundere penalã a
celorlalþi participanþi. 

Art. 16. – Persoana care a comis una dintre infrac-
þiunile prevãzute la art. 2-10, iar în timpul urmãririi
penale denunþã ºi faciliteazã identificarea ºi tragerea la
rãspundere penalã a altor persoane care au sãvârºit
infracþiuni legate de droguri beneficiazã de reducerea
la jumãtate a limitelor pedepsei prevãzute de lege. 

Art. 17. – (1) Drogurile ºi alte bunuri care au fãcut
obiectul infracþiunilor prevãzute la art. 2-10 se
confiscã, iar dacã acestea nu se gãsesc, condamnatul
este obligat la plata echivalentului lor în bani. 

(2) Se confiscã, de asemenea, banii, valorile sau
orice alte bunuri dobândite prin valorificarea
drogurilor ºi a altor bunuri prevãzute la alin. (1). 

(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor
confiscate ºi banii confiscaþi, conform alin. (1) ºi (2),
constituie venituri ale bugetului de stat ºi se
evidenþiazã în cont separat în bugetul de stat.* 
__________ 

* Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr.
522/2004. 

Art. 18. – (1) Drogurile ridicate în vederea confiscãrii
se distrug. Pãstrarea de contraprobe este obligatorie. 

(2) Sunt exceptate de la distrugere: 

a) medicamentele utilizabile, care au fost remise
farmaciilor sau unitãþilor spitaliceºti, dupã avizul
prealabil al Direcþiei farmaceutice din cadrul
Ministerului Sãnãtãþii; 

b) plantele ºi substanþele utilizabile în industria
farmaceuticã sau în altã industrie, în funcþie de natura
acestora, care au fost remise unui agent economic
public sau privat, autorizat sã le utilizeze ori sã le
exporte; 

c) unele cantitãþi corespunzãtoare, care vor fi
pãstrate în scop didactic ºi de cercetare ºtiinþificã sau
au fost remise instituþiilor care deþin câini ºi alte
animale de depistare a drogurilor, pentru pregãtirea ºi
menþinerea antrenamentului acestora, cu respectarea
dispoziþiilor legale. 

(3) Distrugerea drogurilor se efectueazã periodic,
prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de
cãtre o societate comercialã autorizatã, în prezenþa
unei comisii formate din câte un reprezentant al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, al Ministerului Mediului ºi Gospodãririi
Apelor, al Agenþiei Naþionale Antidrog, un specialist

din cadrul formaþiunii centrale specializate în
prevenirea ºi combaterea traficului ºi consumului ilicit
de droguri din Inspectoratul General al Poliþiei
Române ºi gestionarul camerei de corpuri delicte a
aceleiaºi unitãþi.* 

(4) Cheltuielile ocazionate de distrugerea
drogurilor se suportã de proprietar sau de persoana de
la care au fost ridicate* 
__________ 

* Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr.
522/2004. 

– Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 10 din Legea nr.
522/2004. 

Art. 19. – În cazul în care un consumator este
condamnat la pedeapsa închisorii pentru sãvârºirea
unei alte infracþiuni decât cele prevãzute la art. 4,
instanþa poate dispune includerea acestuia într-un
program terapeutic derulat în sistemul penitenciar.* 
__________ 

* Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr.
522/2004. 

CAPITOLUL III 

Dispoziþii procedurale 

Art. 191. – (1) În cazul sãvârºirii infracþiunilor
prevãzute la art. 4, procurorul dispune, în termen de
24 de ore de la începerea urmãririi penale, evaluarea
consumatorului de cãtre centrul de prevenire,
evaluare ºi consiliere antidrog, în scopul includerii
acestuia în circuitul integrat de asistenþã a persoanelor
consumatoare de droguri. 

(2) Dupã primirea raportului de evaluare, întocmit
de centrul de prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog,
în baza expertizei medico-legale în termen de 5 zile,
procurorul dispune, cu acordul învinuitului sau incul-
patului, includerea acestuia în programul integrat de
asistenþã a persoanelor consumatoare de droguri. 

(3) Dacã împotriva învinuitului sau inculpatului s-
a luat mãsura arestãrii preventive, aceasta poate fi
revocatã sau înlocuitã cu altã mãsurã preventivã. 

(4) În toate cazurile, urmãrirea penalã este
continuatã potrivit dispoziþiilor Codului de procedurã
penalã.* 
__________ 

*Articolul a fost introdus prin art. I pct. 12 din Legea nr. 522/2004. 

Art. 192. – (1) Dacã, pânã în momentul pronunþãrii
hotãrârii, inculpatul respectã protocolul programului
integrat de asistenþã a persoanelor consumatoare de
droguri, instanþa de judecatã poate sã nu aplice nici o
pedeapsã acestuia sau sã amâne aplicarea pedepsei. 
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(2) În cazul în care amânã aplicarea pedepsei,
instanþa stabileºte în cuprinsul hotãrârii data la care
urmeazã sã se pronunþe asupra pedepsei, interval de
timp care nu poate fi mai mare de 2 ani, corelat cu
durata programului integrat de asistenþã a persoanelor
consumatoare de droguri. 

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronun-
þãrii hotãrârii ºi data stabilitã de instanþã, potrivit alin.
(2), constituie perioadã de probã pentru inculpat. 

(4) Pentru învinuitul sau inculpatul care refuzã
includerea într-un program integrat de asistenþã a per-
soanelor consumatoare de droguri, se aplicã dispoziþiile
Codului penal ºi ale Codului de procedurã penalã. 

(5) Dacã în perioada de probã inculpatul a
respectat programul integrat de asistenþã a
persoanelor consumatoare de droguri, instanþa poate
sã nu aplice nici o pedeapsã. 

(6) Dacã inculpatul nu respectã programul integrat
de asistenþã a persoanelor consumatoare de droguri,
instanþa poate sã amâne încã o datã aplicarea pedepsei,
pentru acelaºi termen, ºi reincluderea în circuitul
integrat de asistenþã a persoanelor consumatoare de
droguri sau sã aplice pedeapsa prevãzutã de lege.* 
__________ 
* Articolul a fost introdus prin art. I pct. 12 din Legea nr. 522/2004. 

Art. 20. – Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de
Justiþie poate autoriza, la solicitarea instituþiilor sau
organelor legal abilitate, efectuarea de livrãri
supravegheate, cu sau fãrã substituirea totalã a
drogurilor ori a precursorilor. 

Art. 21. – (1) Procurorul poate autoriza folosirea
investigatorilor acoperiþi pentru descoperirea faptelor,
identificarea autorilor ºi obþinerea mijloacelor de
probã, în situaþiile în care existã indicii temeinice cã a
fost sãvârºitã sau cã se pregãteºte comiterea unei
infracþiuni dintre cele prevãzute în prezenta lege. 

(2) Autorizarea este datã în formã scrisã pentru o
perioadã de cel mult 60 de zile ºi poate fi prelungitã
pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire
neputând depãºi 30 de zile. 

Art. 22. – (1) Poliþiºtii din formaþiunile de
specialitate, care acþioneazã ca investigatori acoperiþi,
precum ºi colaboratorii acestora pot procura droguri,
substanþe chimice, esenþiale ºi precursori, cu
autorizarea prealabilã a procurorului, în vederea
descoperirii activitãþilor infracþionale ºi a identificãrii
persoanelor implicate în astfel de activitãþi. 

(2) Actele încheiate de poliþiºtii ºi colaboratorii
acestora, prevãzuþi la alin. (1), pot constitui mijloace
de probã. 

Art. 23. – (1) Când sunt indicii temeinice cã o
persoanã care pregãteºte comiterea unei infracþiuni
dintre cele prevãzute în prezenta lege sau care a comis
o asemenea infracþiune foloseºte sisteme de

telecomunicaþii sau informatice, organul de urmãrire
penalã poate, cu autorizarea procurorului, sã aibã
acces pe o perioadã determinatã la aceste sisteme ºi sã
le supravegheze. 

(2) Dispoziþiile art. 911-915 din Codul de
procedurã penalã se aplicã în mod corespunzãtor. 

Art. 24. – Percheziþia se poate efectua în locurile în
care sunt indicii cã s-a comis ori cã se pregãteºte
sãvârºirea uneia dintre infracþiunile prevãzute în
prezenta lege, cu respectarea dispoziþiilor Codului de
procedurã penalã. 

Art. 25. – (1) În cazul în care existã indicii
temeinice cã o persoanã transportã droguri ascunse în
corpul sãu, pe baza consimþãmântului scris, organul
de urmãrire penalã dispune efectuarea unor examene
medicale, în vederea depistãrii acestora. În caz de refuz
se va solicita autorizarea procurorului, care va
menþiona ºi unitatea medicalã ce urmeazã sã efectueze
aceste investigaþii medicale. 

(2) Actele consemnând rezultatul investigaþiilor
medicale, precum ºi cele privind modul în care acestea
s-au efectuat se transmit de îndatã procurorului sau,
dupã caz, organului de urmãrire penalã care le-a
solicitat. 

Art. 26. – (1) Formaþiunile centrale specializate în
prevenirea ºi combaterea traficului ºi consumului ilicit
de droguri din cadrul Inspectoratului General al
Poliþiei Române, Inspectoratul General al Poliþiei de
Frontierã Române, Ministerul Public ºi Autoritatea
Naþionalã a Vãmilor transmit Agenþiei Naþionale
Antidrog datele privind prevenirea ºi combaterea
traficului ºi consumului ilicit de droguri, substanþe
chimice esenþiale, precursori ºi inhalanþi chimici
toxici, necesare întocmirii raportului cãtre Guvernul
României ºi cãtre organisme internaþionale cu privire
la evoluþia ºi nivelul traficului ºi consumului de
droguri în România, precum ºi cele necesare elaborãrii
de studii, sinteze ºi analize pentru fundamentarea
politicilor ºi strategiilor de rãspuns în lupta antidrog. 

(2) În acelaºi scop, Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, precum ºi alte instituþii publice
sau private acreditate sã desfãºoare programe ºi
activitãþi de prevenire a consumului ilicit de droguri
transmit datele solicitate de Agenþia Naþionalã
Antidrog, în condiþiile legii. 

(3) Instituþiile prevãzute la alin. (2) pot primi, la
cerere, datele centralizate de cãtre Agenþia Naþionalã
Antidrog privind drogurile, substanþele chimice
esenþiale, precursorii ºi inhalanþii chimici toxici,
inclusiv rapoarte anuale, sinteze ºi analize.* 
__________ 

* Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr.
522/2004. 
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CAPITOLUL IV 

Mãsuri împotriva consumului ilicit de droguri 
Art. 27. – (1) Consumul de droguri aflate sub

control naþional, fãrã prescripþie medicalã, este
interzis pe teritoriul României. 

(2) Persoana care consumã ilicit droguri aflate sub
control naþional poate fi inclusã, cu acordul sãu, într-
un program integrat de asistenþã a persoanelor
consumatoare de droguri. Manifestarea acordului de
includere în circuitul integrat de asistenþã a
persoanelor consumatoare de droguri se face prin
semnarea unui document, potrivit regulamentului
pentru aplicarea dispoziþiilor prezentei legi. 

(3) Stabilirea programului psihologic ºi social
individualizat se face de cãtre centrul de prevenire,
evaluare ºi consiliere antidrog, pe baza evaluãrii
psihologice ºi sociale, ºi în concordanþã cu rezultatele
examinãrii medicale solicitate unei unitãþi medicale,
conform criteriilor prevãzute în regulamentul de
aplicare a prezentei legi. 

(4) Stabilirea programului terapeutic individua-
lizat se face conform protocoalelor de practicã,
elaborate de Ministerul Sãnãtãþii, prin structurile sale
specializate ºi Colegiul Medicilor din România. 

(5) Unitãþile medicale, în care se desfãºoarã
programe terapeutice pentru consumatorii depen-
denþi, transmit centrelor de prevenire, evaluare ºi
consiliere antidrog datele necesare în vederea
menþinerii continuitãþii programului integrat de
asistenþã a persoanelor consumatoare de droguri, pe
baza unui raport medical. 

(6) Programul terapeutic ºi programul psihologic
ºi social se desfãºoarã integrat, astfel încât
consumatorul ºi consumatorul dependent sã poatã
beneficia de o asistenþã medicalã, psihologicã ºi socialã
concomitentã ºi continuã, cu respectarea drepturilor
omului ºi a drepturilor pacientului, potrivit legii.* 
__________ 
* Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr.

522/2004. 

Art. 28. – (1) Programele psihologice ºi sociale se
elaboreazã de cãtre Agenþia Naþionalã Antidrog în
colaborare, dupã caz, cu Ministerul Sãnãtãþii,
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi
Ministerul Justiþiei ºi se pot derula în centre autorizate
ºi/sau acreditate în acest sens, cu regim deschis sau
închis, publice, private sau mixte. 

(2) Programele terapeutice se elaboreazã de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii ºi se desfãºoarã în centre stabilite
în acest scop, cu regim deschis sau închis, publice,
private sau mixte. 

(3) Cheltuielile ocazionate de efectuarea evaluãrii
consumatorului ºi de derularea programelor psiholo-
gice ºi sociale sunt suportate de la bugetul de stat prin

bugetul Agenþiei Naþionale Antidrog ºi, în funcþie de
posibilitãþile materiale, de cãtre persoana în cauzã, de
familie sau de un organism privat, în condiþiile
stabilite printr-un ordin comun al ministrului
administraþiei ºi internelor, al ministrului sãnãtãþii ºi
al ministrului finanþelor publice. 

(4) Cheltuielile ocazionate de aplicarea
programului terapeutic individualizat pentru
persoanele asigurate prin sistemul de asigurãri sociale
de sãnãtate sunt suportate de casele de asigurãri de
sãnãtate din Fondul naþional unic de asigurãri sociale
de sãnãtate pentru afecþiunile ce decurg din consumul
de droguri ºi prin programele de sãnãtate ale
Ministerului Sãnãtãþii ºi programele de profilaxie ale
Agenþiei Naþionale Antidrog. 

(5) În funcþie de posibilitãþile materiale, persoana
în cauzã, familia acesteia sau organisme private pot
suporta parþial sau integral contravaloarea serviciilor
de evaluare ºi cheltuielile ocazionate de participarea la
programe psihologice ºi sociale, la tarifele ºi în
condiþiile stabilite prin decizie a preºedintelui Agenþiei
Naþionale Antidrog, cu avizul ministerelor interesate. 

(6) Sumele încasate de centrele de prevenire,
evaluare ºi consiliere antidrog reprezintã venituri
extrabugetare ale Agenþiei Naþionale Antidrog, cu titlu
permanent, ºi se utilizeazã pentru finanþarea
programelor de prevenire a traficului ºi consumului
ilicit de droguri. Sumele neutilizate la sfârºitul anului
se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaºi destinaþie. 

(7) Ministrul justiþiei ºi ministrul sãnãtãþii vor
stabili, prin ordin comun, mãsurile medicale ºi
educative sau programele care vor fi aplicate
consumatorilor de droguri în penitenciare.* 
__________ 

* Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr.
522/2004. 

Art. 29. – (1) Datele personale ale consumatorilor
dependenþi de consumul de droguri, incluºi în
programul integrat de asistenþã a consumatorilor ºi a
consumatorilor dependenþi de droguri, beneficiazã de
confidenþialitate, conform normelor în vigoare. 

(2) Evidenþa centralizatã a consumatorilor incluºi în
circuitul terapeutic se þine de Observatorul Român de
Droguri ºi Toxicomanii din cadrul Agenþiei Naþionale
Antidrog, în Registrul unic codificat privind consu-
matorii de droguri, pe baza datelor comunicate de
Ministerul Sãnãtãþii ºi de alte instituþii care coordoneazã
programe terapeutice, psihologice ºi sociale, precum ºi
de centrele stabilite, publice sau private. 

(3) Ministerul Sãnãtãþii, prin direcþiile desemnate,
are acces la datele din evidenþa prevãzutã la alin. (2). 

(4) Persoanei cãreia i s-au aplicat mãsurile
prevãzute la art. 27 ºi 28 i se va elibera un certificat
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nominal sau o legitimaþie în format electronic
codificatã, în care se vor menþiona: unitatea emitentã,
datele de identificare a persoanei în cauzã, durata,
obiectul ºi rezultatul tratamentului, motivul
terminãrii tratamentului, starea sãnãtãþii persoanei în
cauzã la începutul ºi terminarea tratamentului. 

(5) Toate datele referitoare la persoanele supuse
programului integrat de asistenþã a consumatorilor ºi
a consumatorilor dependenþi de droguri vor fi distruse
dupã 10 ani de la încetarea supravegherii medicale. În
cazul persoanelor supuse de mai multe ori
programelor integrate de asistenþã a consumatorilor ºi

a consumatorilor dependenþi de droguri, datele vor fi
distruse dupã 10 ani de la încetarea ultimei perioade
de supraveghere medicalã.* 

__________ 

* Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr.
522/2004. 

Art. 30. – Orice persoanã care are cunoºtinþã
despre un consumator de droguri poate sesiza una
dintre unitãþile medicale stabilite de Ministerul
Sãnãtãþii, care va proceda conform legii. 

Noþiunile ºi definiþiile folosite în tratamentul
toxicomaniilor sunt prevãzute în Regulamentul din
28/07/2005 de aplicare a dispoziþiilor Legii nr.
143/2000 privind prevenirea ºi combaterea traficului
ºi consumului ilicit de droguri, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Art. 1. – (1) Pentru aplicarea prezentului regula-
ment, termenii ºi expresiile de mai jos semnificã dupã
cum urmeazã: 

a) servicii medicale – ansamblu de mãsuri ºi acþiuni
realizate pentru a rãspunde nevoilor medicale generate
de consumul de droguri, în vederea întreruperii
consumului, înlãturãrii dependenþei ºi/sau reducerii
riscurilor asociate consumului; 

b) servicii psihologice – ansamblu de mãsuri ºi acþiuni
realizate pentru a rãspunde nevoilor psihice generate de
consumul de droguri în scopul eliminãrii dependenþei
psihice ºi al dezvoltãrii unor abilitãþi personale care sã
permitã integrarea socialã a consumatorului; 

c) servicii sociale – ansamblu complex de mãsuri ºi
acþiuni destinate integrãrii sociale ºi profesionale a
persoanelor consumatoare de droguri, precum ºi
pentru prevenirea consumului ilicit de droguri; 

d) consumator – atât consumatorul, cât ºi
consumatorul dependent, astfel cum sunt aceºtia
definiþi la art. 1 lit. h) ºi h1) din Legea nr. 143/2000
privind prevenirea ºi combaterea traficului ºi
consumului ilicit de droguri, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; prin dependenþa de droguri se
înþelege nevoia imperioasã sau persistentã de a
continua consumul drogului în scopul obþinerii unei
stãri de bine sau pentru a evita starea de rãu generatã
de întreruperea consumului; 

e) polidependenþã – consumul a cel puþin douã
droguri diferite în condiþii de dependenþã; 

f) urgenþã – condiþia medicalã a unui consumator, în
legãturã sau nu cu consumul, care îi pune în pericol viaþa; 

g) diagnostic dual – coexistenþa diagnosticului de
tulburare mintalã cu cel de consum de droguri; 

h) sindrom de abstinenþã (sevraj) – reacþia organis-
mului la întreruperea bruscã a consumului de droguri,
la administrarea de antagonist specific sau la scãderea
cantitãþii de drog faþã de care s-a instalat dependenþa; 

i) intoxicaþie acutã – o stare tranzitorie prezentã la
scurt timp de la administrarea drogului, cu apariþia
efectelor specifice, care pot fi identificate prin metode
de evaluare medicalã; 

j) supradozã – consumul unei cantitãþi de drog
suficiente pentru producerea unor efecte care pun
viaþa în pericol; 

k) reducerea riscurilor asociate consumului –
ansamblul de mãsuri ºi acþiuni orientate spre reducerea
consecinþelor negative individuale ºi/sau sociale gene-
rate de consumul de droguri, fãrã a avea ca obiectiv
principal încetarea totalã a consumului de droguri; 

l) afecþiuni asociate consumului – afecþiuni medicale
datorate ºi/sau coexistente consumului de droguri; 

m) decese datorate consumului – decese rezultate
fie direct, ca urmare a consumului, fie indirect, ca
urmare a comportamentelor determinate de
consumul de droguri; 

n) dezintoxicare – procesul terapeutic ce are ca
scop întreruperea consumului pentru substanþele
capabile sã producã dependenþã fizicã ºi prevenirea
sau tratamentul sindromului de abstinenþã; 

o) manager de caz – persoana din cadrul centrului
de prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog care
coordoneazã, planificã ºi monitorizeazã serviciile de
asistenþã medicalã, psihologicã ºi socialã în raport cu
necesitãþile individuale ale consumatorului; 

p) metaboliþi – substanþele ce apar în organism dupã
consumul unui drog, ca urmare a proceselor suferite de
acesta în organism, ºi care pot persista o perioadã
îndelungatã de la consumul ultimei doze de drog; 

q) agonist – substanþa care prin acþiunea sa la nive-
lul receptorilor neuronali produce efecte similare celor
ale drogului de referinþã (de exemplu, metadona); 



r) antagonist – substanþa care prin interacþiunea cu
receptorii neuronali diminueazã sau anuleazã efectele
drogului de referinþã ori inhibã acþiunea acestuia (de
exemplu, naltrexona); 

s) acord de asistenþã medicalã, psihologicã ºi
socialã – document în baza cãruia consumatorul îºi
exprimã consimþãmântul de a fi inclus în programul
integrat de asistenþã, asumându-ºi drepturile ºi
obligaþiile cuprinse în acesta; 

º) registru unic codificat privind consumatorii de
droguri – baza de date a Agenþiei Naþionale Antidrog,
care cuprinde toate înregistrãrile individuale primite
de la furnizorii de servicii pe baza fiºelor standard; 

t) testarea prezenþei drogurilor – analiza fluidelor
organismului (sânge, urinã sau salivã) ori a pãrului
sau a altor þesuturi pentru depistarea prezenþei uneia
sau mai multor substanþe psihoactive ori a
metaboliþilor acestora; 

þ) menþinere cu agoniºti de opiacee (metadona,
LAAM, buprenorfina ºi altele asemenea) – ansamblul
de mãsuri terapeutice care are ca obiectiv stabilizarea
consumatorului, prin înlocuirea drogului consumat
cu un agonist adecvat de la caz la caz, pe o perioadã de
timp îndelungatã, în vederea reducerii consumului
drogurilor ºi a riscurilor asociate, ºi facilitarea
reabilitãrii ºi reinserþiei sociale; 

u) susþinerea abstinenþei cu antagonist opiaceu (de
tip naltrexona) – ansamblul de mãsuri terapeutice care
are ca rezultat blocarea acþiunii drogului consumat; 

v) schimb de seringi – ansamblul activitãþilor ºi
mãsurilor adresate consumatorilor de droguri
injectabile, care are ca scop prevenirea îmbolnãvirilor
ce pot surveni din acest mod de administrare. Sunt
avute în vedere, în special: distribuirea ºi colectarea de
seringi, oferirea altor materiale utilizate la injectare –
tampoane dezinfectante, garouri, substanþe de
dizolvare, altele, oferirea de referinþe ºi informaþii,
consiliere pentru reducerea riscurilor utilizãrii
drogurilor, intervenþii destinate creºterii motivaþiei
pentru schimbarea comportamentului, consiliere
pretestare ºi posttestare pentru infecþii cu virusul HIV
ºi al hepatitelor virale, alte infecþii cu transmitere
sexualã, testare HIV, hepatita B ºi C, vaccinare,
distribuire de prezervative etc.; 

x) reabilitare ºi reinserþie – procesul de normalizare
a situaþiei personale ºi sociale a consumatorilor de
droguri, pe urmãtoarele arii de intervenþie: 

– personal ºi social: dobândirea unor norme de
coabitare, creºterea autonomiei ºi valorii sociale
individuale, dezvoltarea responsabilitãþii, recâºtigarea
abilitãþilor sociale ºi promovarea utilizãrii de resurse
comunitare; 

– formare profesionalã: îmbogãþirea cunoºtinþelor,
abilitãþilor ºi practicilor profesionale ºi a celor de
cãutare ºi obþinere a unui loc de muncã; 

– educativ ºi cultural: obþinerea unui nivel
educativ, cultural ºi relaþional suficient pentru a
înþelege ºi a participa la viaþa socialã; 

y) consiliere ºi psihoterapie – ansamblu de metode
ºi tehnici specifice destinate sã faciliteze schimbãri ale
comportamentului, eliminarea dependenþei psihice ºi
dezvoltarea unor abilitãþi personale care sã permitã
integrarea socialã a consumatorului; 

z) planta Canabis sativa, ca drog – inflorescenþele
florale ºi fructifere ale plantei Canabis sativa, însoþite
sau nu de frunze ori de alte pãrþi ale inflorescenþei, din
care s-au scos seminþele; 

– prin rãºina plantei Canabis sativa se înþelege
rãºina izolatã, brutã sau purificatã, obþinutã din planta
Canabis sativa, din inflorescenþele ori din frunzele
acesteia; 

– prin uleiul plantei Canabis sativa se înþelege
concentratul sub forma uleioasã, obþinut din planta
Canabis sativa sau din rãºina plantei Canabis sativa. 

(2) Definiþiile referitoare la produsele vegetale
obþinute din planta Canabis sativa, indiferent de
varietatea acesteia, sunt aplicabile atunci când aceste
produse vegetale au fost obþinute pentru trafic ºi
consum ilicit de droguri ºi au avut ca destinaþie
operaþiunile specifice traficului ºi consumului ilicit de
droguri. 

Art. 2. – (1) Prescrierea de cãtre medici, în scop
terapeutic, a substanþelor aflate sub control naþional,
astfel cum sunt definite în Legea nr. 143/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se face în
conformitate cu prevederile legale în vigoare ºi cu
normele de practicã medicalã stabilite de Colegiul
Medicilor din România ºi de Ministerul Sãnãtãþii. 

(2) Substanþele aflate sub control naþional se
livreazã numai unitãþilor autorizate de Ministerul
Sãnãtãþii. 

(3) Aprovizionarea, deþinerea ºi eliberarea cãtre
pacienþi a substanþelor aflate sub control naþional se
realizeazã în conformitate cu prevederile legale în
vigoare. 

(4) Farmaciºtii, cu ocazia eliberãrii medicamen-
telor, au obligaþia de a atrage atenþia consumatorilor
asupra substanþelor aflate sub control naþional,
cuprinse de acestea. 

Art. 3. – (1) Calificarea ca drog a unui produs
provenit din traficul ºi consumul ilicit de droguri nu
depinde de concentraþia substanþei stupefiante sau
psihotrope depistate în acest produs. 

(2) Nu sunt considerate droguri medicamentele
care conþin plante, substanþe stupefiante ºi psihotrope
sau amestecuri de asemenea plante ºi substanþe aflate
sub control naþional atunci când sunt folosite în
cadrul actului medical, conform legislaþiei în vigoare. 
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Tot în Regulamentul din 28/07/2005 de aplicare
a dispoziþiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea
ºi combaterea traficului ºi consumului ilicit de
droguri, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
este un capitol destinat tratamentului persoanelor
dependende de droguri

CAPITOLUL IV 

Programe integrate de asistenþã 
Art. 11. – (1) Programul integrat de asistenþã a

consumatorilor, denumit în continuare program,
constã într-un ansamblu complex de programe
terapeutice, psihologice ºi sociale, complementare,
simultane sau secvenþiale, care se concretizeazã într-
un plan individualizat de asistenþã. 

(2) Planul individualizat de asistenþã reprezintã
intervenþiile ºi mãsurile terapeutice, psihologice ºi
sociale, adaptate necesitãþilor fiecãrui consumator. 

Art. 12. – (1) Acordarea serviciilor în cadrul unui
program se face în mod integrat ºi continuu, prin
intermediul managementului de caz. 

(2) Managementul de caz reprezintã identificarea
necesitãþilor consumatorului, planificarea, coordo-
narea ºi monitorizarea implementãrii mãsurilor din
planul individualizat de asistenþã în funcþie de
resursele disponibile existente. 

(3) Managementul de caz se realizeazã pe baza
normelor metodologice elaborate conform standar-
delor minime obligatorii aprobate prin decizie a
preºedintelui Agenþiei Naþionale Antidrog. 

Art. 13. – (1) Procesul de acordare a serviciilor de
asistenþã medicalã, psihologicã ºi socialã are
urmãtoarele etape: 

a) evaluarea; 

b) stabilirea programului ºi elaborarea planului
individualizat de asistenþã; 

c) includerea în program prin semnarea acordului
de asistenþã; 

d) implementarea mãsurilor prevãzute în planul
individualizat de asistenþã; 

e) monitorizarea ºi evaluarea implementãrii
mãsurilor prevãzute în planul individualizat de
asistenþã ºi a rezultatelor acestora; 

f) terminarea programului. 

(2) Acordarea serviciilor de asistenþã medicalã,
psihologicã ºi socialã se face în urmãtoarele situaþii: 

a) la cererea consumatorului sau a reprezen-
tantului legal, în cazul minorilor, sau a persoanelor cu
capacitate de exerciþiu restrânsã; 

b) la dispoziþia procurorului sau, dupã caz, a altui
organ judiciar; 

c) de urgenþã. 

(3) Solicitarea pentru acordarea serviciilor de
asistenþã se adreseazã: 

a) centrelor de prevenire, evaluare ºi consiliere
antidrog din cadrul Agenþiei Naþionale Antidrog; 

b) altui furnizor de servicii de asistenþã. 

Art. 14. – (1) Prin evaluare se identificã caracteris-
ticile individuale ale consumatorului, în vederea
selectãrii programului ºi individualizãrii serviciilor
medicale, psihologice ºi sociale. 

(2) Evaluarea se realizeazã pe urmãtoarele arii: 

a) istoricul personal ºi de consum ºi semnele
specifice ale intoxicaþiei ºi/sau sindromului de
abstinenþã; 

b) condiþii biomedicale ºi complicaþii curente care,
deºi nu au legãturã cu sindromul de abstinenþã sau cu
intoxicarea, necesitã tratament deoarece pot genera
riscuri ori pot complica procesul de asistenþã ºi
reabilitare; 

c) condiþii psihologice ºi/sau psihiatrice ºi
complicaþii, precum ºi alte condiþii care pot genera
riscuri ori care pot produce complicaþii în procesul de
asistenþã ºi reabilitare, cum sunt: acceptarea/rezistenþa
la tratament, potenþial de recãdere, continuarea
utilizãrii etc.; 

d) condiþii sociale ºi familiale care pot fi surse de
suport individual, familial ori comunitar sau pot
îngreuna/împiedica procesul de asistenþã ºi reabilitare; 

e) situaþia juridicã. 

(3) Evaluarea este coordonatã ºi monitorizatã de
managerul de caz. 

(4) Evaluarea este efectuatã de personalul centrelor
de prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog din cadrul
Agenþiei Naþionale Antidrog, potrivit regulamentului
de organizare ºi funcþionare a acestora, precum ºi de
alþi furnizori de servicii. 

(5) Rezultatul evaluãrii se consemneazã într-un
raport de evaluare, al cãrui model este prevãzut în
anexa nr. 3 ºi care cuprinde: 

a) date despre consumator; 

b) rezultatele evaluãrii pe arii; 

c) expertiza medico-legalã, dupã caz; 

d) recomandãri, în cadrul cãrora sunt stabilite
programul ºi planul individualizat de asistenþã. 

Art. 15. – (1) Stabilirea programului se face în
funcþie de criteriile de orientare care sunt specifice
ariilor de evaluare prevãzute la art. 14 alin. (2). 

(2) Programele integrate de asistenþã ºi criteriile de
orientare într-un program integrat de tratament sunt
prevãzute în anexele nr. 6 ºi, respectiv, nr. 7. 

Art. 16. – (1) Serviciile de asistenþã individualizate
pentru un consumator în cadrul programului consti-
tuie planul individualizat de asistenþã. 
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(2) Metodologia de elaborare, modificare ºi
implementare a planului individualizat de asistenþã se
aprobã prin decizie a preºedintelui Agenþiei Naþionale
Antidrog, în conformitate cu programele psihologice
ºi sociale ºi cu protocoalele de practicã elaborate de
Ministerul Sãnãtãþii ºi de Colegiul Medicilor din
România. 

Art. 17. – (1) Raportul de evaluare se prezintã
consumatorului odatã cu propunerea de includere
într-un program. 

(2) În situaþia în care consumatorul este de acord
cu includerea în program, acesta semneazã acordul de
asistenþã medicalã, psihologicã ºi socialã la care este
anexat planul individualizat de asistenþã. 

(3) Modelul acordului de asistenþã medicalã,
psihologicã ºi socialã, cu anexele prevãzute la alin. 2,
este prezentat în anexa nr. 4. 

Art. 18. – (1) Implementarea mãsurilor din planul
individualizat de asistenþã se face în mod integrat, prin
participarea unuia sau mai multor furnizori de
servicii. 

(2) Coordonarea, monitorizarea ºi evaluarea
planului de asistenþã se fac de cãtre managerul de caz,
la datele ºi perioadele stabilite. 

(3) Monitorizarea ºi evaluarea implementãrii
mãsurilor din planul individualizat de asistenþã se fac
de fiecare furnizor de servicii. 

Art. 19. – (1) Furnizorii de servicii au obligaþia de a
comunica în scris managerului de caz urmãtoarele date: 

a) evaluarea mãsurilor implementate; 

b) nerespectarea oricãrei mãsuri din planul indivi-
dualizat de asistenþã, în termen de 24 de ore de la
aceasta; 

c) nerespectarea condiþiilor de includere în
program, de implementare a mãsurilor de asistenþã
medicalã, psihologicã ºi socialã. 

(2) Dupã comunicarea prevãzutã la alin. (1),
managerul de caz reevalueazã planul individualizat de
asistenþã ºi propune continuarea programului cu
modificarea planului individualizat de asistenþã sau
schimbarea programului. 

(3) Modificarea sau completarea planului
individualizat de asistenþã se face cu acordul
consumatorului, prin semnarea unei anexe la acordul
de asistenþã medicalã, psihologicã ºi socialã. 

Art. 20. – Terminarea unui program are loc în
urmãtoarele cazuri: 

a) la finalizarea programului; 

b) la solicitarea consumatorului, cu semnarea unui
document conform modelului prevãzut în anexa 5,
dupã informarea completã asupra consecinþelor; 

c) la schimbarea programului, ca urmare a
evaluãrii implementãrii mãsurilor de asistenþã. 

Art. 21. – (1) În cazul în care solicitarea de acordare
a serviciilor de asistenþã medicalã, psihologicã ºi
socialã se face de procuror, instituþiile medico-legale
sunt obligate sã transmitã centrelor de prevenire,
evaluare ºi consiliere antidrog din cadrul Agenþiei
Naþionale Antidrog o copie a raportului de expertizã
toxicologicã, în termen de 5 zile de la dispunerea
acesteia de cãtre procuror pentru întocmirea
raportului de evaluare. 

(2) Procurorul prezintã învinuitului/inculpatului
raportul de evaluare ºi planul individualizat de
asistenþã propus ºi îi solicitã acordul, potrivit legii. 

(3) Despre prezentarea raportului ºi despre acordul
învinuitului/inculpatului de a intra în program se face
consemnare într-un proces-verbal. 

(4) În cazul în care învinuitul/inculpatul îºi dã
acordul pentru includere în program, o copie a
procesului-verbal, a actului de dispoziþie a
procurorului ºi acordul semnat se trimit centrului de
prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog pentru
punerea în aplicare a planului individualizat. 

(5) Respectarea mãsurilor din planul individualizat
de asistenþã, anexã la acordul semnat, este obligatorie. 

(6) În situaþia în care mãsura arestãrii preventive
nu este revocatã sau înlocuitã, învinuitul/inculpatul va
fi introdus într-un program derulat la locul de
deþinere. 

(7) Centrele de prevenire, evaluare ºi consiliere
antidrog comunicã organului judiciar, periodic sau la
cerere, rezultatele monitorizãrii implementãrii
mãsurilor din planul individualizat de asistenþã. 

(8) Orice nerespectare a mãsurilor din acordul de
asistenþã medicalã, psihologicã ºi socialã se comunicã
de îndatã de cãtre managerul de caz organului judiciar
care procedeazã conform legii. 

Art. 22. – Pentru persoana aflatã în stare privativã
de libertate, evaluarea se efectueazã de personalul
centrelor de prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog
la locul de deþinere care asigurã condiþiile necesare
pentru aceasta. 

Art. 23. – (1) Modalitatea de derulare a progra-
melor integrate de asistenþã medicalã, psihologicã ºi
socialã pentru persoanele aflate în stare privativã de
libertate se stabileºte prin ordin comun al ministrului
sãnãtãþii, ministrului justiþiei ºi ministrului
administraþiei ºi internelor. 

(2) În cazul în care persoanele prevãzute la alin. (1)
necesitã tratament imediat, acesta se asigurã de cãtre
orice unitate medicalã competentã, dintre cele
desemnate prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii,
ministrului administraþiei ºi internelor ºi ministrului
justiþiei. 
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Art. 24. – În cazul în care au fost dispuse, potrivit
legii, mãsurile de siguranþã a obligãrii la tratament
medical sau a internãrii medicale, furnizorul de servicii
care le duce la îndeplinire are urmãtoarele obligaþii: 

a) înºtiinþarea de îndatã a centrului de prevenire,
evaluare ºi consiliere antidrog, în vederea realizãrii
managementului de caz; 

b) realizarea procesului de asistenþã medicalã,
psihologicã ºi socialã, prevãzutã la art. 13 alin. (1), cu
participarea centrului de prevenire, evaluare ºi
consiliere antidrog; 

c) prezentarea periodicã a raportului de evaluare a
implementãrii planului individualizat de asistenþã,
precum ºi formularea de recomandãri pentru
continuarea programului integrat de asistenþã
medicalã, psihologicã ºi socialã, centrului de
prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog. 

Art. 25. – (1) În situaþii de urgenþã serviciile de
asistenþã se acordã imediat în unitãþile medicale de
specialitate, în condiþiile legii. 

(2) Dupã încetarea stãrii de urgenþã consumatorul
va fi îndrumat cãtre un centru de prevenire, evaluare
ºi consiliere antidrog, în vederea asigurãrii
managementului de caz, concomitent cu informarea
acestuia asupra serviciilor acordate. 

(3) Informarea se face pentru fiecare consumator
cãruia i s-a acordat asistenþã, conform foii standard de
urgenþã, prevãzutã în anexa nr. 8. 

Art. 26. – (1) Dacã solicitarea pentru acordarea de
servicii de asistenþã se adreseazã unui alt furnizor de
servicii de asistenþã decât centrul de prevenire,

evaluare ºi consiliere antidrog, acesta va proceda dupã
cum urmeazã: 

a) dacã are resursele necesare, va realiza procesul de
acordare a serviciilor de asistenþã medicalã,
psihologicã ºi socialã potrivit art. 13 alin. (1), cu
consultarea centrului de prevenire, evaluare ºi
consiliere antidrog; 

b) dacã în urma evaluãrii consumatorului constatã
cã nu are resursele necesare ducerii la îndeplinire a
planului individualizat de asistenþã, va îndruma
consumatorul cãtre un centru de prevenire, evaluare ºi
consiliere antidrog, în vederea realizãrii procesului de
asistenþã medicalã, psihologicã ºi socialã adecvat,
potrivit art. 13 alin. (1). 

(2) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. a) furnizorul de
servicii are obligaþia de a transmite centrului de
prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog, pentru toþi
consumatorii care le-au solicitat servicii direct,
urmãtoarele documente: 

a) raportul de evaluare prevãzut la art. 14 alin. (5); 

b) acordul de asistenþã medicalã, psihologicã ºi
socialã; 

c) planul individualizat de asistenþã; 

d) raportul de evaluare a evoluþiei; 

e) recomandãrile fãcute, la finalizarea serviciilor
furnizate, pentru continuarea programului. 

(3) La finalizarea serviciilor acordate potrivit alin.
(1) lit. a), consumatorul va fi îndrumat cãtre un centru
de prevenire, evaluare ºi consiliere antidrog, în
vederea asigurãrii managementului de caz. 
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• Ghid de consiliere în infecþia cu HIV/SIDA - Practici ºi proceduri;
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei; MarLink, 2001,

• Children's Rights: A Second Chance; Save the Children

• Manual pentru îngrijirea copilului infectat cu HIV; Romanian Angel
Appeal; Bucureºti, 2004

• Ghidul contracepþiei – cum sa faceþi dragoste fãrã riscuri; Pro Editura
ºi Tipografie SRL, Bucureºti, 2003

• Ghid pentru voluntari, Fundaþia Tineri pentru Tineri

• Îndreptar privind alcoolul, tutunul ºi alte droguri; UE-PHARE,
Ministerul de Interne; 2002

• Copilul meu, drogurile ºi eu; UE-PHARE, Ministerul de Interne; 2002

• Monitorul Oficial

• Drogues - savoir plus. Drogues et dependances - le livre d'information;
MILDT, Comite Francais d'Education pour Sante; 

• Stilul de viaþã ºi sãnãtatea - fumatul, alcoolul, activitatea fizicã,
alimentaþia sãnãtoasã; Institutul de management al serviciilor de
sãnãtate

• Cartea adolescentului seropozitiv; ARAS, 2002

• Comunicarea. Cum sã spun?, Salvaþi Copiii

• Ghidul Voluntarului, ARAS, Bucureºti, 2002

• Ce ºtim ºi ce nu ºtim despre dragoste, sex, sãnãtate; Mioara Mincu, Ed.
Carol Davilla, Bucureºti, 2001

• Boli infecþioase; prof. I. Rebedea, 2000

• www.sexdex.ro

• www.gmfc.org

• www.seximus.ro

• www.suntgravida.ro

• http://www.infotin.ro/clasa8.html

• www.prezervativ.ro

• http://www.un.ro/Q&A%20Campanie%20HIV.htm

• www.informatHIV.ro

• www.raa.ro

• www.aras.ro

• www.salvaticopiii.ro

• www.ana.gov.ro

• www.vreausastiu.ro

• www.unopa.ro
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KIT VOLUNTARI

Intrarea {tefan Furtunã, Nr. 3
Sector 1, 010899, Bucure[ti

Tel.: +40 21 316 61 76. Fax: +40 21 312 44 86
e-mail: rosc@salvaticopiii.ro. www.salvaticopiii.ro

KIT VOLUNTARI
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Material realizat `n cadrul proiectului 
„Prevenirea consumului de droguri `n rândul tinerilor“

cu sprijinul

Se distribuie gratuit.
Material tip\rit `n 500 de exemplare
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