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Sumar 

Situația HIV în Republica Moldova. Căile de infectare cu HIV.

Conform datelor statistice, incidența HIV/SIDA în Republica Moldova conti-•	
nuă să se menţină la un nivel înalt, fiind înregistrată în toate teritoriile admi-
nistrative. La 1 noiembrie 2011 cumulativ erau înregistrate 7014 persoane cu 
HIV. Infecția HIV continuă să sporească în mediul persoanelor tinere, de vârstă 
reproductivă, femeilor şi populației rurale. Conform datelor statistice, dacă în 
anul 2001 ponderea femeilor în numărul cazurilor noi de HIV era de 26.7%, 
atunci în 2011 – 52.3%.

Cu referință la căile de infectare cu HIV, în ultimii zece ani se observă o scădere •	
a intensității răspândirii infecției HIV prin intermediul utilizării drogurilor in-
jectabile şi o sporire a proporției persoanelor infectate pe cale heterosexuală. 
Astfel, dacă în anul 2000, 84% din cazurile noi de infectare cu HIV depistate 
erau consecința utilizării drogurilor injectabile şi 6% - a relațiilor heterosexua-
le, atunci în anul 2010 această proporție este inversă: 87% din cazurile noi de 
HIV depistate au fost consecința relațiilor heterosexuale şi doar 8% - a utilizării 
drogurilor injectabile. 

Conform rezultatelor studiului, 54% din persoanele infectate pe cale sexuală •	
au fost infectate în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu un partener 
ocazional sau cu mai mulți parteneri şi 46% - în rezultatul contactelor sexuale 
neprotejate cu un partener permanent sau cu soțul/soția. Ponderea bărbaților 
infectați cu HIV în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu un partener 
ocazional este mai mare decât cea a femeilor (bărbați – 75%, femei - 36%) şi 
viceversa: ponderea femeilor infectate cu HIV în rezultatul contactelor sexuale 
neprotejate cu un partener permanent sau cu soțul este mai mare decât cea a 
bărbaților (femei – 64%, bărbați – 25%).

Migranții şi familiile lor constituie unul din grupurile vulnerabile cel mai mult •	
expuse riscului de infectare cu HIV. Mai bine de 1/3 din persoanele cu HIV 
chestionate au menționat că ele sau partenerii lor de viață au fost la muncă 
peste hotare mai mult de o lună de zile în ultimii cinci ani. Fiecare al doilea 
respondent care cunoaşte de mai puțin de un an că este infectat cu HIV a fost 
la muncă peste hotare cel puțin o lună în ultimii cinci ani. 2/3 din persoanele 
chestionate au indicat că s-au infectat cu HIV în Moldova şi 1/3 – peste hotarele 
țării. Fiecare a cincea persoană chestionată a declarat că s-a infectat cu HIV în 
Rusia sau Ucraina. 
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Diagnosticarea cu HIV. Consilierea şi testarea voluntară la HIV.

Deşi rata cabinetelor de Consiliere şi Testare Voluntară (CTV) la HIV a sporit de la •	
0,16 la 100000 de locuitori în 2007 la 1,63 la 100000 de locuitori – în 2010, pon-
derea respondenților cu HIV care au menționat că au făcut testul din inițiativă 
proprie continuă să fie destul de redusă. Conform cercetării, marea majoritate 
a respondenților au aflat despre faptul că sunt infectați cu HIV pur întâmplător 
şi de cele mai multe ori fiind impuşi de anumite circumstanțe să facă analizele 
la HIV: au fost internați în spital, erau bolnavi de ITS, tuberculoză (40%), erau 
gravide (13%), în timpul donării de sânge (16%), au aflat că partenerul lor este 
infectat cu HIV (13%), au stat la închisoare (10%), înainte de căsătorie (3%), îna-
inte de angajare în câmpul muncii (2%) etc. Doar 1% a făcut testul la HIV din 
inițiativă proprie, fără a fi impus de situație. Fiecare a treia persoană testată la 
HIV nu a fost informată că va fi testată la HIV.

În instituțiile medicale continuă practica testării fără a cere acordul în scris •	
a acestora. 62% din respondenții care cunosc de mai puțin de un an că sunt 
infectați cu HIV şi 40% din respondenții care cunosc de 1-2 ani că sunt infectați 
cu HIV au menționat că nu au semnat nici un act de confirmare a acordului lor 
la testare.

Deşi rapoartele statistice oferite de către cabinetele de CTV denotă că ponde-•	
rea persoanelor care au beneficiat de consiliere pre-test este în creştere, şi că 
consilierea post test constituie o problemă, în cazul persoanelor cu HIV situația 
este de altă natură. Astfel, ponderea persoanelor cu HIV care au beneficiat 
de consiliere pre-test (43%) este aproape de două ori mai mică decât a celor 
care au beneficiat de consiliere post-test (76%). Fiecare a doua persoană care 
cunoaşte că este infectată cu HIV de mai puțin de un an, fiecare a treia persoa-
nă care cunoaşte că este infectată cu HIV de 1-2 ani şi mai bine de jumătate din 
persoanele care cunosc că sunt infectate cu HIV de 3-5 ani (după aprobarea 
Legii privind profilaxia HIV/SIDA) au menționat că nu au beneficiat de consili-
ere pre-test. Faptul în cauză confirmă încă o dată ipoteza că o bună parte din 
persoanele cu HIV nu se adresează cabinetelor de CTV. 

Problemele socio-emoționale ale persoanelor cu HIV

Persoanele cu HIV întâmpină un şir de probleme socio-emoționale cauzate în •	
mare parte de atitudinea stigmatizantă şi discriminatorie a societății față de 
ele. Astfel, mai bine de 2/3 din respondenți au menționat că sunt în depresie 
şi nu mai doresc să trăiască, că văd viitorul în culori sumbre şi că se simt izolați; 
40% au spus că le este frică să spună membrilor familiei, colegilor, prietenilor 
despre statutul lor de HIV infectat şi tot atâția au menționat că au probleme de 
relații cu membrii familiei şi colegii de muncă.

Deşi fiecare a doua persoană chestionată a menționat că are mare nevoie de su-•	
port în depăşirea problemelor emoționale, marea majoritate a respondenților 
au spus că mizează doar pe sine însuşi în soluționarea acestor probleme. O 
mică parte dintre respondenți beneficiază de suportul familiei şi a ONG-urilor 
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în depăşirea stării de depresie şi în soluționarea problemelor de relații cu rude-
le, prietenii, colegii de muncă. 

Nivelul de trai al persoanelor cu HIV

Mai bine de jumătate din respondenți nu sunt mulțumiți de nivelul lor de trai, •	
ponderea acestora fiind mai mare în mediul rural, mediul persoanelor cu nivel 
redus de studii şi al persoanelor care cunosc că sunt infectate cu HIV de mai 
bine de 10 ani. Mai bine de 2/3 din persoanele cu HIV nu sunt prea mulțumite 
sau deloc nu sunt mulțumite de starea lor financiară, de serviciu, de starea 
sănătății personale. Fiecare al doilea respondent nu este satisfăcut de asistența 
medicală primită.

Veniturile a mai bine de 2/3 din persoanele cu HIV sunt destul de reduse. Astfel, •	
fiecare a treia persoană cu HIV a menționat că veniturile de care dispune nu-i 
ajung nici pentru strictul necesar, fiecare a doua persoană cu HIV - că veniturile 
îi ajung doar pentru strictul necesar, 17% - că veniturile le ajung pentru un trai 
decent, dar nu pot să-şi procure obiecte mai scumpe, 1% - că pot să-şi permită 
să procure şi lucruri mai scumpe, dar cu restrângeri şi 1%- că reuşesc să cum-
pere şi lucruri mai scumpe fără restrângere. Fiecare a doua persoană cu HIV a 
menționat că împrumută bani pentru viață şi că are la moment datorii.

Mai bine de 2/3 din respondenți au menționat că încearcă să se descurce de •	
unii singuri în soluționarea problemelor financiare/materiale cu care se con-
fruntă. Peste 30% din cei chestionați sunt ajutați de familiile lor, partenerii de 
viață. Statul şi ONG-urile îi ajută în procurarea medicamentelor pentru trata-
mentul maladiilor asociate (respectiv 18% şi 10%), în achitarea plăților pentru 
alte servicii medicale (respectiv 35% şi 1%). 4% au menționat că sunt ajutați de 
către ONG-uri în procurarea suplimentelor alimentare, a vitaminelor, 2% - în 
achitarea taxei pentru şcoală şi procurarea rechizitelor şcolare.

Accesul persoanelor cu HIV la servicii de asistență socială, 
psihologice, juridice, medicale, educaționale

Fiecare al doilea respondent a menționat că este informat în mică măsură sau •	
deloc despre serviciile de care poate beneficia. Ponderea persoanelor puțin 
sau deloc informate despre servicii este mai mare în mediul rural, în mediul 
persoanelor tinere, până la 29 de ani, în mediul persoanelor cu nivel redus de 
studii şi în mediul respondenților care cunosc de mai puțin de un an că sunt 
infectați cu HIV. 

2/3 din persoanele chestionate au beneficiat de servicii de asistență socială •	
şi psihologice şi circa 1/3 – de servicii juridice. Ponderea persoanelor care au 
beneficiat de servicii de consiliere psihologică, pachete alimentare, vitamine, 
haine, servicii de asistență socială şi asigurarea gratuită cu prezervative este 
mai mare în mediul urban, în rândul persoanelor cu nivel înalt de studii, celor 
care cunosc de mai bine de şase ani că sunt infectați cu HIV şi este mai mică în 
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mediul rural, în rândul persoanelor cu nivel redus de studii, în vârstă de până la 
29 de ani, care cunosc de mai puțin de trei ani că sunt infectați cu HIV. 

În majoritatea cazurilor serviciile de asistență socială, psihologică şi juridică au •	
fost prestate de către ONG-urile în domeniu. Rolul redus al statului în presta-
rea acestor servicii este explicat atât prin numărul redus de asemenea servicii 
la nivel de stat , cât şi prin aceia că persoanele cu HIV preferă mai mult să se 
adreseze după servicii ONG-urilor, deoarece au mai mare încredere în ele, con-
sideră că acestea vor asigura confidențialitatea statutului lor şi le vor presta 
servicii calitative. Mai bine de jumătate din persoanele care au accesat servici-
ile de asistență socială, psihologice şi juridice sunt satisfăcute în mare şi foarte 
mare măsură de serviciile obținute. Totodată, o bună parte din respondenți au 
menționat că ar avea nevoie în continuare de asemenea servicii. 

40% din respondenți au indicat că au întâmpinat anumite dificultăți în acce-•	
sarea serviciilor medicale generale din considerentul că sunt cu HIV, şi anu-
me: atitudinea discriminatorie a medicilor şi neasigurarea confidențialității 
statutului lor; calitatea redusă a serviciilor medicale; lipsa serviciilor medicale 
în raionul lor; surse financiare limitate pentru accesarea serviciilor medicale şi 
tratament. O barieră destul de semnificativă în accesarea serviciilor medicale 
este şi faptul că mai bine de 40% din persoanele cu HIV nu dețin poliță de asi-
gurare în sănătate. Ponderea persoanelor care nu dețin poliță de asigurare este 
mai mare în mediul rural, în mediul femeilor, în mediul persoanelor tinere – de 
până la 29 de ani, în grupul de persoane cu nivel redus de educație, în mediul 
persoanelor angajate pe cont propriu sau neangajate. 

Fiecare a doua persoană cu HIV are maladii asociate cu HIV, cum ar fi hepatitele •	
virale, tuberculoza sau ITS. Accesul persoanelor cu maladii asociate la servicii 
medicale este diferit. Astfel, persoanele care sunt infectate cu tuberculoză au 
un acces destul de mare la tratamentul antituberculos, acesta fiind asigurat 
de către stat, atât din resursele naționale, cât şi din resursele Fondului Global. 
Accesul persoanelor infectate cu hepatite virale la tratament este destul de 
limitat din considerentul că tratamentul specializat este destul de scump şi 
persoanele în cauză nu dispun de surse financiare suficiente pentru a acoperi 
costurile date. 

Toate persoanele cu HIV care necesită tratament antiretroviral (TARV) şi care •	
doresc să-l primească, beneficiază de acesta în mod gratuit. 14% din persoa-
nele care au nevoie de TARV nu beneficiază de tratament, iau tratamentul în 
mod neregulat sau chiar au întrerupt tratamentul. Motivul de bază de refuz/
neaderență la TARV constă în frica respondenților de consecințele tratamen-
tului, de faptul că statul nu va putea prelua plata tratamentului pe viitor şi ei 
nu vor fi în stare să plătească, de stigma din partea personalului medical, a 
prietenilor şi colegilor, cât şi de nivelul lor redus de responsabilitate pentru 
sănătatea proprie. 

Deşi respondenții consideră că TARV le-a îmbunătățit starea sănătății, o bună •	
parte dintre ei au menționat că aderarea la tratament le-a schimbat modul de 
viață şi i-a făcut mai vulnerabili la situații de discriminare. Din frica de a nu fi 
depistați că primesc tratament pe motiv că sunt infectați cu HIV, o parte din 
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respondenți au schimbat locul de muncă sau chiar l-au abandonat, iar unii au 
întrerupt orice relații cu rudele, prietenii (nu vor să fie invitați în ospeție sau să 
fie vizitați de aceştia). Totodată, o mare parte din persoanele care au aderat la 
TARV nu sunt satisfăcute de calitatea investigațiilor medicale pe care le efectu-
ează periodic şi de atitudinea lucrătorilor medicali față de ei. 

Deşi, marea majoritate a respondenților au indicat că până în prezent nu s-au •	
confruntat cu probleme de acces la educație, interviurile realizate cu persoane-
le cu HIV şi focus grupurile cu reprezentanții instituțiilor educaționale au scos 
în evidență faptul că persoanele cu HIV nu au bariere în accesarea instituțiilor 
educaționale atâta timp cât statutul lor este confidențial şi nimeni nu ştie că 
ei sunt infectați cu HIV. Imediat ce statutul de HIV pozitiv este făcut public, 
administrația instituțiilor educaționale va încerca să identifice diferite motive 
pentru a nu admite copiii cu HIV în şcoli şi grădinițe. Școlile şi grădinițele nu 
sunt pregătite pentru a se confrunta cu problema HIV, iar atitudinea discrimi-
natorie a pedagogilor față de copiii cu HIV este o consecință a nivelului lor 
foarte redus de informare despre căile de infectare, modalitățile de prevenire 
şi tratamentul HIV.

Accesul persoanelor cu HIV la muncă

Doar 1/3 din persoanele cu HIV chestionate sunt angajate în câmpul muncii •	
pe un salariu deplin sau parțial. 2/3 din cei chestionați au indicat că nu sunt 
angajați în câmpul muncii, sunt pensionari, pe buletin de boală, elevi sau 
angajați pe cont propriu. O bună parte dintre respondenții neangajați în câm-
pul muncii au menționat că au fost disponibilizați sau că s-au disponibilizat 
singuri de la locul de muncă din motiv că sunt infectați cu HIV şi se temeau să 
nu fie identificați şi discriminați sau din motiv de boală.

Studiul a confirmat încă o dată faptul că persoanele cu HIV au un acces limitat •	
la muncă, mai ales din cauza nivelului înalt de discriminare a lor la angajarea în 
câmpul muncii, precum şi la locul de muncă. O bună parte dintre angajatori, în 
special cei din sferele educație, industrie alimentară continuă să ceară prezen-
tarea certificatului privind statutul de HIV la angajare în câmpul muncii. Toto-
dată, majoritatea angajatorilor care au participat la focus grupuri au manifes-
tat o atitudine discriminatorie față de persoanele cu HIV, cauzată în special de 
nivelul lor redus de cunoştințe despre căile de transmitere şi prevenire a HIV. 

Stigmatizarea şi discriminarea persoanelor cu HIV

În conformitate cu ultimele cercetări în domeniu, indicatorul integrat de accep-•	
tare a persoanelor cu HIV constituie doar 5%, ceia ce înseamnă că doar 5% din 
populația generală este gata să îngrijească de o persoană din familie bolnavă 
de SIDA, nu ar păstra în secret dacă cineva din familie ar avea HIV, ar cumpăra 
produse alimentare de la o persoană cu HIV, ar accepta un pedagog cu HIV să 
lucreze în şcoală. 
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Mai bine de 30% din persoanele cu HIV chestionate au menționat că se simt •	
discriminate în foarte mare măsură şi că discriminarea a avut un impact negativ 
asupra lor, manifestându-se prin accesul limitat la servicii medicale calitative, 
la educație, pierderea locului de muncă, pierderea relațiilor cu rudele, priete-
nii, vecinii. Fiecare a cincea persoană chestionată evită să meargă în anumite 
locuri publice (instituții medicale, primărie, instituții educaționale etc) de frică 
să nu fie discriminată.

 Fiecare al treilea respondent s-a simțit discriminat în ultimul an, discrimina-•	
torul fiind de cele mai multe ori un reprezentant al unei instituții publice. Mai 
bine de 2/3 din cei care s-au simțit discriminați în ultimul an au menționat că 
au fost discriminați de către reprezentanții instituțiilor medicale, 16% - de către 
colegii de muncă sau personalul de conducere de la locul de muncă, 10% - de 
către reprezentanții poliției.

Fenomenul discriminării, conform cercetării, este în strânsă legătură cu respec-•	
tarea drepturilor persoanelor cu HIV. Marea majoritate a persoanelor cu HIV nu 
cunoaşte drepturile sale şi nu ştie unde ar putea să se adreseze în cazul în care 
le sunt încălcate drepturile. Ponderea persoanelor care nu îşi cunosc drepturi-
le este mai mare în mediul rural şi în rândurile persoanelor cu nivel redus de 
studii. 

Deşi marea majoritate a persoanelor cu HIV au menționat că dispun de anumi-•	
te drepturi în Republica Moldova, doar fiecare al cincilea respondent consideră 
că sunt respectate drepturile lui la muncă, la un trai decent, la confidențialitate 
şi la viață fără discriminare. Doar fiecare al treilea respondent crede că sunt 
respectate drepturile sale la ocrotirea sănătății şi la servicii sociale bazate pe 
necesități. 

Deşi mai bine de 1/3 din respondenți au menționat că le-au fost încălcate ca-•	
reva drepturi în ultimii trei ani, doar 14% dintre ei au întreprins careva mă-
suri pentru a le apăra. Persoanele care nu au întreprins nimic au argumentat 
aceasta prin lipsa încrederii în organele de drept, frica de discriminare, lipsa de 
informare.
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Introducere 

Actualitatea cercetării. Cercetarea statutului socio-economic al persoanelor cu 
HIV este deosebit de actuală şi importantă în condițiile răspândirii infecției HIV în Re-
publica Moldova şi a sporirii necesității asigurării protecției sociale a persoanelor care 
trăiesc cu HIV. După cum denotă analiza datelor statistice, în ultimii zece ani în Repu-
blica Moldova incidența şi prevalența HIV continuă să crească. La 1 noiembrie 2011 
cumulativ erau înregistrate 7014 persoane cu HIV, inclusiv 2025 - în raioanele din stân-
ga Nistrului. Prevalența HIV este de 155, 94 cazuri la 100000 de populație. În raioanele 
din stânga Nistrului prevalența HIV este de 378,59 persoane la 100000 de populație1. 
Infecția HIV capătă o răspândire tot mai mare în mediul populației generale, calea 
sexuală fiind cea mai frecventă cale de transmitere. Astfel, dacă în anul 2000 doar 6% 
din cazurile noi depistate de HIV pozitiv au fost transmise pe cale sexuală, atunci în 
anul 2011, ponderea cazurilor noi transmise pe cale sexuală este aproape de 13 ori 
mai mare, constituind 87%.

Deşi incidența HIV în Republica Moldova continuă să sporească atât în mediul 
populațiilor cu risc sporit de infectare, cât şi în populația generală, până în prezent 
nu există un studiu complex cu referință la calitatea vieții persoanelor care trăiesc cu 
HIV, care ar include atât problemele socio-emoționale cu care se confruntă persoane-
le cu HIV, precum şi problemele ce țin de situația financiară, accesul la diferite servicii 
(educaționale, medicale, sociale) şi la muncă. Majoritatea studiilor efectuate se referă 
doar la cunoştințele, atitudinile şi comportamentul persoanelor cu HIV în vederea pre-
venirii răspândirii infecției HIV, sau reducerii stigmei şi discriminării lor. 

Scopul cercetării şi obiectivele cercetării. Scopul cercetării reiese din actualitatea 
şi importanța acesteia şi rezidă în studierea statutului socio-economic (calitatea vieții) 
al persoanelor care trăiesc cu HIV şi elaborarea recomandărilor practice în vederea 
îmbunătățirii calității vieții lor.

Obiectivele cercetării constau în următoarele:

studierea statutului socio-demografic al persoanelor cu HIV;•	

cercetarea modalității de stabilire a statutului de HIV pozitiv şi impactul acesteia •	
asupra persoanelor cu HIV;

studierea impactului statutului de HIV pozitiv asupra stării socio-emoționale a •	
persoanelor şi a relațiilor lor cu membrii familiei, colegii, rudele, prietenii;

cercetarea impactului statutului de HIV pozitiv asupra nivelului de trai al persoa-•	
nelor cu HIV;

stabilirea accesului persoanelor cu HIV la diferite servicii (medicale, sociale, •	
educaționale);

stabilirea accesului persoanelor cu HIV la muncă;•	

1 Viorel Soltan. Implementarea Programului Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS şi a angaja-
mentelor privind declarațiile internaționale în domeniul HIV/SIDA//Conferința națională în domeniul 
HIV (5-7 decembrie 2011)
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cercetarea gradului de stigmatizare a persoanelor cu HIV şi a impactului stigmati-•	
zării asupra calității vieții lor;

studierea nivelului de cunoaştere de către persoanele cu HIV a drepturilor lor şi a •	
gradului de respectare a acestor drepturi în Republica Moldova;

elaborarea recomandărilor practice în vederea sporirii calității serviciilor prestate •	
persoanelor cu HIV şi îmbunătățirii calității vieții lor.

Metode de cercetare. Metodele de cercetare au fost elaborate reieşind din obiecti-
vele cercetării, precum şi în baza analizei studiilor efectuate în domeniu în alte țări.2 În 
vederea atingerii scopului şi obiectivelor cercetării au fost aplicate următoarele metode 
de cercetare: 

chestionarea persoanelor cu HIV; •	

interviu aprofundat al persoanelor cu HIV;•	

focus grup cu angajatorii;•	

focus grup cu persoanele din domeniul educației;•	

focus grup cu persoanele din domeniul medicinii;•	

focus grup cu persoanele din domeniul asistenței sociale;•	

focus grup cu reprezentanții ONG-urilor active în domeniul HIV.•	

instrumentele de cercetare elaborate de către consultantul național au fost con-•	
sultate şi coordonate cu Grupul tehnic de lucru în domeniul protecției sociale şi 
cu experți în domeniul HIV.

Indicatorii elaborați în funcție de obiective. În vederea dezvoltării instrumentelor 
de lucru, au fost elaborați indicatorii de bază pe obiective (vezi Tabelul de mai jos). 

Tabelul 1

Obiective Indicatori Instrumentele de 
măsurare

Statutul socio-demogra-
fic al persoanelor cu HIV

Sexul
Vârsta
Naționalitatea
Religia
Starea familială
Locul de trai
Angajarea în câmpul muncii
Nivel de studii
Componența familiei

Chestionar
Interviu

2 A Human Rights Approach to HIV/AIDS in Albania: Needs Assessment. May 2006; Vulnerability Assess-
ment of People Living with HIV in Georgia.Tbilisi, 2007; Vulnerability assessment of people living with 
HIV (PLHIV) in Turkey. Ancara, 2007; Vulnerability Assessment of People Living With HIV (PLHIV) in Ukrai-
ne.April, 2008; Study on the IMPACT of HIV on People Living with HIV, Their Families and Community in 
Malaysia. UNDP, 2007; Vulnerability assessment of people living with HIV (PLHIV) in Lithuania. UNDP, 
2009 etc.
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Obiective Indicatori Instrumentele de 
măsurare

Modalități de stabilire a 
statutului HIV

Angajarea respondentului în activități cu risc 
sporit
Perioada de când este infectat cu HIV
Sursa de infectare cu HIV
Statutul HIV al altor membri ai familiei
Modalitatea cunoaşterii statutului de HIV in-
fectat 
Respectarea dreptului respondentului la tes-
tare voluntară
Respectarea dreptului respondentului la con-
siliere voluntară
Grad de informare a persoanelor din jur des-
pre statutul HIV al persoanei

Chestionar
Interviu

Problemele socio-
emoționale ale persoane-
lor cu HIV. Relațiile cu alți 
membri ai familiei

Impactul statutului de HIV pozitiv asupra stă-
rii socio-emoționale a respondentului
Calitatea relațiilor cu alți membri ai familiei
Relațiile de suport cu alți membri ai familiei în 
efectuarea treburilor casnice zilnice, procura-
rea produselor, medicamentelor etc.
Impactul statutului de HIV pozitiv asupra 
relațiilor cu membrii familiei
Nevoi ale persoanei cu HIV în depăşirea pro-
blemelor socio-emoționale

Chestionar
Interviu

Nivelul de trai al persoa-
nelor cu HIV

Grad de satisfacție de nivelul de trai în gene-
ral
Grad de satisfacție de unele aspecte ale 
nivelului de trai: locuința, serviciul, starea 
sănătății, asistența medicală. Starea financi-
ară, educația, activitatea de muncă, relațiile 
cu familia, educația, atitudinea oamenilor din 
comunitate, a prietenilor, a colegilor etc. , ca-
litatea serviciilor accesate
Aprecierea nivelului de trai al familiei
Impactul statutului HIV pozitiv asupra stării 
financiare a familiei
Nevoi ale persoanelor cu HIV în depăşirea 
problemelor financiare

Chestionar
Interviu

Focus grup

Accesul persoanelor cu 
HIV la servicii sociale

Grad de informare despre serviciile existente
Grad de beneficiere de servicii
Grad de satisfacție de serviciile obținute
Bariere în accesarea serviciilor
Necesități în servicii noi

Chestionar
Interviu

Focus grup
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Obiective Indicatori Instrumentele de 
măsurare

Accesul persoanelor cu 
HIV la servicii de sănătate

Impactul statutului de HIV pozitiv asupra 
sănătății persoanelor infectate
Grad de beneficiere de tratament antiretrovi-
ral şi tratament pentru maladiile asociate
Perioada de când primeşte tratament
De unde primeşte tratament
Barierele în accesarea tratamentului antire-
troviral şi a tratamentului maladiilor asociate
Nevoi ale persoanelor cu HIV în accesarea 
serviciilor de sănătate

Chestionar
Interviu

Focus grup

Accesul persoanelor cu 
HIV la servicii educa-
ționale

Impactul statutului HIV asupra accesului la 
educație a persoanelor cu HIV
Bariere întâmpinate în instituțiile educațio-
nale pe motiv că este infectat cu HIV
Modalități de depăşire a barierelor
Recomandări pentru îmbunătățirea accesului 
la servicii educaționale de calitate

Interviu
Focus grup

Accesul persoanelor cu 
HIV la muncă

Impactul statutului HIV asupra accesului la 
muncă a persoanelor cu HIV
Bariere întâmpinate la locul de muncă pe mo-
tiv că este infectat cu HIV 
Modalități de depăşire a barierelor
Recomandări pentru îmbunătățirea accesului 
la muncă a persoanelor cu HIV

Interviu
Focus grup

Gradul de stigmatizare/
discriminare a persoane-
lor cu HIV 

Grad de stigmatizare a persoanelor cu HIV
Impactul stigmatizării asupra diferitelor as-
pecte ale calității vieții persoanelor cu HIV
Experiența personală a respondenților în do-
meniul discriminării
Caracteristicile persoanelor care au discrimi-
nat respondenții
Caracteristicile instituțiilor în care au fost 
discriminați respondenții

Chestionar
Interviu

Focus grup

Respectarea drepturilor 
persoanelor cu HIV

Nivel de cunoaştere a drepturilor persoanelor 
cu HIV de către respondenți
Grad de respectare a drepturilor persoanelor 
cu HIV în Republica Moldova
Experiența personală a respondenților în do-
meniul respectării drepturilor omului

Chestionar
Interviu

Focus grup

Recomandări pentru 
îmbunătățirea calității 
vieții persoanelor cu HIV

Sugestii pentru îmbunătățirea politicilor şi 
practicilor la nivel de guvern, APL, ONG-uri

Chestionar
Interviu

Focus grup

Eşantionul cercetării. Eşantionul cercetării a fost elaborat pentru fiecare din grupu-
rile cercetate în mod separat. Astfel, chestionarea a fost aplicată pe un eşantion de 300 
de persoane cu HIV în vârstă de peste 18 ani. Eşantionul a fost selectat în baza unor cote 
prestabilite. În calitate de criterii de prestabilire a cotelor au servit: distribuția teritorială, 
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mediul rezidențial, vârsta şi sexul respondenților. O cotă a presupus un număr de persoa-
ne cu HIV care întrunesc anumite caracteristici, de ex. bărbați cu HIV din raionul Ocnița, 
din mediul rural, în vârstă de 18-29 ani. Eşantionul a fost elaborat de către compania 
de cercetare CBS-AXA. Compania a identificat respondenții prin intermediul ONG-uri-
lor care activează în domeniul HIV, reprezentanților instituțiilor medicale care deservesc 
persoanele HIV pozitive, precum şi nemijlocit a persoanelor cu HIV intervievate.

Interviul în profunzime a fost efectuat pe un eşantion de 20 de persoane cu HIV. Per-
soanele selectate au fost atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, atât femei, cât 
şi bărbați. Respondenții au fost selectați pe două căi: prin intermediul reprezentanţilor 
ONG-urilor care activează în domeniu („Credinţa”, „Viaţa Nouă”, IDOM, „Biaz Gul”) şi prin 
contactarea directă a persoanelor spitalizate la Spitalul clinic de boli infecțioase. 

În total au fost realizate cinci focus grupuri: a) cu reprezentanții din domeniul 
educației; b) cu reprezentanții din domeniul asistenței sociale; c) cu reprezentanții din 
domeniul medicinii; d) cu reprezentanții ONG-urilor active în domeniu; e) cu angajatorii. 
La focus grupuri au participat 50 de persoane. În cazul fiecărui focus grup au participat 
atât manageri din veriga superioară şi medie, cât şi lucrători de rând. La identificarea 
participanților la focus grupuri s-a ținut cont şi de mediul de reşedință (urban/rural) al 
celor invitați.

Limitări ale cercetării: În baza faptului că persoanele cu HIV reprezintă un grup as-
cuns (necesitatea asigurării confidențialității statutului de HIV pozitiv), una din limitări-
le cercetării a fost intervievarea doar a persoanelor care au fost recomandate de către 
ONG-urile care activează în domeniu şi personalul medical şi care au binevoit să partici-
pe la cercetare. În vederea diminuării impactului acestor limitări, în cercetare a fost apli-
cată metodologia triangulării, care a permis studierea aspectelor cercetării din diferite 
perspective: persoane cu HIV, reprezentanți ai diferitor instituții care prestează servicii 
persoanelor cu HIV şi experți.

Efectuarea cercetării în teren. Chestionarea şi intervievarea persoanelor cu HIV a 
fost efectuată de compania sociologică CBS-AXA în perioada iulie-septembrie 2011. Fo-
cus grupurile au fost efectuate de către consultantul național care a elaborat metodolo-
gia studiului.

Scrierea raportului. Raportul a fost elaborat de către consultantul național şi a in-
clus analiza următoarelor aspecte: a) situația HIV în Republica Moldova şi politicile Gu-
vernului în domeniul HIV; b) statutul socio-demografic al persoanelor cu HIV; c) proble-
mele socio-emoționale ale persoanelor cu HIV; d) nivelul de trai al persoanelor cu HIV; 
e) accesul persoanelor cu HIV la servicii de sănătate, educaționale, sociale şi la muncă; 
f ) gradul de stigmatizare/discriminare a persoanelor cu HIV; g) respectarea drepturilor 
persoanelor cu HIV. Totodată, autorul raportului a elaborat un şir de recomandări practi-
ce pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu HIV.
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Capitolul 1. Analiza situaţiei HIV/SIDA în Republica 
Moldova 

Situaţia HIV/SIDA în Republica Moldova 1.1. 

Studierea rapoartelor statistice şi a rezultatelor cercetărilor sociologice privind situ-
aţia HIV/SIDA în Republica Moldova din ultimii zece ani a scos în evidenţă următoarele 
tendinţe cu referire la fenomenul HIV:

Incidenţa HIV/SIDA în Republica Moldova în ultimii ani continuă să crească. Ana-•	
liza datelor statistice pentru anii 1987-2010 denotă că infecţia HIV/SIDA continuă 
să rămână o problemă prioritară de sănătate publică. Dacă în perioada 1987-1995 
au fost depistate 40 de cazuri sporadice de HIV/SIDA, în anul 1996 - 55 de cazuri 
noi, atunci în anul 2010 deja 704 cazuri noi de infecţie. În total, din 1987 şi până 
la 1 noiembrie 2011 au fost înregistrate 7014 persoane infectate cu HIV, inclusiv 
2205 persoane în teritoriile de est ale Republicii Moldova (vezi Figura 1). 

Figura 1. Dinamica testării populaţiei la HIV şi cazurile noi de infectare cu HIV înre-
gistrate în perioada 1987-2010, număr3
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Infecţia HIV/SIDA se înregistrează practic în toate teritoriile administrative. Cea •	
mai înaltă incidenţă şi prevalenţă este în mun. Bălţi, Chişinău, raioanele Glodeni, 
Basarabeasca, Sîngerei. În teritoriile de est ale Republicii Moldova prevalenţa in-
fecţiei HIV este de 2,43 de ori mai înaltă decât în cele din dreapta Nistrului, consti-
tuind 609,6 – în raionul Râbniţa, şi 579,5 în or. Tiraspol. (vezi Figura 2).

3 Centrul Naţional Știinţifico-Practic de Medicină Preventivă. Buletin informativ. Situaţia în infecţia HIV/
SIDA şi sarcinile pentru anul 2011
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Figura 2. Prevalenţa infecţiei HIV în funcţie de teritoriile administrative, în perioa-
da 1987-2010 (la 100 mii de populaţie)4
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Continuă să crească ponderea persoanelor infectate cu HIV în rândurile po-•	
pulaţiei din grupurile de risc. Astfel, dacă în anul 2003, în rândurile utilizatorilor 
de droguri injectabile această pondere era de 18,7, atunci în anul 2007 – de 22. În 
rândurile lucrătoarelor sexului comercial ponderea a crescut de la 4,63%, în anul 
2003, până la 11%, în anul 2007. În perioada de referinţă, în rândurile bărbaţilor 
care practică sex cu bărbaţi ponderea a sporit de la 1,69% până la 4,8%.5

Scade intensitatea răspândirii infecţiei HIV/SIDA prin utilizarea drogurilor •	
injectabile şi sporeşte ponderea persoanelor infectate pe cale heterosexu-
ală. Astfel, dacă în anul 2000 84% din cazurile noi de infectare cu HIV depistate 
erau o consecinţă a utilizării drogurilor injectabile şi 6% - a relaţiilor heterosexuale, 
atunci în anul 2010 această pondere a fost inversă: 87% din cazurile noi depistate 
de infectare cu HIV au fost o consecinţă a relaţiilor heterosexuale şi doar 8% - a 
utilizării drogurilor injectabile (vezi Figura 3).

Figura 3. Distribuţia cazurilor noi de infectare cu HIV după calea de infectare, %, 
Republica Moldova, 1995 - 20106
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4 Centrul Naţional Știinţifico-Practic de Medicină Preventivă. Buletin informativ. Situaţia în infecţia HIV/
SIDA şi sarcinile pentru anul 2011

5 Scutelniciuc O, Bivol S. Supravegherea comportamentală şi de santinelă la HIV în Moldova 2007. Chişi-
nău, 2008

6 Centrul Naţional Știinţifico - Practic de Medicină Preventivă. Buletin informativ. Situaţia în infecţia HIV/
SIDA şi sarcinile pentru anul 2011
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Sunt afectate în mare măsură persoanele tinere de vârstă reproductivă.•	  Infec-
ţia HIV se înregistrează în rândul persoanelor tinere, apte de muncă, sexual active. 
Astfel, 87% din numărul total de persoane depistate în anul 2009 erau cuprinse în 
grupul de vârstă 15-39 de ani. 

Se menţine tendinţa de răspândire a infecţiei în rândul populaţiei rurale.•	  În 
anul 2009, 58,9% din numărul de cazuri noi depistate erau din mediul rural. 

Creşte ponderea femeilor implicate în procesul epidemic.•	  Astfel, dacă în anul 
2001 ponderea femeilor în numărul cazurilor noi de infectare cu HIV era de 26,7 
%, apoi în anul 2010 ea constituia 52,3 % (Figura 4). 

Figura 4. Distribuirea cazurilor noi de persoane cu HIV pe sexe  
în perioada 2001-2010, număr
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Creşte ponderea femeilor gravide infectate cu HIV.•	  Astfel, dacă în anul 2003 
au fost depistate 11 femei gravide infectate cu HIV la 10000 de persoane testate, 
atunci în anul 2010 numărul lor a sporit până la 18 femei la 10000 de femei tes-
tate.

Figura 5. Dinamica testării femeilor gravide la HIV şi a cazurilor noi de femei gravi-
de infectate cu HIV depistate în perioada 2003-2010, număr
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Migranţii şi familiile lor sunt unul din grupurile cu risc sporit de infectare cu •	
HIV. Conform rezultatelor cercetărilor sociologice, circa 30% din populaţia activă 
a ţării migrează peste hotare în căutare de lucru. Mai bine de jumătate din ei lu-
crează în condiţii periculoase pentru sănătate. Migranţii sunt vulnerabili la HIV şi 
din cauza barierelor culturale, discriminării, exploatării, instabilităţii şi separării de 
familiile lor şi de partenerii de viaţă. În Republica Moldova nu există un mecanism 
care i-ar obliga pe migranţi să efectueze testarea şi consilierea la HIV înainte de 
migrare şi la întoarcere în ţară. După cum denotă rezultatele interviurilor efectu-
ate, de multe ori infecţiile sunt aduse de populaţia migratoare fără ca oamenii să 
ştie că sunt bolnavi. Iar soţiile şi soţii migranţilor sunt persoanele cele mai frecvent 
expuse riscului de a se infecta de ITS.

Se observă sporirea, pe parcursul anilor 1989-2010, a numărului persoanelor •	
cu SIDA. Această maladie a fost diagnosticată la 1177 de persoane, ori la 18,3% 
din persoanele cu HIV. Au decedat de SIDA 919 persoane.

Politicile Guvernului Republicii Moldova în domeniul HIV/1.2. 
SIDA

Angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova şi legislaţia naţională. 
Analiza politicilor Guvernului Republicii Moldova în domeniul HIV/SIDA denotă faptul că 
statul nostru promovează politici clare în domeniul depistării, controlului răspândirii şi 
prevenirii maladiei HIV. Aceste politici se bazează atât pe angajamentele internaţionale 
ale Republicii Moldova, cât şi pe legislaţia naţională în domeniul HIV. 

Cu referire la angajamentele internaţionale, Guvernul Republicii Moldova a aprobat 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, a semnat Declaraţia de Angajament a Sesiunii 
Speciale a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite în HIV/SIDA din iunie 2001 
şi Iniţiativa de acces universal şi cadrul strategic de rezultate, precum şi Strategia OMS 
privind HIV/SIDA pentru anii 2011 – 2015. Astfel, în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului, Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat următoarele angajamente cu refe-
rire la combaterea HIV: 1) de a stabiliza răspândirea infecţiei HIV/SIDA către anul 2015 
şi de a reduce incidenţa HIV/SIDA la 100 mii de populaţie de la 10, în 2006, până la 9,6, 
către anul 2010, şi până la 8 către anul 2015 şi 2) de a reduce incidenţa HIV/SIDA la 100 
mii de populaţie cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani de la 13,3, în 2006, până la 11,2, 
către anul 2010, şi până la 11 către anul 2015. 

Cu referire la cadrul normativ naţional, diagnosticarea, controlul şi prevenirea HIV/
SIDA sunt reglementate de Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA* (2007) cu 
modificările şi completările care au intrat în vigoare la 1 iunie 20127, Strategia de dez-
voltare a sistemului de sănătate 2008-2017, Politica Naţională de Sănătate a Republicii 
Moldova pentru anii 2007 – 2021 şi Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei 
HIV/SIDA şi ITS pentru anii 2011 – 2015. 

7 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia 
infecţiei HIV/SIDA // http://www.parlament.md/Procesul Legislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/
LegislativId/995/Default.aspx
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Legea cu privire la profilaxia HIV/SIDA vizează excluderea discriminării persoanelor 
cu HIV şi garantează respectarea drepturilor lor. Legea stipulează dreptul persoanelor 
cu HIV la confidenţialitatea testării, tratament antiretroviral şi îngrijire. În conformitate 
cu această lege, persoanele pot fi testate la HIV doar în condiţiile obţinerii acordului lor 
informat şi voluntar în formă scrisă şi a asigurării dreptului la confidenţialitate. Astfel, 
prin lege sunt condamnate atât politicile de testare mandatorie ca precondiţie pentru 
angajarea în câmpul muncii, admiterea la studii şi accesul la serviciile medicale, cât şi 
orice altă formă de discriminare a persoanelor cu HIV la locul de muncă, în instituţiile de 
învăţământ, de sănătate şi în serviciile financiare. 

Politica naţională de sănătate a Republicii Moldova (2007-2021) are drept obiectiv 
crearea de condiţii optime în vederea atingerii celui mai înalt standard al sănătăţii per-
soanei pe parcursul vieţii sale, inclusiv prin asigurarea unui trai decent. Cu referire la HIV/
SIDA, Politica naţională de sănătate promovează politici de prevenire a infecției HIV şi 
de asigurare a accesului persoanelor cu HIV la servicii medicale, sociale, psihologice şi 
juridice. Politicile de prevenire a infecției HIV prevăd măsuri orientate spre populaţia ge-
nerală (informare, educare şi comunicare), copiii şi adolescenţii din şcoli (implementarea 
cursului ”Deprinderi de viaţă” şi instruirea pedagogilor implicaţi în procesul de predare) 
şi grupurile cheie cu risc sporit de infectare (activităţi comprehensive de prevenire, tra-
tament, reabilitare, asistenţă şi suport). 

Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS (Programul na-
ţional) pentru anii 2011-2015 a fost elaborat de către Guvernul Republicii Moldova cu 
participarea largă a ONG-urilor şi societăţii civile şi cu suportul organismelor internaţi-
onale acreditate în Republica Moldova. Scopul acestui Program naţional, care este, de 
altfel, al patrulea la număr, constă în menţinerea situaţiei epidemice în limitele unei epi-
demii concentrate şi reducerea vulnerabilităţii populaţiei Republicii Moldova la infecţia 
HIV/SIDA şi ITS cu minimizarea consecinţelor. Obiectivele Programului naţional derivă 
din Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi constau în următoarele: 1) menţinerea 
incidenţei în grupul de vârstă 0-39 de ani a infecţiei HIV/SIDA către 2015 – la nivel de 20 
cazuri la 100 mii de populaţie şi 2) reducerea cu 10%, către 2015, a mortalităţii persoane-
lor cu HIV/SIDA din numărul total al persoanelor estimate. 

Întru atingerea acestor obiective, Guvernul şi-a asumat responsabilitatea pentru rea-
lizarea următoarelor activităţi prioritare: a) asigurarea accesului a cel puţin 10% din po-
pulaţia generală la servicii de prevenire, inclusiv cu prezervative; b) asigurarea accesului 
a 60% a populaţiei cu risc sporit la servicii de prevenire; c) asigurarea cu tratament ITS a 
80% din pacienţi; d) asigurarea accesului a 95% din femeile cu HIV însărcinate la servicii 
de profilaxie a transmiterii infecţiei de la mamă la făt; e) asigurarea securităţii a 100% de 
probe de sânge; f ) asigurarea accesului la profilaxie post-contact la adresare în 100%; 
g) asigurarea cu tratament ARV a 80% din numărul estimat al persoanelor cu HIV/SIDA 
care necesită tratament; h) asigurarea cu îngrijiri şi suport a 10% din numărul estimat al 
persoanelor cu HIVSIDA; i) crearea unui sistem eficient de management al Programului 
naţional. 

La baza elaborării Programului naţional au fost puse principiile aplicate la nivel inter-
naţional şi naţional pentru programele de sănătate publică: a) elaborarea răspunsului 
naţional în cazul infecţiei HIV/SIDA în baza dovezilor; b) abordarea bazată pe drepturile 
omului; c) asigurarea respectării principiului de gender; d) asigurarea accesului universal 
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la profilaxie, tratament şi îngrijiri; e) implicarea comunităţilor şi persoanelor care trăiesc 
cu HIV/SIDA în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a Programului naţional; 
f ) monitorizare şi evaluare.

Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS a fost dezvol-
tat în baza principiului tripartit, recomandat în cadrul Conferinţei de la Washington din 
25 aprilie 2004 organizată de UNAIDS şi de principalii donatori: un singur cadru strate-
gic, un singur mecanism de coordonare, un singur sistem de monitorizare şi evaluare. 
Astfel, în conformitate cu acest principiu, în Republica Moldova există un singur cadru 
strategic legal în domeniul HIV, care corespunde Programului naţional de prevenire şi 
control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru 2011-2015; funcţionează un singur mecanism 
de coordonare în vederea implementării cadrului strategic, şi anume Consiliul Naţional 
de Coordonare în domeniul HIV/SIDA şi TB (CNC) şi există un singur sistem naţional de 
monitorizare şi evaluare. 

CNC creat în baza hotărârii Guvernului, nr. 825 din 3 august 2005, are drept obiec-
tiv coordonarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de profilaxie şi control 
al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei prin 
atragerea, coordonarea, monitorizarea şi disbursarea finanţelor oferite de organizaţiile 
internaţionale ca răspuns la necesităţile ţării în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului8 .

CNC include trei niveluri: 1) nivelul decizional – membrii CNC; 2) nivelul coordonator 
– Secretariatul CNC; 3) nivelul operaţional – grupurile tehnice de lucru. Actualmente 
există opt grupuri tehnice de lucru: supraveghere epidemiologică şi de santinelă în HIV/
SIDA/ITS, educaţie şi asistenţă socială, grupuri vulnerabile, tratament şi îngrijire pentru 
persoanele cu HIV, comunicare şi prevenire, consiliere şi testare voluntară la HIV şi hepa-
titele B şi C, monitorizare şi evaluare, protecţia socială.

CNC are 32 de membri, reprezentanţi ai ministerelor de resort (Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Tinere-
tului şi Sportului, Ministerul Justiţiei), organizaţiilor internaţionale şi ONG-urilor active 
în domeniu şi Confederației naționale a patronatelor şi sindicatelor. Este de menţionat 
faptul că circa 40% din reprezentanţii CNC sunt din sectorul asociativ. 

Cu toate că, după cum atestă Raportul UNGASS pentru anii 2008-2009, în rezultatul 
stabilirii unui cadru de coordonare unic în domeniul HIV/SIDA/ITS, coordonarea dintre 
ministere s-a îmbunătăţit puţin, la nivel sectorial activităţile orientate spre prevenirea 
răspândirii HIV în grupurile de risc, în mediul tinerilor, în rândul populaţiei generale, 
continuă să fie destul de fragmentate. Astfel, în Raport se menţionează atât lipsa unei 
coordonări eficiente dintre diferite instituţii medicale şi sociale la nivel de management 
al cazului, cât şi nivelul redus de coordonare a acţiunilor autorităților publice centrale şi 
cele din raioanele din stânga Nistrului în domeniul prevenirii HIV. O problemă destul de 
mare în prevenirea HIV în mediul copiilor şi adolescenţilor continuă să fie implementa-
rea opţională a cursului ce ţine de deprinderi de viaţă în şcoli. Contribuţia de la bugetul 
de stat pentru implementarea Programului naţional, în special, acoperirea financiară a 

8 Descrierea CNC// http://www.ccm.md/
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serviciilor oferite persoanelor din grupurile de risc şi al celor HIV pozitive continuă să fie 
destul de redusă, punându-se sub semnul întrebării durabilitatea acestor servicii9. 

În Republica Moldova activează un sistem unic de monitorizare şi evaluare a progra-
melor de sănătate publică. Astfel, în 2004 Guvernul Republicii Moldova a creat în acest 
scop Departamentul de monitorizare şi evaluare a programelor de sănătate publică în 
incinta Centrului Naţional de Management în Sănătate, care se subordonează Ministeru-
lui Sănătăţii. Departamentul de monitorizare şi evaluare a programelor de sănătate pu-
blică de comun acord cu Grupul tehnic de monitorizare şi evaluare al CNC monitorizează 
implementarea Programului național de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS. 
Totodată, rapoartele în domeniu denotă că, deşi crearea sistemului unic de monitorizare 
şi evaluare a programelor de sănătate publică este un succes al politicilor Guvernului Re-
publicii Moldova în domeniu, el este implementat parţial din considerentul că nu există 
surse financiare suficiente pentru efectuarea unor studii comprehensive, planificate din 
timp cu posibilitatea comparării datelor. Rapoartele sunt elaborate de cele mai mult ori 
în baza datelor statistice existente şi a studiilor efectuate fragmentar din sursele financi-
are ale diferitor donatori.

O barieră în implementarea eficientă a politicilor de stat în domeniul HIV/SIDA, con-
form opiniei experţilor, este asigurarea durabilităţii lor. Până în prezent strategiile şi pro-
gramele în domeniu continuă să fie implementate în mare parte cu suportul donatorilor 
externi, contribuţia statului fiind destul de redusă.

Prevenirea HIV în grupurile cu risc sporit de infectare. Analiza studiilor şi rapoar-
telor pe ţară în domeniul HIV/SIDA denotă că Guvernul Republicii Moldova, de comun 
acord cu societatea civilă, a făcut paşi concreţi în vederea prevenirii riscurilor în grupu-
rile cu risc sporit de infectare. În acest context menţionăm implementarea programelor 
bazate pe strategia de reducere a riscurilor susţinute iniţial financiar de Fundaţia Soros-
Moldova, iar începând cu anul 2003 şi cu sprijinul Fondului Global, care asigură accesul 
populaţiei cu risc sporit de infectare la ace şi seringi de unică folosinţă, prezervative, 
terapie de substituţie, consiliere şi testare, informare şi educare privind diminuarea ris-
cului de infectare cu HIV asociat comportamentelor cu risc sporit de infectare. Conform 
datelor statistice ale Centrului Naţional de Management în Sănătate, în cadrul progra-
melor au fost oferite servicii pentru circa 15000 de utilizatori de droguri injectabile din 
cei 25000 estimaţi10. Este de menţionat faptul că programele de reducere a riscurilor au 
fost şi continuă să fie implementate în 21 de localităţi şi în 12 penitenciare. 

Studiile de evaluare a programelor de reducere a riscurilor denotă că aceste progra-
me au contribuit la sporirea esenţială a nivelului de cunoştinţe a grupurilor cu risc sporit 
de infectare despre căile de transmitere şi modalităţile de prevenire a HIV, la creşterea 
nivelului de utilizare a prezervativelor cu partenerii comerciali şi ocazionali, la reducerea 
nivelului de utilizare în comun a seringilor, la sporirea accesului populaţiei cu risc sporit 
la servicii de asistenţă medicală, socială şi juridică. Toate acestea au influenţat conside-
rabil asupra reducerii infectării cu HIV a populaţiei din grupurile de risc. După cum a fost 

9 UNGASS Country Report, 2008-2009, pages 16-17
10 Ala Iațco. Prevenirea HIV în rândurile UDI în cadrul PRR // Conferinţa naţională în domeniul HIV (5-7 de-

cembrie 2011)
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menţionat anterior, cazurile noi de infectare cu HIV în urma utilizării drogurilor injecta-
bile s-au redus de mai bine de zece ori11.

Totodată, este de menţionat faptul că, deşi programele bazate pe strategia de redu-
cere a riscurilor sunt implementate în Republica Moldova de mai bine de zece ani şi au 
un impact mare în ceea ce priveşte prevenirea infectării cu HIV a grupurilor cu risc sporit, 
până în prezent ele nu au durabilitatea necesară, deoarece sunt finanţate exclusiv din 
surse externe. Reprezentanţii ONG-urilor care implementează aceste programe au men-
ţionat, de asemenea, alocarea unor resurse financiare limitate pentru implementarea 
acestor programe, fapt ce conduce la reducerea accesului la ele a unei părţi din popula-
ţia din grupurile de risc12. 

Prevenirea HIV în populaţia generală. Conform analizei studiilor în domeniu, în 
ultimii zece ani Guvernul Republicii Moldova a acordat o deosebită atenţie măsurilor de 
prevenire a răspândirii HIV/SIDA în populaţia generală. În conformitate cu programele 
elaborate în domeniul HIV, Guvernul a susţinut implementarea unor campanii de in-
formare a populaţiei din Republica Moldova despre căile de transmitere a infecţiei HIV 
şi modalităţile de prevenire a ei. Cu susţinerea financiară a donatorilor externi, au fost 
realizate şi distribuite la nivel naţional prospecte, postere, spoturi, fluturaşi cu informaţii 
despre căile de transmitere şi modalităţile de prevenire a HIV. ONG-urile din domeniul 
HIV au o contribuţie deosebită în acest context, marea majoritate a campaniilor infor-
maţionale fiind realizate în teren prin intermediul lor. Astfel, din anul 2004 Fundaţia SIDA 
Est-Vest implementează la nivel naţional proiectul “Dance for life”, care are drept obiectiv 
informarea adolescenţilor despre măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei HIV. 

Un accent deosebit este pus pe promovarea modului sănătos de viaţă în mediul 
copiilor, adolescenţilor şi tinerilor. În acest context, în perioada 2004-2006, la iniţiativa 
UNICEF, Ministerul Educaţiei a elaborat şi a pilotat în teren un curriculum, manual şi ghi-
duri pentru profesori la disciplina “Deprinderi de viaţă”. Totodată, 3150 de profesori şi 35 
de medici au fost instruiţi în modalitatea de predare a acestei discipline, cu scopul ca, 
începând cu 1 septembrie 2006, ea să fie predată obligatoriu în clasele I-XII13. Deşi pro-
iectul-pilot a demonstrat actualitatea, importanţa şi eficienţa unei asemenea discipline, 
cu regret, la insistenţa reprezentanţilor bisericii ortodoxe, începând cu decembrie 2006 
disciplina „Deprinderi de viaţă” a fost trecută în calitate de curs opţional, iar de la 1 sep-
tembrie 2007 a fost schimbată cu o altă disciplină – Educaţia civică. Reprezentanţii bise-
ricii ortodoxe au cerut excluderea disciplinei „Deprinderi de viaţă” din şcoală din cauza 
unor teme sensibile incluse în curriculum, cum ar fi sănătatea reproducerii, prevenirea 
HIV/SIDA etc. 

Cu toate că actualmente în şcoli (clasele a V-XII) se predă obligatoriu disciplina „Edu-
caţia civică”, cu regret, după cum arată discuţiile cu pedagogii şi elevii, aceste lecţii sunt 
insuficiente pentru promovarea modului sănătos de viaţă în mediul copiilor şi tinerilor. 
Astfel, deseori temele ce ţin de sănătatea reproducerii şi prevenirea HIV/SIDA sunt studi-
ate fragmentar sau chiar sunt omise de către unii profesori mai „precauţi”. Faptul în cauză 
conduce la limitarea accesului copiilor şi tinerilor la informarea corectă despre căile de 

11 Ibidem
12 Ibidem
13 Galina Gavriliţă. Promovarea modului sănătos de viaţă în instituţiile de învăţământ din Republica Mol-

dova // Conferinţa naţională în domeniul HIV (5-7 decembrie 2011)
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transmitere şi modalităţile de prevenire a infectării cu HIV, hepatitele virale B şi C, ITS şi, 
în cele din urmă, poate mări riscurile de infectare a acestora.

Consilierea şi testarea voluntară la HIV. Consilierea şi testarea voluntară la HIV este 
un drept al cetăţenilor din Republica Moldova stipulat atât în Legea Republicii Moldova 
„Cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA”, nr. 23-XV din 16 februarie 2007, cât şi în Pro-
gramul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere 
sexuală pentru anii 2011-2015. 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova „Cu privire la profilaxia infecţiei HIV/
SIDA”, testarea este gratuită (art.11), se efectuează în instituţiile medico-sanitare acre-
ditate (art.12), cu consimţământul scris, benevol şi informat al persoanelor (art.13), care 
beneficiază de consiliere pre şi post testare (art.12), rezultatele testului fiind confidenţi-
ale (art.14).

În Republica Moldova funcţionează 14 laboratoare de screening şi de referinţă în care 
se realizează investigaţiile la HIV şi 67 de cabinete de consiliere şi testare voluntară la 
HIV (CTV), inclusiv 7 – în teritoriile de est ale ţării, 8 – în instituţiile penitenciare şi 4 – în 
instituţiile ftizio-pulmonologice. Rata cabinetelor CTV a crescut de la 0,16 la 100 000 de 
locuitori (2007) până la 1,63 (2010). 

Figura 6. Rata cabinetelor de consiliere şi testare voluntară la 100000 locuitori1415
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Cabinetele de consiliere şi testare voluntară prestează următoarele tipuri de servicii: 
1) consilierea pre-testare cu obţinerea acordului informat; b) îndreptarea persoanelor 
consiliate pre-test către cabinetul de proceduri pentru colectarea probelor de sânge; c) 
consilierea post-test cu eliberarea rezultatelor; d) referirea persoanelor consiliate şi tes-
tate, în caz de necesitate, către serviciile medicale şi de asistenţă psihologică şi socială. În 
marea majoritate a cazurilor cabinetele de consiliere şi testare voluntară sunt amplasate 

14 Ștefan Gheorghița. Accesibilitatea populației Republicii Moldova la Servicii de Consiliere şi Testare Vo-
luntară //Conferința națională în domeniul HIV (5-7 decembrie 2011)

15 Ștefan Gheorghița. Accesibilitatea populației Republicii Moldova la Servicii de Consiliere şi Testare Vo-
luntară //Conferința națională în domeniul HIV (5-7 decembrie 2011)
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în centrele teritoriale ale medicilor de familie. Persoanele se pot adresa în mod individu-
al la aceste cabinete sau sunt referite de către lucrătorii medicali.

Rapoartele statistice denotă faptul că deschiderea cabinetelor de consiliere şi tes-
tare voluntară a condus la creşterea considerabilă a numărului persoanelor consiliate 
pre-test în aceste instituţii. Astfel, dacă în anul 2009 în cabinetele CTV au fost consiliate 
pre-test 55579 de persoane, atunci în anul 2010 numărul acestora a crescut cu mai bine 
de 30 la sută, constituind 75966 de persoane16. Totodată, a sporit şi numărul persoanelor 
testate la marcherii HIV - de la 209699, în anul 2009, până la 210411,în anul 2010. Dacă 
raportăm numărul persoanelor testate la HIV la numărul celor consiliate, atunci putem 
observa o creştere considerabilă a ponderii persoanelor consiliate şi testate la HIV - de 
la 27%, în anul 2009, până la 37%, în anul 2010. Din 2010, în cabinetele CTV au început 
să fie aplicate testele rapide pe salivă, în acel an fiind testate prin această metodă 5000 
de persoane17. 

Cu referire la prestarea serviciilor de CTV, conform rapoartelor în domeniu, deşi nu-
mărul persoanelor consiliate la HIV în cabinetele CTV sporeşte din an în an, ponderea 
persoanelor din grupurile de risc consiliate continuă să rămână destul de redusă. După 
cum a menţionat Dl Ștefan Gheorghiţă, vicedirectorul Centrului Naţional de Sănătate 
Publică, în prezentarea sa la Conferinţa Naţională în domeniul HIV din 5-7 decembrie 
2011, în anul 2010 în cabinetele CTV au fost consiliate doar 44 % dintre persoanele care 
menţin contacte sexuale cu persoane infectate cu HIV testate la marcherii infecţiei HIV, doar 
13 % dintre utilizatorii de droguri injectabile testați la marcherii HIV, doar 17 % dintre persoa-
nele cu semne clinice ale infecţiilor cu transmitere sexuală testate la marcherii HIV şi doar 8 
% dintre persoanele care practică sex comercial şi/sau vagabondaj sexual dintre persoanele 
testate la marcherii HIV 18. Potrivit experţilor şi reprezentanţilor persoanelor din grupurile 
de risc, aceasta are loc în mare parte din cauza asigurării limitate a confidenţialităţii per-
soanelor care doresc să fie consiliate şi testate la HIV. Cabinetele de consiliere şi testare 
voluntară sunt amplasate în centrele teritoriale ale medicilor de familie, deseori ele fiind 
marcate cu plăcuţe pe care este pusă inscripţia “Cabinet de consiliere şi testare voluntară 
la HIV şi hepatitele virale B şi C” şi nu fiecare persoană doreşte ca cei din jur să cunoască 
faptul că a fost client al acestui serviciu. 

Un alt factor care limitează accesul persoanelor din grupurile de risc la CTV este ne-
dorinţa lor de a se asocia cu careva grupuri de risc pentru a beneficia de testare gratuită. 
Totodată, este cazul să menţionăm că o bună parte dintre persoanele care fac parte 
din grupurile de risc nici nu cunoaşte despre existenţa acestor cabinete. Adresându-se 
foarte rar la medici, persoanele în cauză nu ajung în rândurile clienţilor referiți la aceste 
servicii.

O altă problemă cu care se confruntă serviciile de consiliere şi testare voluntară este 
ponderea redusă a persoanelor care au beneficiat de consiliere post-test. Astfel, deşi 
ponderea persoanelor înregistrate cu statut de HIV pozitiv care au beneficiat de consili-
ere post-test a crescut în anul 2010 comparativ cu 2009 (de la 55% până la 68%), ea con-

16 Ștefan Gheorghiţă. Accesibilitatea populaţiei Republicii Moldova la Servicii de Consiliere şi Testare Vo-
luntară //Conferinţa naţională în domeniul HIV (5-7 decembrie 2011)

17 Ibidem
18 Ştefan Gheorghiţă. Accesibilitatea populaţiei Republicii Moldova la Servicii de Consiliere şi Testare 

Voluntară //Conferinţa naţională în domeniul HIV (5-7 decembrie 2011)
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tinuă să rămână redusă. Practic, în anul 2010 fiecare a treia persoană care a fost înregis-
trată drept HIV pozitivă nu a beneficiat de consiliere post-test în cabinetele CTV. O cauză 
a acestui fapt, conform opiniei experţilor, este nivelul redus de încredere a persoanelor 
cu HIV în lucrătorii medicali din aceste servicii şi frica lor de a pierde confidenţialitatea 
cu referire la statutul lor. Persoanele cu HIV au menţionat că pentru ele este deosebit de 
important ca şedința de consiliere post-test să fie efectuată de semenii lor care au statut 
de HIV pozitiv şi care ştiu cu ce probleme se pot confrunta, ba chiar ar putea sa-i înveţe 
să le depăşească.

 
O altă problemă este ponderea redusă a persoanelor care se adresează la CTV din 

proprie iniţiativă. Astfel, cu toate că ponderea persoanelor care au fost consiliate în cabi-
netele de CTV a crescut considerabil, doar 10% din adresări au fost efectuate la iniţiativa 
individuală a clienţilor. Circa 90% din persoanele consiliate la cabinetele de CTV au fost 
referite de către alţi medici19. 

Experţii consideră că pentru sporirea accesului persoanelor din grupurile de risc la 
servicii de consiliere şi testare voluntară este necesar de a crea servicii de CTV mobile, 
precum şi de a utiliza teste rapide pe bază de salivă. În scopul creşterii numărului de au-
toadresări la servicii este necesară şi promovarea serviciului de CTV, în special, în mediul 
rural şi în rândul bărbaţilor. 

Accesul persoanelor cu HIV la tratament antiretroviral (TARV) şi servicii de su-
port. Conform politicilor de sănătate, în Republica Moldova 100% din persoanele cu HIV 
care necesită TARV pot beneficia de acesta. Dacă până în anul 2010 persoanele cu HIV 
puteau accesa TARV doar la Chişinău, Bender, Tiraspol, Rîbniţa şi în sistemul penitenciar, 
atunci începând cu 2010 ele pot accesa TARV încă în două oraşe - Bălţi şi Cahul, fapt ce 
contribuie la mărirea accesului lor la tratament. Actualmente, 1237 de persoane bene-
ficiază de TARV. Studiul a scos în evidenţă faptul că, deşi accesul la TARV este universal, 
o parte din persoanele care necesită tratament refuză să-l iniţieze ori se dezic de trata-
ment. Astfel, conform unor date statistice prezentate la Conferinţa naţională în domeniul 
HIV din 2011, aderenţa persoanelor cu HIV la tratament constituie 88% peste 12 luni de la 
iniţierea tratamentului, 79% - peste 24 de luni şi doar 73% - peste 60 de luni de la iniţierea 
tratamentului20. În mare parte, acest fapt se datorează nivelului redus de informare a lor 
despre TARV, fricii că în viitorul apropiat statul nu va fi în stare să preia costurile pentru 
tratament, precum şi gradului redus de responsabilitate pentru sănătatea proprie. 

O problemă destul de mare în domeniul asigurării persoanelor cu HIV cu TARV, după 
cum s-a menţionat la aceiaşi Conferinţa naţională, este faptul că în Republica Moldo-
va nu există un mecanism de înregistrare a medicamentelor ARV şi, drept consecinţă, 
preparatele în cauză nu sunt înregistrate. Totodată, statul nu oferă surse financiare din 
bugetul naţional pentru procurarea acestor medicamente. Acest fapt deseori serveşte 
drept cauză de refuz a TARV de către persoanele cu HIV, acestea argumentând că “ori-
cum statul nu are bani să preia tratamentul şi acei care au început tratamentul riscă să 

19 Ştefan Gheorghiţă. Accesibilitatea populaţiei Republicii Moldova la Servicii de Consiliere şi Testare 
Voluntară //Conferinţa naţională în domeniul HIV (5-7 decembrie 2011)

20 Viorel Soltan. Implementarea Programului Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS şi a angaja-
mentelor privind declaraţiile internaţionale în domeniul HIV/SIDA//Conferinţa naţională în domeniul 
HIV (5-7 decembrie 2011)
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rămână într-un viitor apropiat fără medicamentele necesare, fapt care poate agrava şi 
mai mult starea sănătăţii lor”.

Pentru asigurarea eficienţei TARV, majoritatea persoanelor cu HIV care sunt în tra-
tament şi dispun de condiţii de trai proaste, beneficiază de pachete alimentare. Astfel, 
până în prezent 1080 de persoane (840 de adulţi şi 240 de copii infectaţi/afectaţi) au 
beneficiat trimestrial de pachete alimentare în valoare de circa 450 de lei per pachet per 
trimestru21. Cu regret, pachetele alimentare sunt oferite din sursele Fondului Global şi, 
în condiţiile unui buget de stat auster, riscă să fie sistate odată cu preluarea de către stat 
a serviciilor de suport acordate persoanelor cu HIV. 

Cu toate că persoanele cu HIV care necesită TARV pot accesa acest tratament fără 
impedimente, accesul lor la alte servicii medicale continuă să rămână limitat. O cauză a 
acestui fapt este ponderea mare a persoanelor cu HIV care nu sunt încadrate în câmpul 
muncii şi, ca urmare, ele nu au poliţă de asigurare medicală. În caz de îmbolnăvire, per-
soanele cu HIV nu-şi pot permite să acceseze serviciile medicale specializate şi să pro-
cure medicamentele necesare din cauza surselor financiare limitate. În condiţiile în care 
majoritatea persoanelor cu HIV au o imunitate foarte redusă şi aceşti oameni se îmbol-
năvesc frecvent, accesul limitat la servicii medicale conduce la agravarea rapidă a stării 
sănătăţii lor. În acest context, este cazul să menţionăm şi accesul limitat al persoanelor 
cu HIV la tratamentul gratuit al hepatitei virale C, cu toate că o bună parte din acestea au 
hepatita virală C în calitate de boală asociată la HIV. 

Cu referire la serviciile de asistenţă socială, menţionăm că persoanele cu HIV benefici-
ază în aceleaşi condiţii ca toată populaţia Republicii Moldova, adică de anumite alocaţii 
şi înlesniri în cazul în care sunt atribuite la categoriile de persoane social-vulnerabile. 
Astfel, persoanele cu HIV care dispun de grad de invaliditate beneficiază de alocaţii co-
respunzătoare din partea statului. Persoanele cu HIV care au un nivel redus de trai pot 
apela la ajutor social din partea statului. O singură excepţie există în ceea ce priveşte 
persoanele care s-au infectat cu HIV în urma transfuziilor de sânge, a intervenţiilor medi-
cale şi a personalului medical care s-a infectat cu HIV în rezultatul îndeplinirii obligaţiilor 
de serviciu. În primul caz, persoanele infectate sunt asigurate cu pensie, conform legisla-
ţiei în vigoare, iar în cel de al doilea caz – salariaţii beneficiază de garanţii şi compensaţii 
conform art.196 din Codul muncii.22 

În Republica Moldova, se află în proces de creare patru centre regionale de zi pentru 
persoanele cu HIV, sursele financiare pentru acestea fiind oferite de Fondul Global şi 
autorităţile publice locale. Scopul acestor centre (Bălţi, Chişinău, Comrat şi Tiraspol) este 
de a susţine din punct de vedere social, psihologic, juridic şi emoţional persoanele HIV 
pozitive din regiunile respective. În anul 2011 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioa-
se a fost creată o secţie de îngrijiri paliative pentru persoanele cu HIV, în acest scop fiind 
adoptat şi un regulament de organizare a serviciilor respective.

O problemă cu care se confruntă persoanele cu HIV în domeniul protecţiei sociale 
este interzicerea cazării lor în instituţiile sociale de plasament ale Ministerului Muncii, 

21 Angelica Bordeianu. Suportul psiho-social al persoanelor care trăiesc cu HIV în cadrul programelor Run-
dei a VIII-a a FG// Conferinţa naţională în domeniul HIV (5-7 decembrie 2011)

22 Incluziune sau excluziune socială? Drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în Republica Moldo-
va//Cartier, 2011, p. 50
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Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), această interdicţie fiind prevăzută de Instrucţi-
unea despre modul de cazare a tutelaţilor în instituţiile sociale din subordinea MMPSF 
şi aprobată de MMPSF la 16 martie 2000 prin ordinul 07/227 şi de Ministerul Sănătăţii 
(ordinul nr. 06-34/188). Acest fapt contravine legislaţiei în vigoare, în special, Legii pri-
vind profilaxia HIV/SIDA care garantează excluderea discriminării persoanelor afectate 
de HIV/SIDA. 

Deşi persoanele cu HIV pot accesa serviciile de asistenţă socială pe baze generale şi 
reprezentanţii acestui grup de persoane consideră că o astfel de abordare este corectă, 
o bună parte din experţii chestionaţi a menţionat necesitatea creării unor servicii de 
consiliere psihologică şi asistenţă juridică a persoanelor cu HIV la locul de trai, precum 
şi a serviciilor de îngrijire paliativă. Serviciile de consiliere psihologică şi asistenţă ju-
ridică sunt necesare, în special, la momentul depistării statutului de HIV pozitiv, când 
persoanele în cauză şi rudele lor au cea mai mare nevoie de consiliere şi suport în ve-
derea depăşirii situaţiei de criză. Capacitarea asistenţilor sociali comunitari în prestarea 
acestor servicii sau măcar în referirea persoanelor la servicii similare ar fi o soluţie pentru 
moment. 

În scopul susţinerii persoanelor cu HIV, diminuării stigmatizării şi discriminării, pre-
cum şi incluziunii lor sociale, în anul 2007 a fost constituită Liga Persoanelor cu HIV din 
Republica Moldova (Liga PHIV), care actualmente întruneşte 11 organizații nonguverna-
mentale. În cei 15 ani de activitate, Liga PHIV a avut şi are o contribuţie substanţială în 
iniţierea dialogului cu organizaţiile guvernamentale şi cu societatea civilă privind satisfa-
cerea necesităţilor şi soluţionarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu HIV. 
Fiind un reprezentant al intereselor persoanelor cu HIV, Liga PHIV susţine şi promovează 
abordările inovaţionale în domeniul profilaxiei, îngrijirii şi susţinerii persoanelor cu HIV, 
precum şi contribuie la asigurarea respectării drepturilor lor, prevenind stigmatizarea şi 
discriminarea. 

Aşadar, în rezultatul analizei literaturii şi legislaţiei în domeniul HIV/SIDA putem con-
chide că în ultimii ani incidenţa HIV/SIDA în Republica Moldova a continuat să crească. 
În acelaşi timp, se observă o scădere a intensităţii transmiterii HIV/SIDA prin intermediul 
drogurilor injectabile şi o sporire a ponderii persoanelor infectate pe cale sexuală. Dina-
mica răspândirii infecţiei HIV este mai mare în mediul persoanelor tinere de vârstă repro-
ductivă, a populaţiei rurale şi femeilor, în particular, a celor gravide. Migranţii şi familiile 
lor sunt unul din grupurile vulnerabile cel mai mult expuse riscului la HIV/SIDA.

În condiţiile răspândirii infecţiei HIV, Guvernul Republicii Moldova promovează poli-
tici clare în domeniul depistării, controlului răspândirii şi prevenirii HIV, care se bazează 
atât pe angajamentele internaţionale asumate, cât şi pe legislaţia naţională. 

Cu toate că legislaţia naţională, programele şi strategiile în domeniu prevăd măsuri 
concrete în direcţia prevenirii HIV şi asigurării calităţii vieţii şi nondiscriminării persoane-
lor cu HIV, rapoartele de analiză denotă că implementarea în practică a acestora conti-
nuă să fie destul de problematică. 

 
Analiza literaturii a scos în evidenţă şi anumite probleme de coordonare la nivel sec-

torial a activităţilor în domeniul prevenirii răspândirii HIV în grupurile cu risc sporit de 
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infectare, în mediul tinerilor şi al populaţiei generale. Astfel, până în prezent nu există o 
coordonare eficientă a activităţilor desfăşurate de diferite instituţii medicale şi sociale la 
nivel de management al cazurilor de HIV pozitiv, precum şi în domeniul prevenirii HIV în 
raioanele din dreapta şi din stânga Nistrului. O problemă destul de mare în prevenirea 
HIV în mediul copiilor şi adolescenților continuă să fie caracterul opţional în şcoli a cur-
sului ce ţine de formarea deprinderilor de viaţă. 

O barieră în implementarea eficientă a politicilor de stat în domeniul HIV/SIDA conti-
nuă să fie asigurarea durabilităţii lor. Până în prezent strategiile şi programele în dome-
niu sunt susţinute financiar în mare parte de către donatorii externi, contribuţia statului 
fiind destul de redusă.
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Capitolul 2. Statutul socio-demografic al 
respondenţilor 

Distribuirea respondenţilor în funcţie de locul de trai. În funcţie de locul de trai, 
persoanele cu HIV chestionate se distribuie în felul următor: 51% - din oraşele mari: Chi-
şinău şi Bălţi, 30% - din sate şi 19% - din centrele raionale şi oraşele mici (vezi Figura 7).

Figura 7. Distribuirea persoanelor cu HIV chestionate, în funcţie de locul de trai, % 
din total
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Distribuirea respondenţilor în funcţie de sex. În funcţie de sex, 55% din persoane-
le chestionate au fost bărbaţi şi 45% – femei (vezi Figura 8).

Figura 8. Distribuirea persoanelor cu HIV chestionate, în funcţie de sex, % din total
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Distribuirea persoanelor cu HIV chestionate în funcţie de vârstă. În funcţie de 
vârstă, 49% din persoanele chestionate au fost de 30-39 de ani, 29% – de 18-29 de ani, 
18% – de 40-49 de ani şi 4% - de peste 50 de ani (vezi Figura 9).



31S t a t u t u l  s o c i o - e c o n o m i c  a l  p e r s o a n e l o r  c u  H I V :   S t u d i u  s o c i o l o g i c   Lu d m i l a  M a l c o c i

Figura 9. Distribuirea persoanelor cu HIV chestionate, în funcţie de vârstă, %  
din total 
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Distribuirea persoanelor cu HIV chestionate după nivelul de studii. În funcţie de 
nivelul de studii, respondenţii se divizează în felul următor: 33% - nivel redus de studii 
(fără studii, studii primare), 61% - nivel mediu de studii (studii gimnaziale/medii comple-
te/liceu/şcoală profesională), 6% - nivel înalt de studii (studii superioare neterminate/
superioare terminate/postuniversitare) (vezi figura 10).

Figura 10. Distribuirea persoanelor cu HIV chestionate în funcţie de nivelul de stu-
dii,% din total
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Distribuirea respondenţilor în funcţie de starea lor civilă. În funcție de starea lor 
civilă, respondenţii se distribuie în felul următor: 33% - căsătoriţi, 25% - celibatari, 21% 
- concubinaj, 14% - divorţaţi, 7% - văduvi (vezi Figura 11). Aşadar, putem conchide că, 
practic, fiecare a doua persoană cu HIV chestionată (46%) este celibatară, văduvă sau 
divorţată (Figura 11). Ponderea persoanelor cu HIV celibatare, văduve sau divorţate este 
puţin mai mare decât ponderea acestor persoane în populaţia generală (conform Re-
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censământului populaţiei din 2004, în populaţia generală 41% din persoanele adulte 
erau cu statut de celibatar, divorţat sau văduv).

Figura 11. Distribuirea persoanelor cu HIV chestionate, în funcţie de starea civilă, %
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Distribuirea respondenţilor în funcție de angajarea în câmpul muncii. În timpul 
efectuării cercetării, doar 36% din persoanele chestionate erau angajate pe un salariu 
deplin sau pe un salariu parţial, 10% - erau casnici sau angajaţi pe cont propriu, 11% 
- pensionari, elevi, studenţi şi 43% s-au declarat neangajaţi (şomeri sau se aflau în con-
cediu medical). Aşadar, putem conchide că mai bine de 2/3 din persoanele cu HIV ches-
tionate nu erau angajate (Figura 12). 

Figura 12. Distribuirea persoanelor cu HIV chestionate, în funcţie de plasarea în 
câmpul muncii, %
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Capitolul 3. Căile de infectare şi diagnosticarea cu 
HIV

Căile de infectare cu HIV3.1. 

În conformitate cu rezultatele cercetării, fiecare al patrulea respondent cunoaşte de 
mai bine de zece ani că este infectat cu HIV, fiecare al cincilea – de 6-10 ani, fiecare al 
treilea – de 3-5 ani, 16% - de 1-2 ani şi 11% - de mai puţin de un an (vezi Figura 13).

Figura 13. Distribuirea persoanelor cu HIV în funcţie de perioada de când cunosc că 
sunt infectate, % din total
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În cadrul discuţiilor cu persoanele cu HIV am constatat că o bună parte dintre ele a 
fost diagnosticată cu HIV după o perioadă destul de îndelungată de la infectare. Datele 
din figură arată o discrepanţă destul de mare între ponderea persoanelor infectate cu 
HIV şi cea a persoanelor diagnosticate cu HIV pe ani. Astfel, ponderea persoanelor care 
au declarat că au fost infectate cu HIV în perioada anilor 1989-2002 (27,1%) este mult 
mai mare decât ponderea persoanelor care au menţionat că au fost diagnosticate cu HIV 
în această perioadă (20,5). Începând cu anul 2002, se observă o îmbunătăţire a situaţiei 
în domeniul diagnosticării persoanelor cu HIV, ponderea acestora fiind în creştere faţă 
de cea a persoanelor infectate cu HIV (Figura 14). Totodată, este cazul să menţionăm că 
fiecare a treia persoană chestionată nu a putut să spună când anume a fost infectată.
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Figura 14. Ponderea persoanelor infectate şi diagnosticate cu HIV în perioada 1989-
2011, % 
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Fiind întrebaţi cum au fost infectaţi cu HIV, mai bine de jumătate din respondenţi 
(57%) au menţionat că pe cale sexuală, fiecare al patrulea – prin utilizarea aceleiaşi se-
ringi pentru injectare, 5% - prin utilizarea instrumentelor medicale şi a acelor nesterile, 
câte 1% - prin transfuzii de sânge şi de la mamă la făt (Figura 15)

Figura 15. Căile de infectare cu HIV, % din total
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Iată doar câteva explicaţii ale unor respondenți:
Femeie, 34 de ani: „La început acei care ştiau (prietenii, cunoscuţii) se fereau, apoi peste 

câteva luni şi la ei au depistat infecţia. Înainte nu erau puncte de schimb a seringilor, nu 
se ofereau prezervative, de aceea a ieşit aşa că tot oraşul era în acelaşi jug… Când aveam 
dispoziţie proastă, ne adunam şi vorbeam despre problemele noastre. Eu am locuit într-un 
cartier unde peste o casă se vindeau droguri.” 

Femeie, 40 de ani: „Am locuit la internat... apoi la 19 ani am fost condamnată şi când 
am ieşit, la aproape 24 de ani, viaţa s-a schimbat... O clădire întreagă ştia că o fată a stat la 
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puşcărie. Ce prieteni puteam să-mi fac? Şi cine poate să te înţeleagă - narcomanii?... Când 
mi-au spus că am HIV, am început să trăiesc tot cu de aceştia. Eu cred că, de fapt, anume de 
la ei şi m-am molipsit.” 

54% din persoanele infectate pe cale sexuală au fost infectate în urma contactelor 
sexuale neprotejate cu un partener ocazional sau cu mai mulţi parteneri şi 46% - în re-
zultatul contactelor sexuale neprotejate cu un partener permanent sau cu soţul/soţia 
(Figura 16). 

Figura 16. Distribuirea respondenţilor infectaţi cu HIV pe cale sexuală, %
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Mai bine de jumătate din respondenţii infectaţi în urma contactelor sexuale neprote-
jate cu un partener ocazional s-au infectat în ultimii 2-3 ani. Astfel, 2/3 din respondenţii 
infectaţi în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu parteneri ocazionali au menţi-
onat că ei cunoşteau că sunt infectaţi cu HIV de mai puţin de doi ani. 

Bărbat, 33 de ani: „Soţiei, ca să nu afle că am avut pe alta, i-am spus că mi-am injectat 
droguri, dar, în realitate, nu a fost aşa. Prin sex m-am infectat. Fata cu care am avut relaţii 
sexuale m-a sfătuit să mă duc să dau analizele, ea, probabil, ştia că are HIV.” 

2/3 din respondenţii infectaţi în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu soţul/
soţia, de asemenea, s-au infectat în ultimii 5 ani. Astfel, 59% din persoanele infectate în 
rezultatul contactelor sexuale cu soţul/soţia au menţionat că ştiu că sunt HIV pozitiv de 
mai puţin de cinci ani. 

În funcţie de sex, ponderea femeilor infectate pe cale sexuală este mai mare decât 
cea a bărbaţilor (69% din femei şi 48% din bărbaţi) (Figura 17). 
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Figura 17. Căile de infectare cu HIV in funcție de sex, %
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Totodată, ponderea femeilor infectate în rezultatul unor contacte sexuale neproteja-
te cu soţul sau cu un partener permanent este de mai bine de două ori mai mare decât 
cea a bărbaţilor (pentru comparaţie: femei – 64% şi bărbaţi – 25%). Ponderea bărbaţilor 
infectaţi în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu parteneri ocazionali sau cu mai 
mulţi parteneri este de două ori mai mare decât cea a femeilor (bărbaţi – 75%, femei – 
36%) (Figura 18).

Figura 18. Distribuirea respondenţilor infectaţi cu HIV pe cale sexuală în funcţie de 
sex, %
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În funcţie de mediul rezidenţial, ponderea persoanelor infectate în rezultatul contac-
telor sexuale neprotejate este mai mare la sate (76%) şi în oraşele mici/centrele raionale 
(63%). În oraşele mari predomină ponderea persoanelor infectate prin utilizarea acele-
iaşi seringi pentru injectare (41%). Foarte multe persoane infectate prin utilizarea acele-
iaşi seringi pentru injectare sunt de peste zece ani HIV pozitive ( 60%) (Figura 19).

Figura 19. Căile de infectare cu HIV în funcţie de mediul rezidenţial, %
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Comparativ, în funcție de mediul rezidenţial, ponderea persoanelor infectate cu HIV 
prin contacte sexuale neprotejate cu soţul/soţia (33%) şi în rezultatul contactelor sexu-
ale cu mai mulţi parteneri (17%) este mai mare în mediul rural. Ponderea persoanelor 
infectate cu HIV în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu un partener permanent 
este mai mare în mediul urban mic. Ponderea persoanelor infectate cu HIV în rezultatul 
contactelor sexuale cu parteneri ocazionali este mai mare în mediul urban mare (51%) 
(Figura 20). 

Figura 20. Distribuirea persoanelor infectate cu HIV pe cale sexuală, în funcţie de 
mediul rezidenţial, %
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În funcţie de vârstă, ponderea persoanelor infectate cu HIV în rezultatul contactelor 
sexuale neprotejate cu un partener ocazional este mai mare în grupul de vârstă de 18-29 
de ani (29%) şi descreşte odată cu înaintarea în vârstă până la 15% în grupul de vârstă 
de 50-59 de ani. Ponderea persoanelor infectate cu HIV prin utilizarea aceleiaşi seringi 
pentru injectare este mai mare în grupul de vârstă de 40-49 de ani (35%) şi descreşte 
odată cu reducerea vârstei până la 21% în grupul de vârstă de 18-29 de ani. Ponderea 
persoanelor infectate cu HIV în rezultatul contactelor sexuale neprotejate cu soţul/soţia 
este mai mare în grupul de vârstă de 50-59 de ani (31%).

Analiza căilor de infectare cu HIV, în funcţie de perioada de când respondenţii cu-
nosc că sunt infectați cu HIV, denotă o sporire considerabilă, în ultimii 5 ani, a ponderii 
respondenţilor infectaţi cu HIV pe cale sexuală şi o reducere a ponderii respondenţilor 
infectaţi prin utilizarea aceloraşi seringi pentru injectare. Este de menţionat faptul că, în 
ultimii ani contactele sexuale neprotejate cu parteneri permanenţi sau cu soţul/soţia nu 
mai constituie un factor de diminuare a riscului de infectare cu HIV, ci, din contra, este 
una din căile de bază de infectare cu HIV, în special, în mediul rural şi în familiile în care 
unul din soţi lucrează sau a lucrat peste hotarele ţării. Din figura de mai jos se observă 
că, practic, fiecare a treia persoană care cunoaşte că este infectată cu HIV de mai puţin 
de un an s-a infectat prin contact sexual neprotejat cu soţul/soţia sau cu un partener 
permanent. 

Figura 21. Distribuirea respondenților în funcţie de căile de infectare cu HIV şi peri-
oada de când cunosc că sunt infectaţi cu HIV, %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

nu știu/non răspuns
incident la serviciu/transfuzii
de  la mamă la făt
utilizarea instrumentelor  medicale și a acelor nesterile
utilizarea aceleași seringi pentru injectare

contact sexual neprotejat cu mai mulți parteneri
contact sexual neprotejat cu un partener ocazional
contact sexual neprotejat cu un pasrtener permanent
contact sexual neprotejat cu soțul/soția

peste 10 ani

6-10 ani

3-5 ani

1-2 ani

pînă la un 1

Cercetarea a scos în evidenţă o anumită tangenţă între infectarea cu HIV şi migrarea 
populaţiei la muncă peste hotare. Astfel, circa 38% dintre persoanele cu HIV au menţi-
onat că au fost la muncă peste hotare pentru mai mult de o lună de zile în ultimii cinci 
ani. Ponderea persoanelor cu HIV care au fost la muncă peste hotare este mai mare în 
mediul bărbaţilor (42%), populaţiei din sate (52%) şi oraşele mici (51%), în grupurile de 
vârstă de 30-39 de ani (40%) şi de 50-59 de ani (46%), în mediul celor cu nivel redus de 
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studii (45%) (Figura 22). Fiecare al doilea respondent care cunoaşte de mai puţin de un 
an că este infectat cu HIV a declarat că a fost la muncă peste hotare, cel puţin, o lună în 
ultimii cinci ani.

Figura 22. Distribuirea persoanelor cu HIV în funcţie de faptul dacă au muncit mai 
mult de o lună în alte ţări în ultimii 5 ani, %
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Circa 27% dintre respondenţi au menţionat că partenerii lor au muncit mai mult de 
o lună peste hotare în ultimii cinci ani. Ponderea persoanelor care au menţionat că par-
tenerii lor au muncit peste hotare în ultimii cinci ani este mai mare în mediul femeilor 
(35%), persoanelor din sate (36%) şi din oraşele mici (32%) (Figura 23).

Figura 23. Distribuirea persoanelor cu HIV în funcţie de faptul dacă partenerii lor au 
muncit mai mult de o lună în alte ţări în ultimii 5 ani, %
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La întrebarea unde anume consideră că s-au infectat cu HIV, mai bine de 2/3 din res-
pondenţi au menţionat că în Moldova, 17% - în Rusia, 3% - în Ucraina, 2% - în Turcia, câte 
1% - în Portugalia, Spania şi în alte ţări, iar 3% nu au oferit un răspuns (Figura 24). 
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Femeie, 30 de ani: „Cu soţul m-am cunoscut în Turcia, iar el era utilizator de droguri.. este 
găgăuz, dar ne-am cunoscut acolo şi el, şi eu, ne-am dus acolo la lucru.” 

Ponderea persoanelor care consideră că s-au infectat în Moldova este mai semnifica-
tivă în oraşele mari (80%), în mediul femeilor (79%), în grupurile de vârstă de 40-49 de 
ani (76%) şi de 50-59 de ani (85%), a persoanelor căsătorite (75%) şi a celor care cunosc 
de mai bine de 10 ani că sunt infectate cu HIV. 

Ponderea persoanelor care consideră că s-au infectat cu HIV în Rusia este mai mare 
în oraşele mici (25%), în mediul bărbaţilor (23%), al persoanelor în vârstă de 30-39 de ani 
(20%), celibatarilor (26%), celor care ştiu că sunt infectați cu HIV de până la un an (24%).

Figura 24. Distribuirea respondenţilor în funcţie de locul în care ei consideră că s-au 
infectat cu HIV, %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

non răspunsalte țăriSpaniaPortugaliaTurciaUcrainaRusiaRM

urban mare

urban mic

rural

Diagnosticarea cu HIV. Consilierea şi testarea voluntară3.2. 

Marea majoritate a respondenţilor au aflat despre faptul că sunt infectați cu HIV pur 
întâmplător, de cele mai multe ori ei fiind impuşi de anumite circumstanţe să facă testul 
la HIV. Astfel, din figura de mai jos putem observa că doar 1% din respondenţi au făcut 
testul la HIV din propria iniţiativă. Mai bine de 40% din respondenţi au menţionat că au 
făcut testul la recomandarea medicilor când se aflau în spital, erau bolnavi de ITS, tuber-
culoză sau de alte boli, 13% au făcut testul în timpul gravidităţii, 13% - când au aflat că 
partenerul lor este infectat cu HIV ,16% - în timpul donării de sânge, 10% au făcut testul 
aflându-se la închisoare sau fiind reţinuţi de poliţie, 3% - înainte de căsătorie, 2% - înain-
te de angajare, etc (Figura 25). 
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Figura 25. Cum aţi aflat că sunteţi infectat cu HIV? din total

în timpul donării de sînge

test la recomandarea medicului, eram...

am făcut testul cînd stăteam la spital

test cînd am a�at că partenerul este HIV+

test cînd eram gravidă

test cînd stăteam la închisoare

test pe motiv că aveam tuberculoză

test înainte de căsătorie

reținut de poliție

analize pentru angajare

test pe motiv de boală sexual/transmisibilă

analize pentru cetățenie

analize din propria inițiativă

altele 1

1

1

1

2

2

3

3

8

13

13

16

16

20

35% din respondenţii testaţi la HIV nici nu ştiau despre faptul că vor fi testaţi anume 
la HIV (Figura 26). Ponderea respondenţilor care nu ştiau că vor fi testaţi la HIV este mai 
mare în mediul rural (41%), în mediul bărbaţilor (38%), persoanelor cu nivel redus de 
studii (41%), celor care cunosc că sunt infectaţi cu HIV de mai bine de şase ani (40%). 

Figura 26. Nivelul de informare a respondenților despre faptul ca vor fi testaţi la HIV, %
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Mai bine de 40% din persoanele care nu au fost informate că vor fi testate la HIV au 
menţionat că au făcut acest lucru în rezultatul luării analizelor de sânge, circa 24% - când 
s-au internat în spital, 12% - în urma reţinerii de către poliţie, 7% - când au donat sânge, 
6% - la prezentarea analizelor în timpul sarcinii. 

Deşi o bună parte din cei testaţi la HIV în necunoştință de cauză sunt persoane care 
cunosc statutul lor de mai bine de şase ani şi, presupunem că testarea lor a fost efectuată 
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până la aprobarea Legii privind profilaxia HIV/SIDA din anul 2007 (în conformitate cu 
care toate persoanele care sunt testate la HIV trebuie să dea acordul în scris), din discu-
ţiile cu respondenţii am putut conchide că practica de testare mandatorie a persoanelor 
la HIV continuă şi în prezent. De cele mai multe ori sunt testaţi mandatoriu la HIV parte-
nerii sexuali ai persoanelor cu HIV, donatorii de sânge, persoanele care se angajează, în 
special, în industria alimentară, precum şi deţinuţii. 

Este interesant că în timpul discuţiilor în focus grupuri marea majoritate a angajatori-
lor a menţionat necesitatea testării mandatorie la HIV a tuturor persoanelor nou-angaja-
te pentru a preveni infectarea altor salariaţi ori chiar a consumatorilor. Această părere a 
angajatorilor este alimentată în mare măsură de nivelul redus de informare despre căile 
de infectare cu HIV şi măsurile de prevenire.

Femeie, 40 ani, angajator: “Noi lucrăm în domeniul producerii zahărului… Angajaţii 
noştri, mai ales în timpul ambalării zahărului, iau cu mina acest produs… Şi dacă cineva 
este infectat cu HIV, şi are o rană deschisă… şi se atinge cumva cu mîna de zahăr…Cel care 
va cumpăra zahăr … riscă să se infecteze cu HIV”.

Femeie, 45 ani, angajator: “În agenţiile de turism, de asemenea, este importantă testarea 
persoanelor la HIV. Noi lucrăm cu foarte mulţi clienţi… si există riscul de infectare. În agen-
ţia în care lucrez am angajat o persoană infectată cu HIV. Dar persoana dată m-a informat 
personal despre aceasta. Eu, la rândul meu, am informat colectivul de muncă. Şi, cu toate că 
unii dintre ei au manifestat nemulțumire, eu am angajat această fată. Ea era foarte preca-
ută. De cum venea la serviciu, îşi punea hainele într-un sac de polietilenă să nu se atingă de 
cele ale altor colegi. Punea gunoiul într-o urnă separată şi, după terminarea zilei de muncă, 
îl împacheta singură şi-l ducea afară. Farfuria şi cana le ţinea în pungi de polietilenă… Ini-
ţial colaboratorii nu prea doreau să discute cu ea - se temeau să nu se infecteze, dar după o 
jumătate de an, situaţia s-a schimbat. Ei chiar luau masa alături de ea. Dar am purtat foarte 
multe convorbiri cu lucrătorii, convingându-i că nu există nici un risc de infectare…”

Doar 37% din cei care au fost testaţi la HIV au menţionat că ei şi-au dat consimţămân-
tul în scris pentru aceasta, 59% au indicat că nu şi-au dat consimţământul în scris şi 4% 
au refuzat să răspundă (Figura 27).

Figura 27. Ponderea persoanelor cu HIV care şi-au dat acordul în scris pentru a fi 
testate, % din total 
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Ponderea persoanelor care nu şi-au dat acordul în scris pentru a fi testate este mai 
mare în mediul locuitorilor din oraşele mici (74%) şi al celor cu nivel redus de studii 
(61%).

Deşi o bună parte din cei care au indicat că nu au dat consimțămîntul în scris pentru 
a fi testați la HIV au efectuat testul cu mai bine de zece ani în urmă, analiza răspunsurilor 
respondenților a scos în evidență faptul că această practică continuă şi în prezent în 
instituțiile medicale. Astfel, circa 62% din respondenţii care cunosc de mai puţin de un 
an că sunt infectaţi cu HIV şi 40% din cei care cunosc acest lucru de 1-2 ani au indicat că 
nu şi-au dat consimţământul în scris pentru a fi testaţi. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanele care fac testul la HIV trebuie să 
beneficieze de consiliere înainte şi după testare. Studiul a scos în evidenţă faptul că doar 
43% din respondenţii testaţi la HIV au beneficiat de consiliere pre test şi doar 76% din 
ei – de consiliere post test 

Figura 28. Ponderea respondenţilor care au beneficiat de consiliere pre şi post test, %
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Ponderea persoanelor care nu au beneficiat de consiliere pre-test este mai mare în 
oraşele mici (68%), în mediul persoanelor de 30-39 de ani (64%), al celor care au efectuat 
testul la HIV cu mai bine de zece ani în urmă (79%). Este cazul să menţionăm că, deşi în 
ultimii ani se observă o creştere a ponderii persoanelor testate la HIV care au beneficiat 
de consiliere pre-test, numărul lor continuă să fie destul de redus. Astfel, conform cerce-
tării, fiecare a doua persoană care cunoaşte de mai puţin de un an că este infectată cu 
HIV, fiecare a treia persoană care cunoaşte acest lucru de 1-2 ani şi mai bine de jumătate 
din persoanele care cunosc de 3-5 ani că sunt infectate cu HIV (după aprobarea Legii 
privind profilaxia HIV/SIDA) au menţionat că nu au beneficiat de consiliere pre-test. 

Fiind întrebaţi despre ce au discutat înainte de testarea la HIV, mai bine de 2/3 din 
persoanele care au beneficiat de consiliere pretest au menționat asupra anonimităţii 
testării, confidenţialităţii rezultatelor, procedurii de testare şi de comunicare a rezulta-
telor, semnificaţiei rezultatelor, riscului de infectare cu HIV, posibilităţii de îngrijire şi tra-
tament. 
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86% din respondenţi au menţionat că rezultatele testului le-au fost comunicate per-
sonal şi 14% - unei alte persoane din familie (Figura 29).

Figura 29. Ponderea persoanelor care au fost informate personal despre rezultatele 
testului, % din total
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Ponderea persoanelor care nu au fost informate personal despre rezultatele testului 
este mai mare în mediul persoanelor care au făcut testul cu 6-10 ani în urmă şi mai mică 
în mediul celor care au făcut acest lucru cu 1-2 ani în urmă (6%).

După cum am menţionat, doar 2/3 din respondenţi au beneficiat de consiliere post 
test. Ponderea persoanelor care nu au beneficiat de consiliere post test este mai mare 
în mediul celor care locuiesc în oraşele mici, în grupul de vârstă de 40-49 de ani (36%), 
în mediul persoanelor care cunosc de mai bine de 10 ani că sunt infectate cu HIV (44%). 
Este de menţionat faptul că în ultimii ani a sporit considerabil ponderea persoanelor 
care au beneficiat de consiliere post test. Astfel, conform rezultatelor cercetării, 97% din 
persoanele care cunosc că sunt infectate cu HIV de mai puţin de un an au menţionat că 
au beneficiat de consiliere post test. 

La întrebarea despre ce au discutat în timpul consilierii post test, mai bine de 2/3 au 
indicat tratamentul necesar, serviciile prestate de către ONG-uri în domeniu, iar mai bine 
de jumătate - nutriţia adecvată, reţelele de suport pentru persoanele cu HIV şi suportul 
acordat de către Guvern.

Fiecare a doua persoană testată la HIV a menţionat că a fost tratată cu demnitate în 
timpul testării, fiecare a patra persoană – fără demnitate şi 18% au indicat că nu ştiu cum 
au fost tratate.



45S t a t u t u l  s o c i o - e c o n o m i c  a l  p e r s o a n e l o r  c u  H I V :   S t u d i u  s o c i o l o g i c   Lu d m i l a  M a l c o c i

Figura 30. Opiniile respondenţilor despre atitudinea personalului medical în timpul 
testării la HIV, % din total
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Peste 40% din cei care au indicat că au fost trataţi fără demnitate au menţionat că 
lucrătorii medicali s-au comportat urât, 14% - că s-au simţit discriminaţi, 9% - că au fost 
trataţi cu indiferenţă, 9% - că le-a fost încălcat anonimatul, 9% - că medicilor le-a fost 
frică de ei, 7% - că nu le-a fost acordată atenţia cuvenită.

Ponderea persoanelor care au menţionat că nu au fost tratate cu demnitate în timpul 
testării la HIV este mai mare în mediul celor divorţate (33%), care trăiesc în concubinaj 
(34%), care cunosc de mai bine de şase ani că sunt infectate cu HIV (6-10 ani – 30%, 
peste 10 ani – 44%). Este de menţionat faptul că studiul a scos în evidenţă schimbarea 
considerabilă, în ultimii 3-5 ani, a atitudinii personalului medical faţă de persoanele care 
se testează la HIV. Astfel, ponderea persoanelor care au menţionat că au fost tratate cu 
demnitate în timpul testării la HIV este mai mare în mediul celor care cunosc că sunt 
infectaţi cu HIV de mai puţin de un an (77%), de 1-2 ani (66%) şi de 3-5 ani (61%).

1/3 din respondenți au menţionat că au membri ai familiei infectaţi cu HIV (Figura 31).
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Figura 31. Ponderea respondenţilor care au membri ai familiei infectaţi cu HIV, % din 
total
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Astfel, 89% din cei care au menţionat că au rude infectate cu HIV au indicat că soţul/
soţia este infectată cu HIV, 5% - copiii, 5% - fratele sau sora, şi 1% - tata.

La întrebarea care au fost căile de infectare ale soţului/soţiei, mai bine de jumătate 
din respondenţi au indicat contactul sexual neprotejat cu partenerul de viaţă, 18% - con-
tactul sexual neprotejat cu un partener întâmplător, 5% - contactul sexual neprotejat cu 
mai mulţi parteneri, 21% - utilizarea aceleiaşi seringi pentru injectare, 1% - utilizarea 
instrumentelor medicale şi a acelor nesterile (Figura 32). Ponderea persoanelor care au 
menţionat că soţul/soţia s-a infectat pe cale sexuală de la partenerul de viaţă este mai 
mare în mediul rural (66%), al bărbaţilor (68%), persoanelor care cunosc că sunt infecta-
te cu HIV de mai puţin de un an (66%).

Figura 32. Distribuirea respondenţilor în funcţie de căile de infectare cu HIV ale so-
ţului/soţiei, %
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În cazul fraţilor/surorilor, drept cale principală de infectare cu HIV a fost indicată uti-
lizarea aceliaşi seringi pentru injectare. În cazul copiilor, repondenţii au menţionat că 
aceştia au fost infectaţi în timpul naşterii, calea de infectare fiind transmiterea HIV de la 
mamă la făt. 

Aşadar, în rezultatul cercetării căilor de infectare cu HIV a respondenţilor şi diagnos-
ticării lor la HIV, putem conchide că în ultimii cinci ani calea de bază de infectare cu HIV 
a devenit cea sexuală. În condiţiile migraţiei intensive a populaţiei peste hotarele ţării, la 
muncă, contactele sexuale neprotejate cu soţul/soţia sau cu un partener permanent nu 
mai constituie una din modalităţile de protejare de infectarea cu HIV, ele devenind una 
din căile de bază de infectare cu HIV, în special, a femeilor din mediul rural şi din oraşele 
mici. 

Cercetarea a scos în evidenţă faptul că marea majoritate a respondenţilor au aflat 
că sunt HIV pozitivi foarte întâmplător şi de cele mai multe ori fiind impuse de anumite 
circumstanţe să facă testul la HIV: erau bolnavi de ITS, tuberculoză, erau gravide, erau 
reţinuţi de poliţie sau se aflau la închisoare, înainte de căsătorie, în timpul donării de 
sânge, de angajare. Doar 1% a făcut testul la HIV din propria iniţiativă. 

Deşi, conform legislaţiei, persoanele trebuie să-şi dea acordul în scris pentru a fi tes-
tate la HIV şi să beneficieze de consiliere înainte şi după testare, în instituţiile medicale 
continuă practica testării fără a cere acordul în scris, iar o bună parte dintre respondenţi 
au menţionat că nu au beneficiat de consiliere pretest. 

Cu referire la consilierea post-test, în ultimii ani se observă o sporire a ponderii per-
soanelor cu HIV consiliate post test. Astfel, 97% din persoanele care cunosc că sunt infec-
tate cu HIV de mai puţin de un an au menţionat că au beneficiat de consiliere post-test.
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Capitolul 4. Problemele socio-emoţionale ale 
persoanelor cu HIV 

Studiul a scos în evidenţă faptul că statutul HIV pozitiv a avut un impact destul de 
negativ asupra stării psihologice şi emoţionale a respondenților. Persoanele chestionate 
au menţionat că se confruntă frecvent cu următoarele probleme socio-emoţionale: stări 
de depresie şi autoblamare/ autodiscriminare, izolare emoţională şi socială, frică şi înră-
utăţirea relaţiilor interumane cu membrii familiei, prietenii, colegii de muncă etc. Astfel, 
din figura 33 putem observa că mai bine de 2/3 din respondenţi au menţionat că se 
află în depresie şi nu mai doresc să trăiască, că văd viitorul în culori sumbre şi că se simt 
izolaţi, iar fiecare al doilea a spus că se desconsideră pe sine însuşi. Mai bine de 40% din 
persoanele chestionate au spus că le este frică să spună membrilor familiei, prietenilor, 
colegilor de muncă despre faptul că sunt infectate cu HIV şi tot atâtea au menţionat că 
au probleme de relaţii cu membrii familiei şi colegii de muncă.

Figura 33. Problemele social - emoţionale cu care se confruntă persoanele cu HIV, %
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Starea de depresie şi senzaţia că nu mai doresc să trăiască este caracteristică, în spe-
cial, respondenţilor care cunosc statutul lor HIV pozitiv de mai puţin de doi ani. În timpul 
interviurilor aprofundate, respondenţii în cauză au menţionat că cea mai dificilă perioa-
dă în viaţa lor a fost atunci când au aflat că sunt infectaţi cu HIV. O bună parte dintre ei a 
crezut că, practic „viaţa lor s-a sfârşit”, că „sunt blestemaţi şi că nu mai are rost să trăiască pe 
acest pământ”, iar unii chiar au încercat să se sinucidă. 

Femeie, 35 de ani: „Mă aşezasem în pat şi gândul meu a fost sa îmi tai venele, însă ceva 
m-a oprit, probabil m-am gândit la copil, că eu, prin acţiunea mea, voi ucide un copil nevi-
novat.”
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Femeie, 32 de ani: „Am încercat de zeci de ori să mă sinucid (a arătat ambele mâini unde 
sunt numeroase cicatrice), dar de fiecare dată nu mi-a mers... Fac aceasta numai când sunt 
beată, beau când mă aflu în depresie... Recent m-am codat, vreau să o ajut pe mama” 

Bărbat, 38 de ani: „Am întâlnit băieţi acolo (în spital n.a.) care au zis că se duc acasă şi se 
spânzură...”

Unii respondenţi au evidenţiat faptul că au trăit o perioadă de reproşuri, ură faţă de 
persoana de la care s-au infectat. Au avut gânduri să încerce să-i pedepsească într-un fel 
anume, să le curme viaţa.

Femeie, 32 de ani: „Eu sunt şi acuma şocată, plâng, sunt nervoasă, când îmi amintesc de 
cele întâmplate, încep să strig. Primele luni eu îl învinuiam în toate, credeam că îl voi ucide.”

Frica şi, drept consecinţă, autoizolarea socială şi emoţională este o altă problemă so-
cio-emoţională cu care se confruntă persoanele cu HIV. După cum denotă rezultatele 
studiului, o bună parte dintre respondenţi încearcă să ascundă pe cât este posibil statu-
tul lor şi trăiesc într-o frică permanentă ca nu cumva cineva din rude, cunoscuţi, vecini 
sau colegi de muncă să afle că ei sunt infectaţi cu HIV. Fiind întrebaţi cine cunoaşte des-
pre statutul lor HIV pozitiv, 63% din respondenţi au indicat că mama, 59% - medicul, 49% 
- lucrătorul social, 48% - surorile, 47% - soţul/soţia, 40% - prietenii, 36% - tata, 28% - alte 
rude. Doar 18% din respondenţi au indicat că vecinii cunosc statutul lor, 15% - copiii şi 
14% - angajatorii (Figura 34).

Figura 34. Cine anume cunoaşte că Dvs sunteţi infectat cu HIV?, %
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Ponderea persoanelor care au menţionat că soţul/soţia cunoaşte despre statutul lor 
este mai mare în mediul rural (62%), în rândul bărbaţilor (50%), persoanelor de 50-59 
de ani (57%), celor care cunosc despre statutul lor de 3-5 ani (55%) şi este mai mică în 
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oraşele mari (40%), în mediul femeilor (44%), în grupul de persoane care cunosc statutul 
lor de 1-2 ani (40%).

La întrebarea de ce nu spun despre statutul lor rudelor, vecinilor, prietenilor, mai bine 
de 2/3 din respondenţi au indicat că le este frică că aceştia îşi vor schimba atitudinea faţă 
de ei şi că nu vor ca familia să sufere, fiecare al treilea - că se teme că toţi se vor feri de 
el, fiecare al patrulea - că se teme că membrii familiei vor fi discriminaţi, la 14% le este 
frică să nu piardă locul de muncă, 11% se tem să nu fie alungaţi de acasă şi 3% - să nu li 
se destrame familia. 

Figura 35. Cauzele păstrării în secret a statutului HIV pozitiv, %
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După cum denotă studiul, frica respondenţilor ca nu cumva cineva să afle despre 
statutul lor este alimentată de nivelul înalt de discriminare şi de izolare socială a persoa-
nelor cu HIV în Republica Moldova. 

Femeie, 40 de ani: „Te temi tot timpul că o să afle cineva despre aceasta, dar dacă află 
poate să spună altcuiva… şi te temi să te deschizi. Te temi, fiindcă dacă omul află, el se teme, 
se dă la o parte şi pe urmă spune altcuiva. Chiar dacă în momentul acela spune că te susţine, 
mai apoi se poate gândi: da dacă mă molipsesc şi eu?”

Femeie, 34 de ani: „Oamenii nu ne înţeleg. Nu demult discutam cu vecinul despre infecţia 
HIV şi persoanele infectate. El spunea că poate să vorbească, să ajute aceste persoane, dar 
nici într-un caz nu va mânca din aceeaşi farfurie cu ele şi nici în casă nu le va primi. Vecinul 
nu ştie că eu sunt infectată cu HIV.”

Femeie, 23 de ani: „Un verişor, când a aflat că sunt infectată cu HIV, a fost şocat, toţi erau 
şocaţi...eu nu l-am văzut de mult, au trecut vreo doi ani şi ceva... şi când m-a văzut mi-a zis: 
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„Da tu ce, încă eşti vie?”. Eu îi zic „Îţi imaginezi? Eu încă şi mai mult decât tine o să trăiesc”. Eu 
deja aşa atitudine am, dar oamenii cu noi se comportă foarte urât.”

Deseori persoanele cu HIV nu spun nici celor mai apropiate rude despre statutul lor, 
de frică ca nu cumva acestea să sufere.

Femeie, 30 de ani: „Dacă vede (fratele n.a.) că am febră, de-o vorbă, deodată întreabă 
cum mă simt, ce să-mi aducă, unde să mă ducă, doar ca să nu ştie părinţii. Când mă duc la 
spital, el le spune părinţilor că mă duc în Ucraina pe o săptămână la lucru sau la Orhei, nu-
mai să nu le spună lor despre situaţia reală. M-a luat la dânsul la lucru, are o firmă mică.”

O altă problemă socio-emoţională cu care se confruntă persoanele cu HIV sunt rela-
ţiile cu membrii familiei, rudele, vecinii, prietenii, colegii de muncă. Cercetarea a scos în 
evidenţă o discrepanţă destul de mare a răspunsurilor la întrebările despre aprecierea 
relaţiilor cu membrii familiei şi problemele socio-emoţionale cu care se confruntă per-
soanele cu HIV. Astfel, deşi circa 80% dintre cei chestionaţi au apreciat relaţiile cu mem-
brii familiei drept bune şi foarte bune, circa 40% au indicat că au probleme de relaţii cu 
soţul/soţia, cu alţi membri ai familiei. La întrebarea ce probleme de relaţii întâmpină cu 
membrii familiei, aproape fiecare al doilea respondent a menţionat frica de a fi descope-
rit că este infectat cu HIV şi de a fi ignorat de cei apropiaţi. Această discrepanţă în răspun-
suri ne face să conchidem că o bună parte din persoanele cu HIV încearcă să ascundă de 
membrii familiei statutul lor şi să menţină astfel nişte relaţii bune cu aceştia. Totodată, ele 
sunt copleşite în permanenţă de frica ca nu cumva cineva să descopere că sunt infectate 
cu HIV. Aceiaşi situaţie este caracteristică şi în cazul relaţiilor cu vecinii, prietenii, colegii 
de muncă. În condiţiile în care membrii familiei, vecinii, colegii de muncă sau prietenii 
află că persoanele sunt infectate cu HIV, caracterul relaţiilor se schimbă brusc, unii dintre 
aceştia preferând să întrerupă orice relaţii. Fiecare a zecea persoană care a menţionat că 
are probleme de relaţii cu familia, a indicat că este alungat de acasă. 

Mulţi intervievaţi au remarcat că au devenit mai închişi în raport cu alte persoane. Nu 
mai sunt persoanele sociabile de altă dată, ei s-au îndepărtat conştient de persoane, de 
grupuri sociale care consideră că nu-i vor tolera cu un asemenea statut. Distanţa aceasta 
relaţională îi face să se simtă mai confortabil dat fiind faptul că nu sunt puşi în situaţia să 
explice de ce şi-au schimbat modul de viaţă. 

Mai mulţi respondenţi au declarat că statutul de HIV pozitiv este ca o auto-barieră în 
stabilirea unor relaţii intime. Respondenţii declară că le este foarte dificil să spună parte-
nerului despre statutul lor HIV, le este teamă de reacţia acestora şi uneori, când aceasta 
ajunge la o etapă mai avansată, renunţă la relaţia amoroasă, fără a dezvălui partenerului 
statutul HIV. Alte persoane refuză pur şi simplu să facă cunoştinţă cu cineva de teamă că 
această relaţie le va aduce numai suferinţă. Dezvăluirea statutului HIV pozitiv sperie, de 
obicei, partenerii de viaţă sau rudele lor şi aceştia renunţă brusc sau treptat la relaţie. 

Femeie, 29 de ani: „El ştia că eu am HIV, iar părinţii lui nu. Totul era foarte bine. Părinţii lui 
mă primeau acasă, îmi telefonau, iar după ce au aflat de infecție m-au alungat din casă, mi-
au spus că în nici un caz să nu le mai păşesc pragul, dar până atunci totul era bine.”
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Având mai multe experienţe de acest gen, unii respondenți au remarcat că îşi caută 
parteneri în rândul persoanelor infectate. Deşi, în opinia unor femei, şi această practică 
este una dificilă în condiţiile în care mulţi bărbaţi cu HIV solitari sunt consumatori sau 
foşti consumatori de droguri injectabile, persoane care şi-au ispăşit pedeapsa în peni-
tenciare sau au un mod de viaţă dezorganizat. 

Femeie, 32 de ani: “Dacă o persoană sănătoasă încearcă să se apropie de mine, eu singu-
ră o resping, deoarece nu vreau ca ea să afle despre infecţia mea.… Înţeleg că îmi va fi foarte 
greu să-i spun despre statutul meu. Iar în cercul nostru? Nu prea am încredere în nimeni. Ma-
joritatea persoanelor sunt din rândul foştilor narcomani sau chiar consumă droguri şi acum 
… nici cu ei nu prea aş vrea să am o relaţie intimă…”

Unii respondenţi au reuşit să-şi refacă viaţa, căsătorindu-se cu persoane care, de ase-
menea, sunt infectate cu HIV. 

Sunt oameni care consideră că niciodată nu vor putea avea o relaţie intimă cu o per-
soană neinfectată, deoarece este imposibil pentru cineva sănătos să înţeleagă, să fie 
empatic cu o persoană infectată.

Femeie, 40 de ani: „Eu sunt programată într-un fel de a evita orice relaţii cu persoane 
neinfectate….”

Fiind întrebaţi cine anume îi ajută să depăşească problemele socio-emoționale, ma-
joritatea respondenţilor a menţionat că nimeni şi că ei mizează doar pe sine însuşi, o 
mică parte indicând membrii familiei, prietenii, ONG-urile. Astfel, cei mai mulţi au menţi-
onat că membrii familiei îi ajută să depăşească starea de depresie (23%), să vadă viitorul 
în alte culori (19%), să nu se simtă singuri şi izolaţi (17%), să soluţioneze problemele de 
relaţii cu alţi membri ai familiei (13%). 

O mică parte din respondenţi a indicat că reprezentanţii ONG-urilor îi ajută să depă-
şească starea de depresie (11%), de izolare (9%), să-şi îmbunătăţească relaţiile cu soţul/
soţia (6%), cu alţi membri ai familiei (5%), cu prietenii (2%). 5% din respondenţi au indi-
cat că reprezentanţii ONG-urilor i-au ajutat să depăşească frica de a spune altor membri 
ai familiei că sunt infectaţi cu HIV (Figura 36). 
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Figura 36. Cine anume Vă ajută să depăşiţi problemele socio-emoţionale?
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Totodată, conform studiului, fiecare a doua persoană chestionată a menţionat că are 
nevoie în mare măsură de ajutor suplimentar în depăşirea problemelor emoţionale, iar 
35% - că au nevoie în mică măsură de suport şi 15% - că nu au nevoie deloc de suport 
sau că nu ştiu dacă au nevoie (Figura 37). Ponderea persoanelor care au menţionat că au 
nevoie în mare măsură de suport în depăşirea problemelor emoţionale este mai mare în 
mediul rural (62%), în rândul femeilor (61%), al persoanelor de 18-29 de ani (64%), celor 
care cunosc statutul lor de mai puţin de un an (77%) (Figura 37).

Figura 37. Gradul de necesitate a persoanelor cu HIV în suport adiţional pentru solu-
ţionarea problemelor emoţionale, % din total
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Aşadar, putem conchide că respondenţii întâmpină un şir de probleme socio-emoţi-
onale cauzate în mare parte de atitudinea de stigmatizare şi discriminatorie a societăţii 
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faţă de persoanele cu HIV. Majoritatea problemelor socio-emoţionale ţin de frica res-
pondenţilor de a fi descoperit statutul lor HIV pozitiv, de imposibilitatea de a duce un 
mod de viaţă obişnuit, de a menţine şi dezvolta relaţii cu diferite persoane şi de necesi-
tatea de a duce o viaţă departe de ochii lumii. 

În majoritatea cazurilor persoanele cu HIV mizează doar pe sine însuşi în soluţionarea 
problemelor socio-emoţionale. O mică parte din respondenţi beneficiază de suportul 
familiei şi ONG-urilor în depăşirea stării de depresie şi în soluţionarea problemelor de 
relaţii cu rudele, prietenii, colegii de muncă.

Fiecare a doua persoană cu HIV a menţionat că are nevoie în mare măsură de suport 
în depăşirea problemelor emoţionale, ponderea acestora fiind mai mare în mediul rural, 
în rândul femeilor şi a persoanelor care cunosc de mai puţin de un an că sunt infectate 
cu HIV.



55S t a t u t u l  s o c i o - e c o n o m i c  a l  p e r s o a n e l o r  c u  H I V :   S t u d i u  s o c i o l o g i c   Lu d m i l a  M a l c o c i

Capitolul 5. Nivelul de trai al persoanelor cu HIV

Gradul de satisfacţie al persoanelor cu HIV de nivelul de trai5.1. 

Studiul a scos în evidenţă faptul că persoanele cu HIV sunt mai nemulţumite de ni-
velul lor de trai decât populaţia generală23. Astfel, din figura de mai jos putem obser-
va că mai bine de jumătate din persoanele cu HIV nu prea sunt mulţumite sau deloc 
nu sunt mulţumite de nivelul lor de trai, 18% nu sunt nici mulţumite, nici nemulţumite 
şi 30% sunt destul de mulţumite şi foarte mulţumite. În populaţia generală, ponderea 
persoanelor nemulţumite de nivelul de trai este mai mică şi constituie 42%. În schimb, 
ponderea persoanelor nici mulţumite, nici nemulţumite este de aproape două ori mai 
mare, constituind 33%, iar a persoanelor mulţumite sau foarte mulţumite este mai mică, 
constituind 21% (Figura 38). Aşadar, putem conchide că în cazul persoanelor cu HIV po-
larizarea răspunsurilor este mai mare decât a populaţiei generale.

Figura 38. Gradul de satisfacţie a persoanelor cu HIV şi al populaţiei generale de 
nivelul de trai, %
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În funcţie de mediul rezidenţial, de sex şi de nivelul de studii, ponderea persoanelor 
cu HIV nu prea mulţumite sau deloc mulţumite de nivelul lor de trai este mai mare în 
mediul rural (55%) şi în rândul persoanelor cu nivel redus de studii (56%). Odată cu spo-
rirea nivelului de studii, ponderea persoanelor deloc mulţumite sau nu prea mulţumite 
de nivelul lor de trai scade de la 56% până la 35% (Figura 39). Faptul în cauză denotă că 
persoanele cu nivel înalt de studii dispun de mai multe resurse şi au mai multe opor-
tunităţi decât cele cu nivel redus de studii pentru depăşirea sărăciei şi îmbunătăţirea 
nivelului de trai.

23 Datele pentru populaţia generală sunt preluate din Barometrul de opinie publică, mai 2011//Institutul 
de Politici Publice
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Figura 39. Gradul de satisfacţie a persoanelor cu HIV de nivelul de trai în funcţie de 
mediul rezidenţial, de sex şi de nivelul de studii
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Gradul de satisfacţie de nivelul de trai depinde în mare măsură şi de perioada de 
când persoana cunoaşte că este infectată cu HIV. Astfel, ponderea persoanelor nu prea 
mulţumite sau deloc mulţumite de nivelul de trai este mai mare în mediul persoanelor 
care îşi cunosc statutul HIV pozitiv de mai bine de zece ani. Faptul în cauză poate fi expli-
cat prin aceia că aceste persoane au o stare de sănătate mai proastă, multe din ele nu au 
un loc de muncă permanent şi situaţia financiară a lor este precară.

Fiind întrebate (întrebare deschisă) de ce anume sunt nemulţumite, persoanele care 
au manifestat nemulţumire de nivelul lor de trai au menţionat următoarele: starea fi-
nanciară (48%), lipsa locului de muncă (41%), starea sănătăţii (29%), frica pentru viitor/
starea psihologică (19%), relaţiile cu alţi oameni (10%) etc. (Figura 40).

Figura 40. Distribuirea persoanelor cu HIV nemulţumite de nivelul lor de trai în func-
ţie de problemele care le afectează mai mult, %
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Ponderea persoanelor nemulţumite de starea financiară, de sănătate, de lipsa unui 
loc de muncă este mai mare în mediul persoanelor care cunosc că sunt infectate cu HIV 
de mai bine de şase ani.

Respondenţii au fost întrebaţi, de asemenea, în ce măsură ei sunt satisfăcuţi de starea 
sănătăţii personale şi a membrilor familiei lor, de starea financiară, de asistenţa medica-
lă, de educaţia copiilor lor, de serviciu, de locuinţă. Conform rezultatelor studiului, mai 
bine de 2/3 din persoanele cu HIV chestionate au menţionat că nu prea sunt mulţumite/
deloc nu sunt mulţumite de starea lor financiară, de serviciu, de starea sănătăţii perso-
nale. Fiecare al doilea respondent este nesatisfăcut de asistenţa medicală primită. Tot-
odată, 80% din respondenţi au indicat că ei sunt destul de mulţumiţi/foarte mulţumiţi 
de educaţia de care beneficiază ei sau copiii lor, 60% au menţionat că sunt destul de 
mulţumiţi/foarte mulţumiţi de starea sănătăţii membrilor familiei lor şi 56% - de locuinţa 
lor (Figura 41).

Figura 41. Gradul de satisfacţie a persoanelor cu HIV de diferite aspecte ale vieţii, %
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5.2. Starea materială a persoanelor cu HIV

Fiecare a treia persoană cu HIV a menţionat că veniturile de care dispune nu-i ajung 
nici pentru strictul necesar, fiecare al doilea respondent - că veniturile de care dispune 
îi ajung doar pentru strictul necesar, 17% - că veniturile de care dispun le ajung pentru 
un trai decent, dar nu-şi pot permite să procure lucruri mai scumpe, 1% - că reuşeşte să 
cumpere şi lucruri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii, şi 1% - reuşeşte să aibă 
tot ce-i trebuie fără anumite restrângeri. 

Ponderea respondenţilor care trăiesc la limită în mediul persoanelor cu HIV (82%) 
este mai mare comparativ cu populația generală (74%)24 (Figura 42).

24 Datele pentru populaţia generală sunt preluate din Barometrul de opinie publică, mai 2011//Institutul 
de Politici Publice.
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Figura 42. Aprecierea de către respondenţi a veniturilor lor, %
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Ponderea persoanelor care au indicat că veniturile nu le ajung nici pentru strictul 
necesar este mai mare în mediul persoanelor de 18-29 de ani (38%) şi de 40-49 de ani 
(43%), în rândul persoanelor văduve (44%), a pensionarilor, elevilor, studenţilor (44%) şi 
al celor neangajaţi sau care se află în concediu medical (46%).

Fiind întrebaţi care sunt veniturile lunare ale gospodăriilor lor, 8% din respondenţi au 
menţionat că nu au nici un venit, 30% - că au un venit de până la 1000 de lei, 36% - au 
un venit între 1001 şi 3000 de lei, 12% - un venit între 3001 şi 6000 de lei şi 2% - de peste 
10000 de lei (Figura 43). 

Ponderea persoanelor fără venit sau cu un venit mai mic de 1000 de lei este mai 
mare în mediul persoanelor celibatare (45%), celor văduve (52%), cu nivel redus de stu-
dii (43%), al pensionarilor, elevilor, studenţilor (46%), celor neangajați (51%). Ponderea 
persoanelor care au un venit între 3001 şi 6000 de lei este mai mare în mediul persoane-
lor căsătorite (20%), celor cu nivel înalt de studii (29%), angajaţilor pe un salariu deplin 
(27%). 
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Figura 43. Distribuirea respondenţilor în funcţie de veniturile lunare ale gospodării-
lor lor, %
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Fiecare al treilea respondent a menţionat că nu are deloc datorii, 15% - că au datorii 
până la 1000 de lei, 19% - între 1001 şi 6000 de lei, 12% - mai mari de 6000 de lei şi 18% 
nu au dorit să se expună (Figura 44).

Figura 44. Distribuirea respondenţilor în funcţie de existența datoriilor, %

non raspuns 

peste 10001 lei

6001-10000 lei

3001-6000 lei

1001-3000 lei

pîna la 1000 de lei

nu am datorii

36

1511

8

3

9

18

Studiul a scos în evidenţă faptul că persoanele cu HIV sunt destul de sărace. Astfel, 
fiind întrebate care lucruri/obiecte şi le pot permite, marea majoritate a menţionat elec-
tricitatea, 2/3 – medicamentele de primă necesitate, apa curentă, televizorul şi frigiderul. 
Fiecare al doilea respondent a menţionat că nu-şi poate permite aspirator de praf şi ma-
şină de spălat, încălzirea adecvată a casei, mai bine de 2/3 – o masă cu bucate din carne, 
pui sau peşte la două zile. Peste 90% din respondenţi au indicat că nu-şi pot permite 
vacanţă o dată pe an împreună cu familia şi schimbarea mobilierului vechi (Figura 45). 
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Figura 45. Lucrurile pe care respondenţii au menţionat că şi le pot permite, %
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Ponderea persoanelor care au menţionat că pot să-şi permită încălzirea adecvată a 
casei, aspirator de praf, frigider, maşină de spălat este mai mare în oraşele mari, în grupul 
de vârstă de 50-59 de ani, în mediul persoanelor căsătorite, cu nivel înalt de studii, anga-
jaţi parţial sau pe un salariu deplin şi este mai redusă în mediul rural şi în oraşele mici, în 
rândul persoanelor tinere de 18-29 de ani, al persoanelor văduve, cu un nivel redus de 
studii şi al celor neangajate.

5.3. Problemele financiare cu care se confruntă persoanele cu 
HIV

Conform rezultatelor studiului, toţi respondenţii au menţionat că se confruntă cu 
două probleme majore: procurarea produselor alimentare (100%) şi plata serviciilor co-
munale (100%). 2/3 din respondenţi se confruntă cu problema procurării cărbunelui şi a 
lemnului. Mai bine de 50% din respondenţi au menţionat că se confruntă cu probleme 
ce ţin de plata pentru îngrijirile medicale, pentru tratamentul maladiilor asociate, procu-
rarea suplimentelor alimentare, plata pentru arenda/chiria casei, a serviciilor de îngrijire 
a copiilor. Mai bine de 30% din respondenţi au indicat că se confruntă cu problema plăţii 
taxei pentru şcoală, rechizite şcolare şi lipsa unui loc stabil de trai (Figura 46).
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Figura 46. Problemele financiare cu care se confruntă respondenţii, %
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Fiind întrebaţi cine îi ajută să depăşească problemele în cauză, marea majoritate a 
respondenţilor au menţionat că nimeni sau familia/partenerul de viaţă. Conform rezul-
tatelor studiului, 38% din respondenţi beneficiază de suport financiar din partea mem-
brilor familiei lor pentru soluţionarea problemelor financiare cu care se confruntă. 

În ceea ce priveşte suportul din partea statului şi al ONG-urilor, 18% din respondenţi 
au menţionat că sunt ajutaţi de stat şi 10% - de către ONG-uri la plata tratamentului ma-
ladiilor asociate. 3% sunt ajutaţi de stat şi 1% - de ONG-uri la plata altor îngrijiri medicale. 
4% că sunt ajutaţi de către ONG-uri la procurarea suplimentelor alimentare şi a produ-
selor alimentare. 2% din respondenţi au indicat, de asemenea, că ONG-urile îi ajută să 
achite plata taxei pentru şcoală şi rechizitele şcolare pentru copii, iar 1% - că ONG-urile 
le acordă suport în plata serviciilor de îngrijire a copiilor şi plata pentru un loc de trai 
(Figura 47). 
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Figura 47. Cine anume vă oferă suport în soluţionarea următoarelor probleme?, %
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Aşadar, în rezultatul analizei nivelului de trai al persoanelor cu HIV putem conchide 
că majoritatea lor trăiesc foarte sărac şi sunt foarte nemulţumite de starea lor financiară, 
de serviciu, de starea sănătăţii personale. Cele mai mari probleme financiare cu care se 
confruntă ele sunt procurarea produselor alimentare şi plata serviciilor comunale, cum-
părarea cărbunelui, lemnului pentru încălzire şi plata pentru alte îngrijiri medicale. Ma-
rea majoritate a respondenţilor încearcă singuri să soluţioneze problemele financiare cu 
care se confruntă sau sunt ajutate de către familiile lor.
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Capitolul 6. Accesul persoanelor cu HIV la servicii 

6.1. Nivelul de informare şi gradul de beneficiere a persoanelor 
cu HIV de diferite servicii

Nivelul de informare a persoanelor cu HIV despre servicii. Conform rezultatelor 
cercetării, doar fiecare a doua persoană cu HIV este informată în mare şi foarte mare 
măsură despre serviciile de care poate beneficia. 50% din respondenţi au indicat că sunt 
informaţi în mică măsură sau deloc despre serviciile în cauză (Figura 48).

Figura 48. Nivelul de informare a persoanelor cu HIV despre serviciile de care pot 
beneficia, total pe medii rezidenţiale şi sex, %
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Pe medii rezidenţiale, ponderea persoanelor informate în mare măsură/foarte mare 
măsură despre servicii este mai mare în oraşele mici (58%) şi mai redusă în mediul rural 
(42%). 

În funcţie de sex, ponderea bărbaţilor informaţi despre servicii (41%) este mai mică 
decât cea a femeilor (48%) (Figura 48). În funcţie de vârstă, ponderea persoanelor infor-
mate în mare măsură/foarte mare măsură despre servicii sporeşte odată cu creşterea 
vârstei respondenţilor de la 42% - în grupul de vârstă de 18-29 de ani până la 62% - în 
grupul de vârstă de 50-59 de ani. În funcţie de nivelul de studii, ponderea persoanelor 
informate în mare măsură/foarte mare măsură despre servicii sporeşte odată cu mărirea 
nivelului de studii de la 38% - în grupul de respondenţi cu nivel redus de studii până la 
71% - în grupul de respondenţi cu nivel înalt de studii (Figura 49).
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Figura 49. Nivelul de informare a persoanelor cu HIV despre serviciile de care pot 
beneficia, pe vârste şi nivele de studii, %
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Nivelul de informare a persoanelor despre servicii depinde şi de perioada de când 
acestea cunosc că sunt infectate. Astfel, din figura 50 putem observa că ponderea per-
soanelor informate în mare măsură/foarte mare măsură despre servicii sporeşte de la 
24%, în grupul de respondenţi care ştiu că sunt infectate cu HIV de mai puţin de un an, 
până la 56% - în grupurile de vârstă care cunosc că sunt infectate cu HIV de mai bine de 
şase ani.

Figura 50. Nivelul de informare a persoanelor cu HIV despre serviciile de care pot be-
neficia în funcţie de perioada de când cunosc că au statut de HIV pozitiv, %
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Grad de beneficiere de servicii. Conform rezultatelor cercetării, circa 2/3 din per-
soanele chestionate au beneficiat de consiliere psihologică, pachete alimentare, vitami-
ne, tratament antiretroviral, asigurare gratuită cu prezervative şi asistenţă socială. Doar 
fiecare al doilea respondent a menţionat că a beneficiat de asistenţă medicală speciali-
zată în cazul maladiilor asociate, de suport informaţional în accesarea beneficiilor socia-
le. Fiecare al treilea respondent a beneficiat de haine din donaţii şi de asistenţă juridică. 
Circa 12% au beneficiat de schimb de seringi şi tratament de substituţie cu metadonă 
şi mai puţin de 5% - de suport în asigurarea cu loc de trai şi în efectuarea unor treburi 
casnice (Figura 51).

Figura 51. Ponderea respondenţilor care au beneficiat de servicii, %
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Fiind întrebată în ce măsură este satisfăcută de aceste servicii, fiecare a doua persoa-
nă chestionată a menţionat că în mare/foarte mare măsură, fiecare a treia persoană - că 
în mică măsură sau deloc şi 16% nu au oferit un răspuns. Ponderea persoanelor satis-
făcute de servicii în mare/foarte mare măsură este mai mare în oraşele mici (67%) şi în 
mediul persoanelor cu nivel înalt de studii (82%). Ponderea persoanelor nesatisfăcute 
de servicii este mai mare în oraşele mari şi în mediul persoanelor cu nivel redus de studii. 
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Totodată, este cazul să menţionăm că, practic, fiecare a treia persoană din mediul rural a 
indicat că ii este foarte greu să dea un răspuns la întrebarea pusă. Faptul în cauză poate 
fi explicat prin nivelul redus de informare a respondenţilor despre servicii şi prin lipsa 
acestor servicii în mediul rural (Figura 52). 

Figura 52. Nivelul de satisfacţie al respondenţilor de serviciile obţinute, total, pe 
sexe, medii rezidenţiale, nivele de studii, %
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6.2. Accesul persoanelor cu HIV la servicii de asistenţă socială, 
psihologică şi juridică 

Accesul respondenţilor la servicii de asistenţă socială. În conformitate cu legisla-
ţia Republicii Moldova, persoanele cu HIV beneficiază de asistenţă socială pe baze ge-
nerale. Astfel, în condiţiile în care persoanele cu HIV şi familiile lor, din cauza unor factori 
de natură economică, fizică, psihologică sau socială, nu au posibilitate prin propriile ca-
pacităţi şi competenţe să prevină şi să depăşească situaţiile de dificultate, ele cad sub 
incidenţa Legii asistenţei sociale şi pot solicita asistenţă socială. 

În conformitate cu Legea asistenţei sociale din 2003, asistenţa socială se acordă sub 
formă de servicii şi prestaţii sociale. Serviciile sociale reprezintă un ansamblul de măsuri 
şi activităţi realizate pentru satisfacerea necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei 
în scop de depăşire a unor situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a marginalizării 
şi excluziunii sociale. Serviciile sociale includ serviciile sociale primare, specializate şi cu 
specializare înaltă şi sunt prestate cu preponderenţă în mediul familial, în comunitate 
şi, ca ultimă soluţie, în instituţiile rezidenţiale. Prestaţiile sociale se acordă sub formă de 
compensaţii, alocaţii, indemnizaţii, ajutor social, ajutor material şi de altă natură.
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Dreptul şi tipurile de asistenţă socială de care pot beneficia persoanele cu HIV sunt 
stabilite în temeiul evaluării necesităţilor acestor persoane confirmate prin ancheta so-
cială şi prin alte acte constatatoare. Persoana cu HIV şi familia sa au dreptul să fie in-
formate asupra condiţiilor de acordare a asistenţei sociale, asupra rezultatelor privind 
evaluările necesităţilor individuale, asupra datei de constituire a dreptului la asistenţă 
socială şi asupra modalităţii de primire a ei.

Conform rezultatelor cercetării efectuate, circa 63% din respondenţi au menţionat că 
au beneficiat de asistenţă socială. Ponderea persoanelor care au beneficiat de această 
asistenţă este mai mare în oraşele mari (72%), în grupul de respondenţi cu nivel înalt de 
studii (82%) şi în grupurile de respondenţi care cunosc de mai bine de şase ani că sunt 
HIV pozitive (76%) (Figura 53). 

Figura 53. Ponderea respondenţilor care au beneficiat de asistenţă socială, pe sexe, 
medii rezidențiale, nivele de educaţie şi perioada de când cunosc că sunt 
infectaţi cu HIV , %
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Ponderea persoanelor care nu au beneficiat de asistenţă socială este mai mare în 
mediul rural (50%), în grupul de respondenţi de 18-29 de ani (41%), în rândul respon-
denţilor cu nivel redus de studii (40%) şi în grupul persoanelor care cunosc de mai puţin 
de un an (59%) sau de 1-2 ani (51%) că ele sunt infectate cu HIV. 

Potrivit cercetării, de cele mai multe ori serviciile de asistenţă socială sunt prestate 
persoanelor cu HIV de către ONG-urile din domeniu. Astfel, fiind întrebaţi cine anume 
le-a oferit servicii de asistenţă socială, 76% din respondenţii care au beneficiat de ase-
menea servicii au menţionat că ONG-urile şi 24% - statul. Faptul în cauză este explicat 
în mare parte prin aceea că serviciile sociale de care au nevoie persoanele cu HIV ţin nu 
atât de gradul lor de sărăcie, cât de statutul lor HIV pozitiv, şi constau în următoarele: 
suport în îmbunătăţirea relaţiilor cu membrii familiilor, suport informaţional despre alte 
servicii sociale, obţinerea pachetelor alimentare, vitaminelor în perioada de administra-
re a tratamentului antiretroviral, suport în angajare în câmpul muncii etc. Aceste servicii, 
practic, nu sunt finanțate de către stat şi, totodată, chiar de ar fi finanţate, persoane-
le cu HIV nu sunt pregătite pentru a divulga statutul lor HIV pozitiv asistenţilor sociali 
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comunitari. Conform rezultatelor cercetării, persoanele cu HIV se adresează asistenţilor 
comunitari doar în condiţiile în care cunosc că sunt eligibili pentru ajutor social ori dacă 
au nevoie de suportul acestora pentru obţinerea unor prestaţii sociale pentru ei sau 
membrii familiei lor.

Fiind întrebaţi dacă au beneficiat de pachete alimentare, vitamine sau haine, 68% din 
respondenţi au menţionat că au beneficiat de pachete alimentare şi vitamine din partea 
ONG-urilor şi 34% au spus că au beneficiat de haine. Ponderea celor care au beneficiat 
de pachete alimentare şi vitamine este mai mare în mediul urban (74% - în oraşele mari 
şi 72% - în oraşele mici) şi în rândul persoanelor cu un nivel înalt de studii (82%) şi este 
mai redusă în mediul rural (56%) şi al persoanelor cu nivel redus de studii (64%). Ponde-
rea persoanelor care au beneficiat de haine este mai mare în mediul urban (oraşele mari 
– 39% şi oraşele mici – 35%) şi în rândul celor cu nivel redus de studii (35%) şi este mai 
mică în mediul rural (25%) şi al persoanelor cu nivel înalt de studii (24%).

În rezultatul cercetării am observat că persoanele cu HIV din mediul urban, cu nivel 
înalt de studii, care cunosc de mai bine de 6 ani că sunt infectate cu HIV, au beneficiat 
şi beneficiază în cea mai mare măsură de servicii de asistenţă socială şi, în particular, de 
pachete alimentare, haine. Persoanele din mediul rural, cu nivel redus de studii, cele 
care cunosc de mai puţin de şase ani că sunt infectate cu HIV, beneficiază mai puţin de 
asistenţă socială şi suport în condiţiile în care, după cum denotă studiul, anume aceste 
persoane sunt mai frecvent afectate de sărăcie. Faptul în cauză poate fi explicat prin 
nivelul redus de informare a persoanelor cu HIV din mediul rural şi a celor cu nivel redus 
de studii despre aceste servicii, prin numărul limitat de servicii în mediul rural, precum şi 
prin numărul redus de ONG-uri care activează în domeniul HIV în acest mediu.

Totodată, cercetarea a scos în evidenţă faptul că persoanele cu HIV au nevoie strin-
gentă de servicii de asistenţă socială. Astfel, fiecare a doua persoană chestionată a men-
ţionat că are nevoie de pachet alimentar/vitamine, fiecare a cincea – de suport în pro-
curarea hainelor şi obţinerea unui loc de trai. 16% din respondenţi au menţionat că au 
nevoie de suport informaţional în accesarea beneficiilor sociale.

Pe medii rezidenţiale, nivele de studii şi sexe, ponderea persoanelor care au nevoie 
de pachete alimentare, vitamine este mai mare în mediul rural (60%), în rândul persoa-
nelor cu nivel redus (54%) şi mediu (55%) de studii. În funcţie de angajare, ponderea 
persoanelor care au nevoie de pachete alimentare, vitamine este mai mare în mediul 
persoanelor angajate pe cont propriu/casnice (67%) sau a celor neangajate (61%). 

În discuţiile cu asistenţii sociali comunitari, cu reprezentanţii ONG-urilor în domeniu 
şi cu persoanele cu HIV marea majoritate a respondenţilor a menţionat că persoanele cu 
HIV trebuie să beneficieze de servicii de asistenţă socială în condiţii generale, ca oricare 
alt grup de persoane care necesită suport în perioada depăşirii situaţiei de criză. Evident, 
unii respondenţi au indicat asupra necesităţii de a dezvolta unele servicii sociale sepa-
rate pentru persoanele cu HIV, cum ar fi centre de zi, centre de plasament pentru copii 
etc. Însă, aceste idei nu au fost susţinute, marea majoritate considerând că acest fapt ar 
conduce la o segregare şi o discriminare şi mai pronunţată a persoanelor cu HIV. Partici-
panţii la focus grupuri au menţionat, de asemenea, necesitatea dezvoltării de către stat 
a unor servicii specializate pentru persoanele cu HIV, precum şi pentru alte persoane, 
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cum ar fi, de exemplu, serviciile de îngrijire paliativă, serviciile de îngrijire la domiciliu, 
serviciile de plasament temporar etc.

 Asistenţii sociali comunitari au indicat, de asemenea, necesitatea de a fi instruiţi în 
domeniul acordării de asistenţă socială şi chiar a consilierii psihologice a persoanelor 
cu HIV. În condițiile în care în comunităţile rurale şi urbane mici nu există ONG-uri care 
activează în domeniul HIV şi nici servicii specializate în consilierea psihologică, anume 
asistenţii sociali comunitari sunt cele mai indicate persoane care ar putea presta aseme-
nea servicii. 

Accesul persoanelor cu HIV la servicii de consiliere psihologică. Circa 70% din respon-
denţi au menţionat că au beneficiat de servicii de consiliere psihologică şi 30% - că nu 
au beneficiat. 

Ponderea respondenţilor care au beneficiat de servicii de consiliere psihologică este 
mai mare în mediul femeilor (73%), al persoanelor din oraşele mari (73%), celor cu nivel 
înalt de studii (88%) şi care cunosc de mai bine de trei ani că sunt HIV pozitive (peste 
70%) (Figura 54).

Figura 54. Ponderea respondenţilor care au beneficiat de servicii de consiliere psi-
hologică, pe sexe, medii rezidențiale, nivele de studii şi perioada de când 
cunosc că sunt HIV infectaţi, %
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Totodată, ponderea persoanelor care nu au beneficiat de consiliere psihologică este 
mai mare în mediul bărbaţilor (32%), al persoanelor din mediul rural (34%), al persoane-
lor care cunosc că sunt infectate cu HIV de 1-2 ani (38%).

Marea majoritate a persoanelor cu HIV a beneficiat de servicii de consiliere psiholo-
gică din partea ONG-urilor. Astfel, fiind întrebate cine le-a oferit consiliere psihologică, 
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95% din persoanele care au beneficiat de aceste servicii au menţionat că ONG-urile şi 
5% - că statul. 

Fiind întrebat dacă mai are nevoie de servicii de consiliere psihologică, doar fiecare 
al patrulea respondent a dat un răspuns afirmativ. Este interesant faptul că ponderea 
persoanelor care au nevoie de servicii de consiliere psihologică continuă să fie mai mare 
în rândul celor care deja beneficiază de aceste servicii şi este destul de redusă în mediul 
persoanelor care nu beneficiază/sau beneficiază mai puţin de aceste servicii. Astfel, pon-
derea persoanelor care au menţionat că au nevoie de asemenea servicii este mai mare în 
mediul urban mare (33%), în rândul persoanelor cu nivel înalt de studii (29%) şi al celor 
care cunosc de 3-5 ani că sunt infectate cu HIV (35%) şi este mai mică în mediul persoa-
nelor din mediul rural (18%), al persoanelor cu nivel redus de studii (20%) şi al celor care 
cunosc de mai puţin de un an că sunt infectate cu HIV (21%). Această cerere redusă de 
servicii în mediul persoanelor care beneficiază mai puţin de ele poate fi explicată prin 
nivelul redus de informare a acestor grupuri de populaţie despre serviciile de consiliere 
psihologică şi prin accesul redus la aceste servicii (în mediul rural sunt foarte puţine sau 
deloc servicii de consiliere psihologică). 

În timpul focus grupurilor cu medicii, reprezentanţii ONG-urilor şi asistenţii sociali a 
fost pus în discuţie şi rolul cabinetelor CTV la HIV în prestarea serviciilor de consiliere psi-
hologică. Fiind deschise în fiecare raion, aceste cabinete ar putea asigura accesul tuturor 
persoanelor cu HIV la servicii de consiliere psihologică. În rezultatul discuţiilor în focus 
grupuri am constatat că aceste cabinete prestează servicii de consiliere psihologică doar 
persoanelor care doresc să fie testate la HIV şi acelora care se reîntorc în cabinet după ce 
obţin rezultatul că sunt HIV pozitive (numărul lor este destul de redus). Consilierea este 
efectuată de persoana care conduce acest cabinet şi care, în majoritatea cazurilor, este 
medic/soră medicală şi nu are studii psihologice. În conformitate cu graficul de lucru, 
persoana care lucrează în acest cabinet nu dispune de timpul necesar şi nici de resursele 
necesare pentru a se deplasa pe teren şi a efectua consilierea persoanelor cu HIV şi a ru-
delor lor la locul de trai. Persoanele cu HIV au menţionat, la rândul lor, că nici ele nu sunt 
prea dispuse să obţină consiliere psihologică în aceste cabinete atât din considerentul 
că acestea, fiind dislocate în incinta oficiilor medicilor de familie, nu prea contribuie la 
asigurarea confidenţialităţii, cât şi pe motivul că persoana care efectuează consilierea nu 
este psiholog de educaţie şi nici nu cunoaşte suficient de bine mentalitatea şi nevoile 
psihologice ale persoanelor infectate cu HIV. Ele au menţionat că serviciile de consiliere 
psihologică prestate de alte persoane cu HIV (de la egal la egal) sunt mult mai calitative 
şi mai eficiente. Unii au menţionat chiar că ar fi foarte eficient dacă în cabinetele CTV la 
HIV ar fi angajate şi persoane cu HIV care să presteze servicii de consiliere psihologică 
atât în cabinete, cât şi la locul de trai al beneficiarilor. Evident, o condiţie trebuie să fie 
asigurarea confidenţialităţii statutului acestor persoane.

Accesul persoanelor cu HIV la servicii de asistenţă juridică. Fiecare a treia persoa-
nă cu HIV a menţionat că a beneficiat de servicii de asistență juridică şi 70% - că nu au 
beneficiat de astfel de servicii. Pe medii rezidenţiale, ponderea persoanelor care au be-
neficiat de asistenţă juridică este mai mare în mediul persoanelor din oraşele mari (33%), 
cu nivel înalt de studii (47%) şi în grupul de respondenţi care cunosc că sunt infectaţi cu 
HIV de peste zece ani (Figura 55).
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Figura 55. Ponderea respondenţilor care au beneficiat de asistenţă juridică, total, 
pe sexe, medii rezidenţiale, nivele de studii şi perioada de când cunosc că 
sunt infectaţi cu HIV, %
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Ponderea persoanelor care nu au beneficiat de asistenţă juridică este mai mare în 
mediul persoanelor din oraşele mici (74%), cu nivel redus de studii (77%), al celor care 
cunosc că sunt infectate cu HIV de mai puţin de un an (73%) sau de 3-5 ani (74%). 

Marea majoritate a respondenţilor (93%) a menţionat că a beneficiat de asistenţă 
juridică din partea ONG-urilor. Doar 7% din ei au menţionat că au beneficiat de servicii 
juridice din partea statului. 

11% din respondenţi au indicat că ar avea nevoie de asistenţă juridică. Ponderea per-
soanelor care ar avea nevoie de asemenea asistenţă este mai mare în mediul persoane-
lor de peste 40 de ani (15%), al celor care cunosc că au statut HIV pozitiv de mai bine de 
10 ani (15%).

Este de menţionat faptul că, deşi ponderea persoanelor cu HIV care au beneficiat de 
servicii juridice şi au indicat că ar mai avea nevoie de asemenea servicii este relativ mică, 
o mare parte din respondenţi au menţionat în timpul interviurilor aprofundate că nu îşi 
cunosc drepturile şi nu ştiu cui şi cu ce probleme să se adreseze, alţii au menţionat că 
nu doresc să se adreseze nimănui din considerentul că se tem să nu fie divulgat statutul 
lor HIV pozitiv, iar a treia parte a spus că nu are încredere în organele de drept şi că este 
convinsă că nimeni nu îi va face dreptate şi, evident, mulţi respondenţi au menţionat că 
nu dispun de surse financiare suficiente pentru a apela la asemenea servicii. Anume din 
aceste considerente, marea majoritate a persoanelor cu HIV care au beneficiat de servicii 
de asistenţă juridică au încercat să le obţină prin intermediul ONG-urilor. 
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6.3. Accesul persoanelor cu HIV la servicii medicale
 Accesul persoanelor cu HIV la servicii medicale a fost cercetat sub următoarele as-

pecte: accesul la servicii medicale generale, accesul la tratament antiretroviral şi la trata-
mentul maladiilor asociate cu statutul HIV. 

Accesul persoanelor cu HIV la servicii medicale generale. Conform rezultatelor 
studiului, 40% din respondenţi au întâmpinat dificultăţi în accesarea serviciilor medicale 
din cauza statutului lor HIV pozitiv. Ponderea persoanelor care au întâmpinat dificultăţi 
în accesarea serviciilor menţionate este mai mare în oraşele mari (48%), în mediul per-
soanelor care cunosc statutul lor HIV pozitiv de 6-10 ani (52%) sau chiar de peste 10 ani 
(53%) (Figura 56).

Figura 56. Ponderea persoanelor care au întâmpinat dificultăţi în accesarea servicii-
lor medicale din cauza statutului lor HIV pozitiv, %
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La întrebarea ce dificultăţi anume au întâmpinat în accesarea serviciilor medicale, 
marea majoritate din cei care le-au întâmpinat (86%) au indicat atitudinea discriminato-
rie din partea medicilor, peste 60% - neasigurarea confidenţialităţii statutului HIV pozi-
tiv, calitatea foarte redusă a serviciilor medicale, 58% au menţionat că dispun de infor-
maţie foarte limitată despre starea sănătăţii lor, 48% - că în localitatea lor nu se prestează 
serviciile medicale necesare şi 43% – că nu dispun de surse financiare suficiente pentru 
procurarea medicamentelor.

O parte din cei chestionaţi au menţionat că în viaţa lor, în special, de când sunt in-
fectaţi cu HIV, au avut parte de experienţe destul de negative în contactele cu medicii. 
Deseori aceste experienţe au avut loc chiar în perioada când au fost informaţi că sunt 
infectaţi cu HIV. Astfel, cei mai mulţi dintre respondenţii intervievaţi au menţionat că 
personalul medical care i-a anunţat că sunt infectaţi cu HIV nu i-a pregătit moral şi psi-
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hologic pentru aceasta. Ba chiar mai mult, li s-a spus că, chipurile, HIV este o boală incu-
rabilă şi că persoanele infectate cu HIV nu trăiesc prea mult timp. 

Deşi în ultimii cinci ani medicii din Moldova au avut un şir de instruiri privind consili-
erea persoanelor cu HIV şi tratamentul HIV şi sunt informaţi despre faptul că persoanele 
cu HIV pot duce un mod de viaţă obişnuit în condiţiile în care sunt complianți la trata-
ment şi duc un mod de viaţă sănătos, oricum unii dintre ei continuă să dezinformeze 
persoanele cu HIV. Un exemplu în acest sens sunt spusele unei femei de 29 de ani care 
a fost depistată cu HIV în anul 2010: „Infecţionistul care mi-a pus diagnoza mi-a dat mai 
multe broşuri. Vre-o 2-3 săptămâni nici nu m-am atins de ele. Îmi era frică, nu înţelegeam, 
îmi părea că, gata, o să mor, mai ales că mi-a spus că peste 10 ani o să mor, că lumea nu 
trăieşte aşa de mult timp, m-a speriat foarte tare.”

O altă problemă în relaţiile persoanelor cu HIV cu medicii este respectarea confiden-
ţialităţii statutului lor. În conformitate cu legislaţia în vigoare, informaţia despre statutul 
HIV pozitiv al persoanelor este expediată de laboratoarele de investigaţie către Centrul 
SIDA, cabinetele CTV la HIV şi către medicii infecţionişti din raioanele din care sunt per-
soanele în cauză. Totodată, informaţia trebuie să fie transmisă în mod individual persoa-
nei cu HIV. Persoana cu HIV, la rândul ei, trebuie să informeze soţul/soţia/partenerul de 
viaţă despre statutul său HIV pozitiv. În condiţiile în care medicii suspectează că persoa-
na cu HIV nu a divulgat statutul său soţului/soţiei/partenerului de viaţă, ei au dreptul să 
informeze persoanele în cauză25. Cu regret, după cum au menţionat respondenţii, dese-
ori medicii din localitate, precum şi rudele apropiate obţin informaţia despre statutul de 
HIV pozitiv al persoanei înainte ca aceasta să fie informată. 

Femeie, 47 de ani, medic: „În staţionar am avut o persoană care, în rezultatul analizei 
la sânge, a fost suspectată că este infectată cu HIV. Evident, persoana a fost trimisă să facă 
testul Elisa, şi a doua oara a primit informaţia că rezultatele testului nu au confirmat în to-
talitate diagnosticul. Urma să fie efectuate teste suplimentare. Persoana suspectată că este 
infectată cu HIV nu a fost informată despre rezultatele testului, iar soţia lui deja cunoştea 
acest fapt, deşi a fost informată eronat. Ea a telefonat la Chişinău şi i-a spus soţului său că 
ştie că el este infectat de o boală ruşinoasă şi că el nu mai are ce căuta acasă… După cum 
am aflat mai târziu, medicul infecţionist din raion a transmis soţiei informaţia prin interme-
diul infirmierei de la oficiul medicilor de familie, cerând, totodată, ca aceasta să vină să dea 
analize de sânge. Cu toate că testele următoare au confirmat că persoana nu era infectată, a 
fost foarte dificil de a schimba atitudinea oamenilor din sat faţă de această persoană”.

 
Respondenţii au menţionat, de asemenea, că deseori medicii indică pe cartela medi-

cală a persoanei cu HIV un cifru care denotă statutul HIV sau, mai rar în ultimii ani, scriu 
cu litere mari statutul persoanei. Evident, în aceste condiţii, este foarte dificil să păstrezi 
confidenţialitatea statutului de HIV pozitiv.

După cum denotă studiul, lucrurile sunt şi mai dificile în maternităţi, unde sunt saloa-
ne separate şi toţi ştiu că în ele se află persoane cu HIV. Astfel s-a întâmplat că o infirmi-
eră, fiind din satul de baştină al unei femei care a născut, a răspândit această informaţie 
în toată localitatea. 

25 Începând cu 1 iunie 2012, odată cu intrarea in vigoare a modificărilor la Legea HIV, notificarea partene-
rilor nu este permisă. 
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Unele persoane au menţionat că, deşi o parte din medici încearcă să respecte prin-
cipiul confidenţialităţii, deseori le vine greu să facă acest lucru din cauza condiţiilor în 
care ei activează (standardele impuse sau prezenţa altor persoane în cabinet (sora me-
dicală). Astfel, o femeie de 29 de ani a menţionat următoarele: „Medicul de familie, când 
mă primeşte în vizită şi e cu sora medicală, atunci spune că eu am gripă sau viroză, ca să nu 
înţeleagă sora medicală.”

Unii medici, însă, nu pot păstra confidenţialitatea şi, intenţionat sau accidental, vor-
besc de faţă cu alţi medici sau pacienţi despre statutul HIV al unor persoane. 

Femeie, 37 de ani, reprezentant al ONG: “Cu vre-o doi ani în urmă am avut un caz ieşit 
din comun. Un medic infecţionist dintr-un raion a ieşit pe culoarul instituţiei medicale şi a 
început să strige în gura mare la o femeie că fiica ei este prostituată şi are SIDA şi că ea va 
muri în curând. Nu pot să descriu reacţia şi situaţia mamei acestei fete. Fata a murit deja, dar 
a rămas în memoria oamenilor din sat ca o depravată, pe care a pedepsit-o Dumnezeu.”

Conform rezultatelor cercetării, deseori persoanele cu HIV preferă să nu spună me-
dicilor despre statutul lor pentru a nu fi discriminate şi stigmatizate. Ele spun că sunt 
infectate cu hepatită virală sau, în general, nu spun nimic. Respondenţii remarcă că doar 
în aşa mod pot beneficia de servicii medicale calitative. Cât priveşte siguranţa medicilor, 
respondenţii au menţionat că aceştia oricum trebuie să ia măsuri de precauţie. Nici unul 
din cei intervievaţi nu a remarcat riscul la care se expun ei atunci când nu dezvăluie 
statutul lor şi anume prescrierea de către medici a unor preparate care le sunt contrain-
dicate. 

Femeie, 29 de ani: „Dacă merg la medic, mă tem să-i spun că sunt infectată cu HIV. Când 
mi-am tratat dinţii, i-am spus medicului că am hepatită. Nu ştiu de ce, dar faţă de hepatită 
nu reacţionează aşa de negativ, ca atunci când este vorba de HIV. Medicul a zis că e totul în 
regulă şi a pornit să lucreze mai departe, dar sunt sigură că, dacă-i ziceam că sunt infectată 
cu HIV, reacţia avea să fie alta.”

Unii participanţi la sondaj au menţionat că deseori atitudinea medicilor şi calitatea 
serviciilor depinde mai mult de faptul dacă ai bani să le plăteşti, decât dacă eşti sau nu 
infectat cu HIV. În acest context, marea majoritate a persoanelor intervievate au menţi-
onat că au probleme cu dantura şi că nu se pot duce la medicii stomatologi din cauza 
surselor financiare limitate de care dispun.

Cercetarea a scos în evidenţă faptul că femeile gravide se confruntă mai frecvent 
decât alte grupuri de oameni cu atitudinea discriminatorie din partea medicilor. Astfel, 
marea majoritate a femeilor care au fost/sunt gravide au menţionat că ele evită să se 
ducă la consultaţie la medicii ginecologi de pe sector din considerentul că aceştia le exa-
minează foarte superficial. Ele preferă să se ducă la clinici private, să plătească serviciile 
sau la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”. În cazul clinicilor private, femeile, 
de obicei, nu-şi dezvăluie statutul.

Femeie, 29 de ani: „La policlinica de familie este obligatoriu să-i spui ginecologului că ai 
HIV. Medicul a văzut pe foiţă codul acela care înseamnă HIV, s-a uitat la mine şi s-a scârbit. 
Nu a vrut să vorbească cu mine mult, nici nu m-a urcat pe scaunul acela, a întrebat doar câte 
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ceva şi am înţeles că n-o să primesc tratament. Am mers la un medic particular, nu am spus 
nimic, m-a controlat normal, mi-a dat recomandări, mi-a prescris medicamente.”

Deşi unele respondente au menţionat că medicii le-au încurajat să menţină sarcina, 
să primească tratament ARV şi le-au asigurat că în aceste condiţii vor naşte copii sănătoşi, 
marea majoritate a lor a spus că lucrătorii medicali le-a propus, în mod foarte insistent, 
să întrerupă sarcina, uneori, chiar şi în condiţiile în care femeile erau în ultima lună de 
graviditate. Motivele indicate de cele mai multe ori erau că vor naşte copii cu dezabilități 
sau că aceşti copii vor fi respinşi de societate. O parte din respondenţi, în special, femeile 
din mediul rural, au respectat recomandările medicilor şi au făcut avorturi. O altă parte, 
în particular, femeile din mediul urban, au insistat să nască copiii. 

Femeie, 30 de ani: „Când eram însărcinată, era la noi acolo un medic care spunea cu 
subînțelesuri: „Cum o să meargă copilul la grădiniţă, la şcoală, nimeni nu o să vorbească cu 
el”, iar altul mă încuraja că o să fie bine şi o să se nască sănătos.”

Femeie, 23 de ani: „Eram în luna a opta de sarcină şi medicul de la noi din maternitate 
mi-a propus să-mi provoace naşterea contra a 400 de Euro. Toţi îmi ziceau că, din cauza 
SIDA, copilul poate să se nască fără cap, fără picioare ori chiar fără gură ... Slava Domnului, 
e sănătoasă fiica”.

Femeie, 29 de ani: „Medicii mi-au spus deodată: „Fă avort!”. Eu le-am spus că nu fac avort, 
sunt informată şi ştiu că copiii pot să se nască sănătoşi. Eu nu vreau să fac avort, pentru că e 
copilul dorit şi pe mine nu mă interesează faptul că sunt infectată cu HIV... Eu ştiu că copilul 
o să se nască sănătos şi voi face tot posibilul pentru aceasta”.

Femeie, 35 de ani: „La consultaţie, ginecologul mi-a spus sa fac avort gratuit, pentru ca 
am aşa statut, nu am nici soţ, iar analizele erau rele. Mi-a dat timp de gândire, eu deja aveam 
mai mult de trei luni de când eram însărcinata şi am refuzat avortul.”

Cu toate că în focus grupuri medicii au menţionat că atitudinea faţă de femeile gravi-
de şi lăuzele infectate cu HIV în maternităţi este similară cu atitudinea faţă de alte femei, 
respondentele cu HIV au fost de altă părere, deseori asociind naşterea cu o experienţă 
negativă, în particular, din cauza atitudinii discriminatorii a personalului medical. Astfel, 
toate femeile intervievate care au trecut prin experienţa gravidităţii au menţionat că 
au fost plasate singure în salon şi s-au simţit foarte izolate şi ignorate. Câteva femei au 
menţionat că au fost plasate împreună cu copiii nou-născuţi în saloane, unde era foarte 
frig şi că îşi încălzeau copii cu sticle de plastic umplute cu apă caldă. 

 
Femeie, 30 de ani, a năsut în 2008 la Centrul Republican al Mamei şi Copilului: „Am fost 

izolată într-o odaie aparte. Medicii se temeau să nu se atingă de ceva… Eu eram singură, 
veneau şi făceau curat, îmi aduceau de mâncare, nu vorbeau nimic, nu am văzut, practic, 
pe nimeni.”

Femeie, 23 de ani, a născut în 2011 la Centrul Republican al Mamei şi Copilului: „La naş-
terea băiatului s-au purtat foarte rău., m-au numit „căţea”. ...Condiţiile… Era foarte frig şi 
nu mi-au dat nici cearşaf, şi nici plapumă, nimic. Eu am pus copilul în haina mea, pe care o 
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aveam, iar sub el am pus o sticlă cu apă caldă. În alte saloane era cald, dar în salonul meu era 
frig. E un singur salon de acesta în spital...” 

Majoritatea respondentelor au menţionat indignate că pe toate obiectele utilizate 
în maternitate era făcută inscripţia „pentru HIV”. Ele s-au dat cu părerea că se face exces 
de zel atunci când anumite cutii sau obiecte de menaj sunt etichetate ca fiind destinate 
pentru persoanele HIV pozitive.

Femeie, 23 de ani: „Cântar obişnuit de fier pe care scria: „cântar pentru HIV infectat, HIV/
SIDA”. Peste tot era scris „HIV/SIDA”, pe pensetă, pe ambalajele de vată, chiar şi pe cutiuţa de la 
termometru. Eu le-am zis lucrătorilor medicali că trebuiau să mai scrie acest lucru şi pe uşă.”

Unele femei au menţionat că în perioada pre şi post natală s-au bucurat de sprijinul 
organizaţiilor non-guvernamentale. Reprezentanţii ONG-urilor le-au oferit consultaţii, 
le-au dat recomandări şi le-au oferit ajutoare umanitare. Câteva respondente au menţi-
onat că atunci când se aflau în spital au fost vizitate de reprezentanţi de la minister ori de 
la ONG-uri şi le-au întrebat dacă medicii s-au comportat bine cu ele. 

Femeie, 30 de ani: „Cât m-am aflat în spital, am fost vizitată de reprezentanţi de la mi-
nister sau de cineva din sfera noastră şi m-au întrebat cum se comportă cu mine lucrătorii 
medicali.”

Conform rezultatelor cercetării, o bună parte din respondenţi evită să se adreseze 
medicilor, chiar dacă au probleme de sănătate, de frică să nu afle cineva că sunt infectaţi 
cu HIV. 

Femeie, 30 de ani: „Am frică să mă duc să stau la un spital. Eu cu rinichii stau de două ori 
pe an, dar de când am aflat că am HIV, nu am mai stat în spital, deoarece acolo iau toate 
analizele şi îmi e frică că dacă o să afle ei (medicii n.a.), nu o să se comporte bine şi nici lecu-
irea n-o să fie aşa bună, amân internarea cât va fi posibil.”

Femeie, 29 de ani: „La oficiul medicilor de familie, în genere mi-e frică să merg, deoarece 
acolo lucrează mulţi cunoscuţi ai părinţilor mei. Pe sector foarte multă lume mă cunoaşte: 
vecini, rude şi îmi e frică că o să mă vadă că intru în cabinet şi o să apară întrebări. Va trebui 
să mint”.

Deseori persoanele cu HIV evită să se adreseze după servicii medicale în instituţiile în 
care medicii au avut un comportament neadecvat. Astfel, o femei de 29 de ani a menţi-
onat: „Nu-mi place să merg la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, mă duc doar când mă simt 
rău, dar, de obicei, merg la medicul de familie. Nu-mi place să mă duc la Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase, deoarece prima concluzie mi-a spus-o drept în ochi şi cu voce tare: „Ai HIV, 
timp de 10 ani o să mori”, fără să mă pregătească măcar cumva. Acel loc e pentru mine ca o 
puşcărie.”

Unele persoane cu HIV se tem să se adreseze medicilor în baza unor experienţe ne-
gative trăite de alte persoane infectate. Astfel, o femeie de 29 de ani a menţionat: „Parcă 
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îmi este frică să mă duc la medici. Mulţi povestesc că ei, mai ales stomatologii, refuză să facă 
tratament. Bine că nu mă dor dinţii. Nu am avut probleme şi nici nu vreau.” 

Studiul a scos în evidenţă faptul că lipsa resurselor financiare este, de asemenea, o 
barieră importantă pentru unele persoane cu HIV în vederea accesării serviciilor medi-
cale. 

Bărbat, 49 de ani: ”Mi-a prescris medicul urolog trei preparate de 380 de lei. Eu primesc 
ajutor social 475 de lei. Cum pot să trăiesc aşa?! Dar mie îmi trebuie şi să mănânc.”

Femeie, 32 de ani: „Fata are doar 10 luni. Eu am rămas însărcinată după fată şi am făcut 
avort. Pentru cei cu HIV avortul este de 300 de lei, dar pentru ceilalţi - 1000 de lei. Acum am 
pus sterilet. Posibil să am tumoare, trebuie să merg la oncolog. Mă doare uterul, mă simt rău, 
am mari eliminări, dar bani nu am să mă duc la medic....”

Potrivit rezultatelor cercetării, o altă problemă în accesarea serviciilor medicale este 
şi faptul că mai bine de 40% din persoanele cu HIV nu deţin poliţă de asigurare în sănă-
tate. Ponderea acestor persoane este mai mare în mediul rural (61%), în rândul femeilor 
(52%), al persoanelor de 18-29 ani (59%), în grupul de persoane cu nivel redus de studii 
(64%) şi al persoanelor angajate pe cont propriu - casnice sau neangajate (62%) (Figura 
57). 

Marea majoritate a acestor persoane nu deţin poliţă de asigurare în sănătate din con-
siderentul că nu lucrează, sunt sărace şi nu pot plăti costul poliţei de sine stătător. O 
parte din ele, în special, persoanele tinere, în condiţiile în care se îmbolnăvesc mai rar, nu 
văd rostul acestei poliţe de asigurare medicală, care, de facto, în opinia lor, acoperă doar 
costul patului din spital. În condiţiile în care nu deţin poliţă de asigurare medicală, o 
parte dintre acestea, dacă se îmbolnăvesc, se adresează ONG-urilor în domeniu sau chiar 
semenilor lor HIV pozitivi, iar altă parte - direct la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, mai 
ales dacă administrează tratamentul ARV, iar a treia parte plăteşte costul tratamentului 
sau chiar evită să se adreseze medicilor.
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Figura 57. Distribuirea persoanelor cu HIV în funcţie de faptul dacă deţin poliţă de 
asigurare în sănătate, %
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Conform studiului, în mediul persoanelor cu HIV există percepţia că ele sunt excluse 
de la anumite investigaţii sau tratament din cauza statutului pe care-l au. De exemplu, 
persoanele cu HIV care au şi hepatita virală C au menţionat că pentru ele este foarte 
dificil să fie incluse în programul de tratament al hepatitei C. 

În condiţiile în care persoanele cu HIV întâmpină un şir de bariere în accesarea ser-
viciilor de sănătate calitative, multe dintre ele, când au o problemă de sănătate, preferă 
să se consulte mai curând cu alte persoane cu HIV, decât cu medicii. Uneori chiar şi pre-
scripţiile medicale sunt consultate cu persoanele cu HIV. 

Femeie, 29 de ani: „Am sunat la o persoană care are HIV, i-am spus cum mă simt, ea mi-a 
spus să merg urgent la medic că pot să am pneumonie. Când m-am dus la medicul de fami-
lie, într-adevăr era pneumonie şi el mi-a prescris antibiotice. Am sunat înapoi la acea per-
soană şi i-am spus ce antibiotice mi-a prescris, iar ea a spus că noi nu avem dreptul să bem 
asemenea antibiotice. A zis să le schimb pe alte antibiotice, le-am schimbat fără să merg la 
medic şi am făcut corect, deoarece m-am întâlnit cu infecţionistul şi i-am spus totul, iar el a 
zis că am procedat corect.”

Femeie, 29 de ani: „Îmi ieşeau nişte bube pe buze şi nu ştiam ce-i asta. Am făcut o consul-
taţie cu o persoană cu HIV, care mi-a spus să cumpăr Stomatidin, să clătesc gura de 2-3 ori 
pe zi, să nu mănânc acru şi pipărat şi timp de câteva zile o să-mi treacă,”

Bărbat, 49 de ani: „Eu am mai mulţi cunoscuţi ca şi mine şi întreb de ei dacă au avut aşa 
ceva şi ce au făcut. Mai multă încredere am în ei decât în medici. Aşa m-am tratat de răceală. 
Am avut şi dermatită şi tot un cunoscut mi-a spus ce să fac.”

Accesul persoanelor cu HIV la tratamentul antiretroviral. 95% din persoanele 
chestionate au menţionat că sunt luate la evidenţă la cabinetul teritorial pentru ARV şi 
5% - că nu sunt luate la această evidenţa (Figura 58).
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Figura 58. Ponderea persoanelor cu HIV care sunt luate la evidenţă la cabinetul teri-
torial pentru ARV, %
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Pe toate grupurile de respondenţi, mai bine de 90% din cei chestionaţi sunt luaţi la 
evidenţa cabinetului teritorial pentru ARV. În funcţie de perioada de când cunosc că 
sunt infectaţi cu HIV, ponderea respondenţilor luaţi la evidenţă la cabinetul teritorial 
pentru ARV este mai mică în cazul celor care cunosc de mai puţin de un an că sunt HIV 
pozitivi (88%).

71% din persoanele chestionate au menţionat că au nevoie de tratament antiretrovi-
ral, 28% – că nu au nevoie de acest tratament şi 1% - nu ştiu dacă au nevoie de el (Figura 
59).

Figura 59. Ponderea persoanelor cu HIV care au nevoie de tratament antiretroviral, %
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86% din persoanele care au nevoie de tratament antiretroviral beneficiază de acest 
tratament în mod regulat, 9% au menţionat că primesc tratament, dar nu în mod regulat 
şi 5% nu primesc tratament (Figura 60).
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Figura 60. Ponderea persoanelor cu HIV care administrează tratament antiretroviral, 
% din persoanele care au nevoie de tratament 
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Ponderea persoanelor care administrează tratament, dar nu în mod regulat, este mai 
mare în mediul urban mare (12%) şi al persoanelor care cunosc că sunt infectate cu HIV 
de 1-2 ani (17%). Administrarea neregulată a tratamentului este condiţionată atât de 
faptul că unele persoane uită să primească pastilele la timp, cât din cauză că deseori 
respondenţii nu doresc ca persoanele din jurul lor (membrii familiei, colegii de muncă, 
de studii) să observe că ei primesc pastile şi să fie puşi în situaţia de a divulga statutul 
lor HIV pozitiv. 

Bărbat, 24 de ani: Probleme apar atunci când vine fratele pe câteva zile acasă, observă 
pastilele şi mă întreabă pentru ce sunt ele. I-am zis că am probleme, ba cu capul, ba cu pi-
ciorul.”

Respondenţii care au nevoie de tratament antiretroviral, dar refuză să-l primească 
motivează acest fapt prin frica faţă de consecinţele tratamentului, ei nu sunt siguri că 
rezultatele investigaţiilor sunt corecte, au teama că pe viitor statul nu va putea prelua 
costurile tratamentului antiretroviral, le este frică că vor fi stigmatizaţi de medici şi co-
legi, nu ştiu unde să se adreseze, nu au timp sau bani pentru a se deplasa la centrele 
medicale care pot să le ofere tratamentul necesar.

Astfel, unii respondenţi au menţionat că pentru ei este destul de complicat să ia de-
cizia de a începe tratamentul antiretroviral din cauză că dispun de informaţii contradic-
torii despre efectele acestuia. Pe de o parte se spune că tratamentul ARV prelungeşte 
viaţa, iar pe de alta unele persoane infectate cu HIV care beneficiază de tratament ARV 
menţionează că tratamentul le-a agravat starea de sănătate, că el are diferite efecte ad-
verse, că au devenit, într-un fel, dependenţi de medicamente.

Femeie, 29 de ani: „Unii spun că terapia îţi ucide 3-4-7 ani din viaţă. Dacă nu administrezi 
tratament, te simţi ca un om normal … nimic deosebit, nu trebuie să bei aceste tablete se-
cundă la secundă, oră la oră. Nu ai grijă că la ora 11 trebuie să bei medicamentele, oriunde 
te-ai afla: în tren, la mare, acasă, la oficiu. Mulţi se tem de terapie, în special, de reacţiile 
adverse. Cel mai mare stres este, însă, cel psihologic. Astfel, dacă iau medicamentele, aceas-
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ta înseamnă că, deja, boala mea este într-un stadiu avansat şi că se poate transforma în 
SIDA.”

Alţi respondenţi au menţionat că se tem să înceapă tratamentul din considerentul că 
nu sunt siguri de calitatea investigaţiilor efectuate: discrepanţa dintre rezultatele anali-
zelor efectuate la diferite instituţii medicale este foarte mare. 

Femeie, 29 de ani: „Am dat analizele la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi la o instituţie de 
la Poşta Veche, în aceiaşi zi, cu o diferenţă de jumătate de oră… Diferenţa (rezultatelor n.a.) 
era foarte mare: la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase analizele au arătat că am imunitatea 
de 70, iar la Poşta Veche - de 350. Dacă dădeam numai la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, 
trebuia deja să iau tratament antiretroviral. Mi-au zis (medicii n.a.) să mai stau vre-o două 
săptămâni … Peste două săptămâni am dat analizele şi … iar rezultatele erau diferite… la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase – 35, iar la Poşta Veche – 200. Mi-au spus să dau (analizele 
n.a.) peste o lună. Am dat peste o lună. Iar diferenţa (dintre rezultate n.a.) era prea mare: la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase - 190, iar la Poşta Veche - 300 şi ceva, nu ţin bine minte... 
Mi-au spus să mai aştept trei luni, deoarece s-a aflat că la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
aparatul nu lucrează cum trebuie, e vechi şi nu arată corect şi că atunci (peste trei luni, după 
ce îl vor repara n.a.) o să se vadă dacă am nevoie sau nu de terapie”.

O parte din respondenţi au menţionat că se tem să înceapă tratamentul ARV în con-
diţiile în care ei nu sunt siguri că statul, pe viitor, va continua să le asigure un tratament 
gratuit. Actualmente, tratamentul ARV este asigurat din sursele financiare ale Fondului 
Global. 

Marea majoritate a persoanelor care primesc tratament antiretroviral a menţionat 
că, deşi iniţial, când ele au început tratamentul s-au simţit foarte prost şi au avut diferite 
efecte adverse, cum ar fi vomă, ameţeli, stări letargice, în prezent starea sănătăţii este 
stabilă şi sunt destul de mulţumite de faptul că au început tratamentul. 

Unele persoane care primesc tratament ARV au menţionat că, deşi tratamentul le-a 
îmbunătăţit starea sănătăţii, acesta i-a forţat să-şi schimbe modul de viaţă. Unele dintre 
ele au abandonat serviciul sau şi-au schimbat locul de muncă, altele nu şi-au mai permis 
să se ducă în zilele de odihnă la ţară, la rude sau prieteni. Fiind nevoite să ia pastilele la 
anumite intervale de timp şi la anumite ore fixe, lor le-a fost frică să nu fie observate de 
colegi sau de rude şi să nu fie întrebate de ce urmează tratamentul. O persoană a menţi-
onat că din cauza pastilelor a fost suspectată de consum de droguri.

Bărbat, 33 ani: „M-au reţinut când eram în Moscova, atunci mi-au găsit medicamentele 
la mine şi au apărut întrebări, de unde, pentru ce port atâtea medicamente cu mine. Au che-
mat expertul şi acesta a confirmat că sunt medicamentele mele.”

O parte din respondenţii care sunt în tratament a menţionat că nu este prea satisfă-
cută de calitatea investigaţiilor medicale periodice şi de comportamentul medicilor. În 
viziunea lor, calitatea investigaţiilor medicale periodice s-a redus considerabil în ultimii 
doi ani. Astfel, acum ei nu pot beneficia de o cercetare complexă a stării sănătăţii, fiind 
supuşi unui număr mai mic de investigaţii. Totodată, unii respondenţi au menţionat că 
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li se pare suspect faptul că medicii nu le dau extrasul despre rezultatele analizelor, moti-
vând refuzul prin necesitatea de a asigura confidenţialitatea. 

Femeie, 40 de ani: „Nu putem să luăm rezultatul analizelor de acolo… Înainte ne dădeau 
extras, că iată aşa e şi aşa, dar acum, se vede, că ascund… Cred că nu iau analizele pentru 
oameni şi nu dau nici un extras, nimic. Au zis că „noi trimitem prin poştă (extrasele n.a.) la 
medicul infecţionist”. Eu m-am adresat medicului infecţionist de pe sector şi el mi-a spus: 
“Analizele tale în genere nu le trimit demult, de un an de zile...ei îţi dau pastile, na, bea şi gata, 
la revedere, ţi-i bine, ţi-i rău asta e problema ta”. Şi de atâta eu m-am dus în Italia şi acolo 
mi-au schimbat pastilele.”

Toţi acei care primesc tratament ARV au menţionat periodicitatea cu care trebuie să 
i-a medicamentele şi au declarat că rareori fac abatere de la program. De asemenea, ei 
au menţionat necesitatea respectării regimului alimentar. Medicii informează pacienţii 
că tratamentul este unul costisitor şi trebuie respectat întocmai. 

Bărbat, 38 de ani: “Eu le spun mulţumesc că sunt aşa oameni care sponsorizează procu-
rarea medicamentelor. 150 de euro pe lună nu se iau din drum. Mie mi-a spus domnul doctor 
de acolo că pentru noi se cheltuie pe un an de zile câte 1,5 mii de euro. „Dacă nu o să bei, o să 
mori, urmează cursul acesta că de nu, e gata cu tine!” îmi spunea medicul.

Unii pacienţi au manifestat îngrijorare faţă de faptul că s-ar putea întâmpla ca în viito-
rul apropiat tratamentul ARV să fie cu plată, ca în unele ţări vecine, iar oamenii nu dispun 
de resurse financiare pentru procurarea acestora. 

Neîncrederea în serviciile medicale din Republica Moldova determină unele persoa-
ne cu HIV să se adreseze după servicii medicale în străinătate (cum ar fi, de exemplu, în 
România). Deşi, precum au menţionat ele, accesul la tratament peste hotare este dificil, 
obţin informaţii despre cum pot beneficia de aceste servicii peste hotarele ţării prin in-
termediul altor persoane infectate cu HIV .

Accesul persoanelor cu HIV care au maladii asociate la servicii medicale. 47% din 
persoanele chestionate au menţionat că au o maladie asociată infecţiei HIV şi 53% - că 
nu au nici o maladie asociată. Ponderea persoanelor care au maladii asociate infecţiei 
HIV este mai mare în mediul urban mare (60%), în rândul bărbaţilor (54%), al persoanelor 
care cunosc despre statutul lor de HIV pozitiv de mai bine de 10 ani (72%) (Figura 61).
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Figura 61. Ponderea persoanelor cu HIV care au maladii asociate, %
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58% dintre persoanele care au maladii asociate au indicat că sunt bolnave de hepati-
tă virală, 35% - de tuberculoză, 6% - de ITS şi 1% - de alte maladii (Figura 62).

Figura 62. Distribuirea persoanelor cu HIV care au maladii asociate, pe tipuri de ma-
ladii, %
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Pe medii rezidenţiale, ponderea respondenţilor bolnavi de hepatită virală este mai 
mare în mediul rural (65%), iar cea a bolnavilor de tuberculoză – în oraşele mari (40%) 
şi în mediul bărbaţilor (39%). Ponderea respondenţilor infectaţi cu ITS este mai mare în 
oraşele mici (16%) şi în rândul femeilor (16%). 
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Figura 63. Distribuirea persoanelor cu HIV care au maladii asociate, pe sexe şi medii 
rezidentiale, %
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Fiind întrebate dacă beneficiază de tratament, 61% din persoanele infectate cu hepa-
tita virală, 92% cu tuberculoză şi 56% cu ITS au indicat că primesc tratament26. Pe medii 
rezidențiale, ponderea persoanelor care beneficiază de tratament în cazul tuberculozei 
este mai mare în oraşele mici (100%) şi în oraşele mari (97%). Ponderea persoanelor 
care beneficiază de tratamentul ITS este mai mare în mediul rural (100%) şi în oraşele 
mari (80%). În oraşele mici, unde ponderea persoanelor infectate cu ITS este cea mai 
mare, nici o persoană nu a menţionat că beneficiază de tratament. Pe sexe, ponderea 
bărbaţilor care beneficiază de tratament în cazul tuberculozei este mai mare în mediul 
bărbaţilor decât al femeilor (femei -86%, bărbaţi – 94%), iar în cazul ITS este mai mare în 
mediul femeilor (63%). Nici un respondent (bărbat) nu a indicat că beneficiază de trata-
ment în cazul ITS.

Dacă tratamentul antiretroviral este asigurat 100% de către stat din sursele finan-
ciare ale Fondului Global, în cazul maladiilor asociate, situaţia este alta. Astfel, în cazul 
tuberculozei, 91% din respondenţi au indicat că tratamentul este asigurat de către stat 
şi 9% - din surse financiare personale. În cazul ITS, 80% din intervievaţi au indicat că tra-
tamentul este acoperit de către stat şi 20% - de ei. Totodată, 100% din respondenţi au 
menţionat că tratamentul maladiilor asociate a fost făcut pe cont propriu. 

Respondenţii care nu beneficiază de tratamentul maladiilor asociate au indicat drept 
cauze principale: lipsa surselor financiare pentru procurarea medicamentelor necesare, 
necunoaşterea informaţiei unde ar putea să se adreseze, nu se află într-o stare gravă, se 
tem de stigmatizare. 

26 În cazul hepatitelor virale, este cazul să menţionăm că informaţia dată nu este întru totul veridică. Cu 
referinţă la hepatita C, persoanele infectate pot beneficia doar de tratament simptomatic. Tratamentul 
specializat este foarte costisitor şi nu este accesibil pentru majoritatea persoanelor infectate. Majorita-
tea respondenţilor infectaţi de hepatita virală C nu cunosc deosebirea dintre tratamentul simptomatic 
şi cel specializat şi nu sunt informaţi în deplină măsură despre ultimul, din care cauză au indicat că be-
neficiază de tratamentul hepatitelor virale. 
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Fiind întrebaţi cu ce probleme de sănătate se confruntă mai frecvent din cauza că 
sunt infectaţi cu HIV, 2/3 din respondenţi au indicat că uneori sau frecvent au probleme 
cu pofta de mâncare şi somnul, peste 40% - probleme ce țin de mobilitate sau de sati-
sfacerea necesităţilor zilnice, fiecare al treilea – de administrarea medicamentelor sau de 
întreţinerea relaţiilor sexuale, fiecare al cincilea –probleme ce ţin de consumul de alcool, 
droguri şi 16% – de îngrijire a copiilor (Figura 64).

Figura 64. Probleme de sănătate raportate de respondenţi din cauza faptului că sunt 
infectaţi cu HIV , %
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Studiul, de asemenea, a scos în evidenţă faptul că problemele de sănătate menţio-
nate, în special cele ce ţin de pofta de mâncare, somn şi mobilitate, se agravează odată 
cu timpul. Astfel, ponderea respondenţilor care au menţionat că întâmpină uneori sau 
frecvent probleme ce ţin de pofta de mâncare sporeşte de la 54%, în mediul persoanelor 
care cunosc de mai puţin de un an că sunt infectate cu HIV, până la 68% - al celor care 
cunosc de mai bine de 10 ani că sunt infectate cu HIV (Figura 65). 

Figura 65. Distribuirea respondenţilor care au probleme cu pofta de mâncare în 
funcţie de perioada de când cunosc că sunt infectaţi cu HIV, %
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Ponderea persoanelor care au menţionat că au probleme, uneori sau frecvent, cu 
somnul sporeşte de la 50%, în mediul respondenţilor care cunosc de mai puţin de un an 
că sunt infectaţi cu HIV, până la 68% - al celor care cunosc de mai bine de 10 ani că sunt 
infectaţi cu HIV (Figura 66). 

Figura 66. Distribuirea respondenţilor care au probleme cu somnul în funcţie de 
perioada de când cunosc că sunt infectaţi cu HIV, %
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Ponderea persoanelor care au menţionat că au probleme de mobilitate sporeşte de la 
32%, în mediul persoanelor care cunosc de mai puţin de un an că sunt infectaţi cu HIV, până 
la 51% - al celor care cunosc de mai bine de 10 ani că sunt infectate cu HIV (Figura 67).

Figura 67. Distribuirea respondenţilor care au probleme de mobilitate în funcţie de 
perioada de când cunosc că sunt infectaţi cu HIV, %
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Fiind întrebaţi în ce măsură au nevoie de suport suplimentar în depăşirea probleme-
lor de sănătate, 66% din respondenţi au menţionat că au nevoie în mare măsură, 20% 
- în mică măsură, 10% – deloc şi 4% nu au oferit un răspuns. Ponderea persoanelor cu 
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HIV care au menţionat că au nevoie în mare măsură de suport în depăşirea problemelor 
de sănătate este mai mare în mediul rural (75%) şi al respondenţilor care de mai puţin de 
un an cunosc că sunt infectaţi cu HIV (79%).

La întrebarea cine anume ar putea să le ofere ajutorul necesar în depăşirea proble-
melor de sănătate, 70% din respondenţi au menţionat că ONG-urile, 51% - familia, 37% 
- alte persoane cu HIV, 34% – medicii, 11% - rudele, 10% - prietenii, 7% - liderii religioşi, 
1% - statul.

Figura 68. Cine ar putea să vă ofere ajutor în depăşirea problemelor de sănătate?, %
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6.4. Accesul persoanelor cu HIV la educaţie 

În rezultatul analizei cercetării efectuate în mediul persoanelor cu HIV şi al reprezen-
tanţilor instituţiilor educaţionale am constatat că atât şcolile, cât şi grădiniţele nu sunt 
pregătite pentru a se confrunta cu problema HIV. Deşi marea majoritate a reprezentan-
ţilor instituţiilor de învăţământ a spus că, în principiu, copiii HIV pozitivi au dreptul la 
educaţie ca şi ceilalţi copii, mai bine de 80% dintre ei au menţionat că, dacă ar veni un 
copil cu HIV în şcoala/grădiniţa lor, atunci administraţia şcolii/grădiniţei ar găsi motive 
suficiente pentru a refuza înscrierea acestuia în instituţia de învăţământ. 

Fiind anunţaţi că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, statutul de HIV este confi-
denţial şi că ei ar putea să nu cunoască dacă au copii HIV pozitivi în şcoală, mai bine de 
80% din pedagogii care au participat la discuţii în focus grupuri au manifestat indignare 
faţă de acest fapt, menţionând că este foarte important ca pedagogii să cunoască dacă 
au sau nu copii cu HIV în clasă. 
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Femeie, 30 de ani, pedagog: „Eu cred că este foarte necesar ca pedagogii să cunoască 
dacă copiii din clasă au sau nu HIV, mai ales în clasele primare. Copiii deseori muşcă din 
acelaşi măr. În condiţiile în care gingiile unui copil sângerează,…există riscul de infectare cu 
HIV. Totodată, uneori copiii se accidentează, le curge sânge din nas şi pedagogii trebuie să 
ia măsuri. Iar dacă ei nu ştiu că acest copil este infectat cu HIV, vor fi supuşi riscului de a se 
infecta”.

Mai bine de 90% dintre pedagogi au menţionat, de asemenea, că nu ar fi de acord, 
niciodată, ca propriii lor copii să stea în aceeaşi bancă sau să se joace la recreaţie cu un 
copil cu HIV. Totodată, participanţii la focus grup s-au dat cu părerea că nici părinţii celor-
lalţi copii din şcoală nu şi-ar dori ca un copil cu HIV să înveţe alături de copiii lor.

Femeie, 43 de ani, pedagog: „Dacă ar afla ceilalţi părinţi despre faptul că în clasa mea 
este un copil cu HIV, cred că toţi ar scrie cerere pentru a transfera copiii lor în altă şcoală. 
Nici eu nu pot să-mi asum riscul de a lua decizia de a primi un copil cu HIV în clasa mea fără 
acordul tuturor părinţilor”.

Fiind întrebată în ce mod ar cere acordul părinţilor, pedagogul a menţionat că „ar face 
adunarea părinţilor la care ar discuta cazul”. 

Atitudinea pedagogilor este total diferită când este vorba de copiii sănătoşi ai per-
soanelor cu HIV. Majoritatea a menţionat că aceşti copii nu prezintă un risc pentru alţi 
copii şi că ei nu ar fi împotrivă ca ei să înveţe în şcoală.

Femeie, 30 de ani, pedagog: „Noi avem în şcoală un copil cu dezabilități fizice, a cărui 
mamă a fost infectată cu HIV. Băiatul, însă, nu are HIV. El este foarte drăguţ, isteţ şi afectuos. 
Eu deseori mă apropii de el şi îl mângâi. El nu este periculos şi eu nu mă tem că mă voi infec-
ta”.

Fiind întrebaţi, dacă ar accepta un pedagog cu HIV în şcoală, majoritatea celor ches-
tionaţi a oferit un răspuns afirmativ, menţionând că pedagogii sunt maturi, ştiu cum să-i 
protejeze pe alţii şi nu prezintă un risc de infectare pentru copii.

Studiul, de asemenea, a scos în evidenţă faptul că atitudinea discriminatorie a peda-
gogilor faţă de copiii cu HIV este o consecinţă a nivelului lor foarte redus de informare 
despre căile de infectare, prevenire şi tratamentul HIV. Mai bine de 90% din participanţii 
la focus grup au menţionat că sunt foarte puţin informaţi despre HIV şi că ar dori să cu-
noască mai mult. De asemenea, ei au menţionat importanţa unor cursuri pentru elevi 
despre căile de infectare şi prevenire a HIV. În viziunea lor, aceste cursuri trebuie să fie 
organizate începând cu grădiniţa de copii şi terminând cu instituţiile de învățământ su-
perior. 

În rezultatul cercetării am constatat că marea majoritate a persoanelor cu HIV cu-
noaşte destul de bine atitudinea pedagogilor şi educatorilor faţă de persoanele HIV po-
zitive şi încearcă să soluţioneze problema înscrierii în grădiniţe/şcoli a copiilor lor pe 
diferite căi. De cele mai multe ori respondenţii ascund că ei sau copiii lor sunt infectaţi 
cu HIV. Astfel, în cazul multor familii, nici copiii nu cunosc că ei sau părinţii lor sunt HIV 
infectaţi. 
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Femeie, 23 ani. „Noi am trebui să fim mai şmecheri decât cei sănătoşi. Noi ştim ce ati-
tudine au ei faţă de noi, se tem. Iată peste 4 ani fetiţa mea va merge la şcoală şi eu tot mă 
gândesc să fac în aşa fel ca nici în acte, nici în certificatele medicale, absolut nicăieri, să nu 
fie scris că ea este infectată cu HIV”. 

Femeie 23 ani. „În cartela medicală a fetei peste fiecare 2-3 cuvinte era scris „HIV”. Eu am 
vorbit cu un avocat care a zis să mă duc să-i spun medicului de familie să scrie totul din nou 
în cartela copilului, că nu are nici un drept să divulge infecţia. Avocatul a sunat şi a vorbit 
cu şefa policlinicii şi aceasta a vorbit cu medicul de familie. Când m-am dus la el, aceasta a 
zis nu are de gând să scrie încă o dată cartela. Am luat corectorul şi am şters toate cuvintele 
„HIV” şi am prezentat la grădiniţă cartela fetiţei. Ea merge la grădiniţă de doi ani şi nimeni 
nu cunoaşte că are HIV”.

Majoritatea respondenţilor consideră că dacă pedagogii sau educatorii ar afla despre 
statutul de HIV pozitiv, atunci ei ar fi impuşi de situaţie să-şi transfere copiii în altă grădi-
niţă/şcoală sau chiar să se dezică de aceste instituţii.

Femeie, 23 de ani: „Dacă va afla cineva, o să fie strigăte, plânsete şi toţi părinţii vor fugi la 
policlinică. Eu nu ştiu cum să-i numesc, parcă ar fi sălbatici, se tem...”

Femeie, 29 de ani. “Eu nu mă voi mira dacă vreodată o să se facă adunare de părinţi la 
care o să se pună în discuţie întrebarea „Sunteţi de acord ca în grupa copiilor voştri să vină 
un copil care nu este bolnav, dar părinţii lui sunt infectaţi cu HIV?” Nu se ştie cu ce se va ter-
mina aceasta discuţie, dar cred că rezultatul ei nu va fi în favoarea acestui copil.

Unii respondenţi au menţionat că s-au confruntat cu o asemenea situaţie şi au fost 
nevoiţi să apeleze după ajutor la cunoscuţi, prieteni pentru a transfera copiii în altă şcoa-
lă. În cazul unei familii, copiii sănătoşi nu au fost primiţi la grădiniţă din cauza că părinţii 
lor erau infectaţi cu HIV. 

Femeie, 37 de ani: ”Cel mai dificil mi-a fost, probabil, cu copiii, pentru că nu erau primiţi 
nici într-o grădiniţă de la locul de trai. (Ei nu erau infectaţi cu HIV n.a.) Am fost nevoită să mă 
adresez la Primărie şi la alte organe competente ca să obţin ceea ce vroiam. Până la urmă, 
mi-au dat un loc în grădiniţă, dar aceasta era pentru copii cu retard mintal. Pe urmă, când 
au ajuns la vârsta de şcoală problemele au continuat: nu-i primeau la şcoala după locul de 
trai pentru că au aflat de statul meu...”

Femeie, 36 de ani: ”La şcoală nu-mi primeau copii şi a trebuit să-l implic pe un unchi de al 
meu care era prieten cu directorul unei şcoli din alt sector. S-a apropiat de acesta şi i-a expli-
cat situaţia. Directorul a chemat directorul adjunct care era învăţătoare la clasele primare, 
atunci şi ea cunoştea familia mea. Ea tot a avut în familie această problemă, avea 2 fete şi 
una a murit deja. Noroc de ea. Slava Domnului, în această şcoală nu am avut probleme”. 

Unii respondenţi au menţionat că deseori pedagogii spun că copiii cu HIV trebuie să 
înveţe în grădiniţe şi şcoli speciale pentru a minimaliza riscul de infectare şi a se simţi 
mai confortabil.
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Femeie, 29 de ani: „Când este vorba că copiii sunt infectaţi, unii spun că ei trebuie înscrişi 
la o grădiniţă specială, de parcă ei ar avea două capete sau patru mâini. Sunt aceeaşi copii 
ca şi ceilalţi, doar că necesită mai multă atenţie.”

Marea majoritate a persoanelor cu HIV consideră că frica pedagogilor/educatorilor 
este cauzată de nivelul lor redus de informare despre căile de transmitere şi modalităţile 
de prevenire a HIV.

 Femeie, 37 de ani: „Învăţătoarea a ajuns să le spună elevilor să nu meargă pe strada unde 
este sediul ONG-ului “Respiraţia a Doua”, că acolo sunt oameni bolnavi cu HIV şi nu cumva să 
pună mâna pe balustrada de la scări. Când asta li se vorbeşte copiilor la şcoală, negativismul 
acesta se transmite... Cum să pregătesc eu copiii mei şi să le spun că sunt infectată cu HIV?”.

Fiind întrebate ce ar trebui să facă pentru a diminua stigmatizarea şi discriminarea 
în instituţiile educaţionale şi a asigura accesul egal la educaţie al tuturor copiilor, per-
soanele cu HIV au menţionat că ele ar dori ca pedagogii să aibă aceiaşi atitudine faţă de 
copiii lor ca şi faţă de alţi copii, iar pentru aceasta este foarte importantă atât instruirea 
cadrelor didactice în domeniul HIV, cât şi informarea copiilor despre căile de infectare şi 
modalităţile de prevenire a HIV. 

Femeie, 37 de ani: „În primul rând, educatorii şi profesorii ar trebui ca ei mai întâi să fie in-
formaţi mai bine ca să nu se întâmple cum le-au spus copiilor mei informaţii greşite. Pentru 
a învăţa pe cineva ceva, întâi de toate trebuie să cunoşti tu foarte bine informaţia. Eu cred că 
trebuie de vorbit pe tema aceasta, dar este necesar să fie oameni pregătiţi special. Dar să nu 
spună aşa din capul lor”.

Femeie 29 de ani: „Eu cred că cel mai important lucru este ca pedagogii să se comporte 
cu aceşti copii că şi cu toţi ceilalţi, să nu-i împartă în două. Şi nici să nu le acorde prea multă 
atenţie, nici prea puţină sau să fie ignoraţi. Pur şi simplu, ei trebuie să facă în aşa fel, ca aceşti 
copii să se simtă la fel ca şi ceilalţi. Egali, cu aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi copii”.

Analiza accesului persoanelor cu HIV la diferite servicii a scos în evidenţă faptul că 
marea majoritate a respondenţilor a beneficiat, cel puţin, o dată, de servicii de asistenţă 
socială sau de servicii de consiliere psihologică. Circa 1/3 dintre respondenţi a benefici-
at, cel puţin, o dată, de servicii de asistenţă juridică. Respondenţii care locuiesc în mediul 
rural, cu nivel redus de studii şi cei care cunosc de mai puţin de doi ani că sunt infectaţi 
cu HIV au un acces mai limitat la servicii, atât din cauza nivelului redus de informare des-
pre servicii, a serviciilor sociale nedezvoltate în mediul rural, cât şi din cauza contactelor 
sociale rare cu alte persoane cu HIV, precum şi cu ONG-urile care activează în domeniu. 

În majoritatea cazurilor, serviciile de asistenţă socială, psihologică şi juridică au fost 
prestate de către ONG-urile din domeniu. Rolul redus al statului în prestarea acestor 
servicii se explică atât prin numărul redus de asemenea servicii la nivel de stat, cât şi prin 
aceea că persoanele cu HIV preferă să se adreseze după servicii ONG-urilor, deoarece au 
mai mare încredere în ele, consideră că acestea vor asigura confidenţialitatea statutului 
lor şi le vor presta servicii calitative.



91S t a t u t u l  s o c i o - e c o n o m i c  a l  p e r s o a n e l o r  c u  H I V :   S t u d i u  s o c i o l o g i c   Lu d m i l a  M a l c o c i

Mai bine de jumătate din persoanele care au accesat serviciile de asistenţă socială, 
psihologică şi juridică este satisfăcută în mare şi în foarte mare măsură de serviciile obţi-
nute. Totodată, o bună parte din respondenţi a menţionat că ar avea nevoie în continua-
re de asemenea servicii. Astfel, fiecare al doilea respondent ar dori să primească pachete 
alimentare, fiecare al patrulea – să beneficieze de consiliere psihologică şi fiecare al ze-
celea – de servicii de asistenţă juridică.

Deşi în timpul discuţiilor cu reprezentanţi ai ONG-urilor, asistenţii sociali comunitari 
şi persoanele cu HIV marea majoritate a respondenţilor a menţionat că persoanele cu 
HIV ar trebui să beneficieze de servicii de asistenţă socială în condiţii generale, a fost 
menţionată şi necesitatea dezvoltării unor servicii specializate pentru persoanele cu HIV, 
precum şi pentru alte grupuri de persoane, cum ar fi serviciile de îngrijire la domiciliu, de 
îngrijire paliativă, de plasament temporar. O parte din respondenţi a menţionat necesi-
tatea includerii în lista de servicii susţinută de către stat a pachetelor şi suplimentelor ali-
mentare pentru persoanele care primesc tratament ARV şi care au un nivel de trai foarte 
redus. Totodată, în condiţiile lipsei serviciilor de asistenţă socială calificate la nivel rural, 
a fost menţionată necesitatea instruirii asistenţilor sociali comunitari în domeniul acor-
dării de asistenţă socială şi chiar a consilierii psihologice a persoanelor cu HIV. Pentru ca 
persoanele HIV pozitive să nu fie discriminate, respondenţii au menţionat importanţa 
asigurării accesului acestora la serviciile rezidenţiale şi de zi ale Ministerului Muncii, Pro-
tecţiei Sociale şi Familiei, de rând cu alte persoane. 

 
Cu referire la serviciile medicale, analiza rezultatelor cercetării a scos în evidenţă fap-

tul că o bună parte din persoanele cu HIV are un acces foarte limitat la servicii medica-
le generale şi la tratamentul maladiilor asociate cu HIV. Barierele pe care le întâmpină 
persoanele cu HIV în accesarea serviciilor medicale sunt: atitudinea discriminatorie a 
medicilor faţă de ei şi neasigurarea confidenţialităţii statutului lor; calitatea redusă a ser-
viciilor medicale; lipsa acestor servicii în raionul lor; insuficienţa surselor financiare pen-
tru accesarea serviciilor medicale şi de tratament. O barieră destul de mare în accesarea 
serviciilor medicale este şi faptul că mai bine de 40% din persoanele cu HIV nu au poliţă 
de asigurare în sănătate. 

În cazul maladiilor asociate, accesul persoanelor cu HIV la servicii medicale este dife-
rit. Astfel, persoanele care sunt infectate cu tuberculoză au un acces destul de mare la 
tratament, acesta fiind asigurat de către stat din sursele financiare ale Fondului Global. 
Accesul persoanelor infectate cu hepatite virale la tratament este destul de limitat din 
cauză că ele nu dispun de surse financiare suficiente pentru a achita costul tratamentu-
lui. În cazul ITS, marea majoritate a respondenţilor infectaţi a menţionat că a beneficiat 
de tratament gratuit din partea statului şi doar fiecare al cincilea a acoperit personal 
costurile de tratament. 

Cu toate că 100% din persoanele cu HIV care au nevoie de TARV pot beneficia de tra-
tament gratuit din sursele financiare ale Fondului Global, unii respondenţi refuză acest 
tratament sau renunţă la el după ce l-au iniţiat. Faptul în cauză se explică prin nivelul 
redus de informare a lor despre TARV, prin teama că statul nu va putea prelua costurile 
pentru tratament pe viitor, prin frica de stigmatizare şi discriminare de către medici şi 
colegi, precum şi prin nivelul redus de responsabilitate a persoanelor cu HIV faţă de 
sănătatea lor.
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Deşi în conformitate cu legislaţia în vigoare, practic, nu există bariere care să împiedi-
ce accesul persoanelor cu HIV la educaţie şi marea majoritate a respondenţilor a indicat 
că până în prezent nu s-a confruntat cu asemenea probleme, interviurile realizate cu 
persoanele cu HIV şi focus grupurile cu reprezentanţi ai instituţiilor educaţionale au scos 
în evidenţă faptul că realitatea este cu totul alta. Astfel, persoanele cu HIV nu au bariere 
în accesarea serviciilor instituţiilor educaţionale atâta timp cât statutul lor este confiden-
ţial şi nimeni nu ştie că sunt infectate cu HIV. Însă, îndată ce statutul de HIV pozitiv este 
făcut public, administraţia instituţiilor educaţionale va încerca să caute diferite motive 
pentru a nu admite copiii cu HIV la şcoală. Studiul, de asemenea, a scos în evidenţă fap-
tul că atitudinea discriminatorie a pedagogilor faţă de copiii cu HIV este o consecinţă a 
nivelului lor foarte redus de informare despre căile de infectare, modalităţile de preve-
nire şi tratamentul HIV.
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Capitolul 7. Accesul persoanelor cu HIV la muncă

Conform Constituţiei Republicii Moldova, fiecare cetăţean are dreptul la muncă. Per-
soanele cu HIV, potrivit legislaţiei, ar trebui să se bucure de acelaşi drept. Cu regret, după 
cum arată cercetarea, doar 1/3 din respondenţi este angajată pe un salariu deplin sau 
parţial. Mai bine de 60% din cei chestionaţi au menţionat că nu sunt angajați, sunt pen-
sionari, elevi, lucrători casnici sau angajaţi pe cont propriu. Cea mai mare parte dintre 
respondenţi au menţionat că nu lucrează nicăieri pe motiv că au fost disponibilizați şi că 
nu pot găsi un loc de muncă, precum şi din cauză că ei sunt bolnavi şi deseori se află în 
situaţia de a se interna la spital. 

Cu toate că, în condiţiile Republicii Moldova angajarea este o problemă destul de 
mare şi pentru populaţia generală, persoanele cu HIV, după cum arată studiul, sunt mai 
vulnerabile decât alte persoane la pierderea locului de muncă sau la refuzarea angajării 
pe motivul infecţiei HIV. 

Gradul înalt de vulnerabilitate a persoanelor cu HIV se datorează în mare parte atitu-
dinii discriminatorii a angajatorilor şi a personalului angajat la întreprinderi şi instituţii 
faţă de acestea. Astfel, deşi în conformitate cu legislaţia în vigoare, practic, nu există 
obstacole pentru angajarea persoanelor cu HIV şi nicăieri nu se stipulează faptul că la 
angajare persoanele sunt obligate să facă un examen medical la HIV, conform rezulta-
telor discuţiilor în focus grupuri, angajatorii deseori cer ca persoanele care doresc să se 
angajeze la serviciu să prezinte un certificat medical despre statutul lor la HIV. 

 O bună parte din persoanele cu HIV chestionate au menţionat că ele sau cunoscuţii 
lor infectaţi cu HIV s-au confruntat cu această problemă, în special, în cazurile când au 
vrut să se angajeze în domeniul industriei alimentare sau în instituţiile pentru copii. 

Femeie, 30 de ani: „Am auzit că la noi s-a deschis o brutărie nouă şi ca să te angajezi acolo 
trebuie să prezinţi certificat medical. Dacă eu mă duceam să mă angajez acolo, probabil că 
nu aveau să mă primească”

Femeie, 29 de ani: „Tot ce este legat de alimentaţie este strict interzis pentru cei cu HIV, de-
oarece ei trebuie să dea analize. Am vrut să mă angajez la o grădiniţă de copii, să fiu alături 
de fetiţa mea, dar acolo, la fel, trebuia să dau analizele. Apoi am încercat să mă angajez se-
cretară, dar e greu să obţii un asemenea lucru fără a apela la cunoscuţi. Şi la piaţă, dacă vrei 
să fii vânzător, tot trebuie să prezinţi cartela medicală, la magazin, de asemenea. Oriunde ai 
încerca, peste tot ţi se cere cartela medicală cu rezultatele analizei la HIV .”

În timpul discuţiilor în focus grup, marea majoritate a angajatorilor a menţionat că, 
deşi înţelege dreptul la muncă a persoanelor cu HIV, ar trebui să se ţină cont şi de drep-
tul celorlalţi angajaţi, care ar putea fi supuşi riscului de infectare cu HIV în condiţiile în 
care ar avea alături un coleg HIV pozitiv. În baza acestui fapt, majoritatea celor prezenţi 
la discuţie a menţionat că este foarte important ca angajatorii şi angajaţii să cunoască 
statutul de HIV pozitiv al persoanelor angajate. Totodată, ei au menţionat că ar trebui 
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să existe o listă a specialităţilor care să nu poată fi profesate de către persoanele cu HIV. 
În acest context a fost menţionată, în special, necesitatea listei respective în industria 
alimentară.

Femeie, 37 de ani, angajatoare: „Să presupunem că avem la serviciu o persoană cu HIV 
care ambalează zahărul în saci. Ce va fi dacă această persoană s-a rănit la o mână? Ea doar 
va trebui să pună mâna pe zahăr. Există riscul de infectare a consumatorilor de zahăr”.

O parte din angajatori a menţionat că în condiţiile în care sunt angajate persoane cu 
HIV, este necesar să fie consultată opinia celorlalţi angajați şi să fie asigurate anumite 
măsuri de precauţie la locul de muncă.

Femeie, 40 de ani, angajatoare: „Eu chiar am angajat o persoană cu HIV, mi-a fost milă 
de ea. Dar, iniţial am discutat cu ceilalţi angajaţi şi i-am convins că nu există nici un risc 
pentru ei. Fata era foarte precaută, îşi punea hainele într-o sacoşă de celofan şi o închidea 
ermetic. Cana, farfuria, de asemenea, erau puse într-un loc separat în dulap. Avea chiar şi o 
pungă specială unde punea gunoiul, resturile. Seara lega punga şi o ducea la lada cu gunoi. 
Dacă iniţial ceilalţi angajați se fereau chiar şi să discute cu ea din frică să nu se infecteze, cu 
timpul ei au depăşit această barieră şi chiar îşi puneau hainele lor lângă ale ei”.

În ceea ce priveşte discriminarea la locul de muncă, în conformitate cu rezultatele 
cercetării Cunoştințe, atitudini, practici ale persoanelor angajate în câmpul muncii cu 
referință la HIV/SIDA27, doar 9% din cei angajați în câmpul muncii sunt toleranți față de 
persoanele cu HIV (indicatorul a fost calculat în baza numărului de persoane care nu ar 
păstra în taină dacă cineva din rude ar fi HIV infectat, b) ar îngriji de o rudă bolnavă de 
SIDA, c) ar cumpăra produse de la un vânzător cu HIV şi c) ar accepta ca un pedagog cu 
HIV să continue să lucreze în şcoală). Mai bine de 2/3 din respondenţi au menţionat că 
nu ar dori sau nu ştiu dacă ar dori să lucreze alături de un coleg cu HIV şi să locuiască 
într-o odaie cu o persoană cu HIV. Mai bine de 50% din respondenţi nu ar dori sau nu ştiu 
dacă ar dori să folosească veceul în comun cu un coleg cu HIV şi să ia masa la cantina la 
care merge o persoană cu HIV. 38% din respondenţi nu ar dori sau nu ştiu dacă ar dori să 
strângă mâna unui coleg cu HIV.

Unele persoane cu HIV chestionate în timpul actualei cercetări au menţionat că au 
părăsit locul de muncă anume din cauza atitudinii discriminatorii faţă de ele a celor din 
jur.

Femeie, 29 de ani: „Soţului meu nu i-a trecut starea de şoc şi el a hotărât să le spună pri-
etenilor de la lucru că este HIV pozitiv. Eu i-am spus categoric să nu afişeze aceasta, căci va 
rămâne fără lucru. Dar el nu m-a ascultat. Care credeţi că a fost reacţia? Toţi cei 12 bărbaţi 
– colegi ai soţului meu, s-au adunat şi i-au spus stăpânului: „Noi avem copii, noi nu vrem să 
lucrăm cu el. Dacă nu se concediază el, noi toţi ne eliberăm din lucru, aşa că alege...La acel 
atelier, soţul meu nu lucra cu sticlă, el făcea numai rama pentru ferestre.”

27 Cercetarea a fost efectuată în anul 2008 de către Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), oficiul din 
Moldova
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Cunoscând faptul că angajatorii şi angajaţii au o atitudine discriminatorie faţă de per-
soanele cu HIV, unii respondenţi îşi ascund statutul la momentul angajării şi astfel reu-
şesc să obţină un loc de muncă fără nici o problemă. În particular, ei îşi ascund statutul 
de HIV pozitiv dacă se angajează ilegal, practică răspândită în mediul celor chestionaţi. 
Această categorie de respondenţi a indicat că „atâta timp cât nimeni nu cunoaşte statu-
tul tău, nu ai nici o problemă”.

Femeie, 29 de ani: „Trebuie să amăgeşti, să zici că nu eşti bolnavă. Eu personal, deja fiind 
bolnavă, am lucrat chelner la Chişinău şi nici nu mi-a trecut prin cap să spun cuiva că sunt 
bolnavă. Nu era nevoie de analize, de nimic, eu ştiam că dacă spun, pe mine, pur şi simplu, o 
să mă alunge de acolo.” 

Prezentul studiu, precum şi alte cercetări anterioare efectuate în domeniul HIV, au 
scos în evidenţă faptul că nivelul înalt de discriminare a persoanelor cu HIV la locul de 
muncă se datorează în mare parte gradului redus de informare a angajatorilor şi anga-
jaţilor despre căile de transmitere a HIV şi modalităţile de prevenire a infectării cu HIV. 
Astfel, în conformitate cu aceiaşi cercetare efectuată în mediul angajaţilor, indicatorul 
integrat al cunoştinţelor corecte despre căile de transmitere a HIV constituie doar 49%. 
Aceasta înseamnă că, practic, fiecare al doilea angajat nu posedă informaţia corectă şi 
deplină despre căile de infectare cu HIV. Conform aceluiaşi studiu, 37% din respondenţi 
consideră că HIV poate fi transmis sau nu ştiu dacă poate fi transmis prin sărut, fiecare al 
treilea că HIV poate fi transmis sau nu ştie dacă poate fi transmis prin utilizarea veselei 
în comun, fiecare al patrulea – prin tuse, contact cu transpiraţia şi utilizarea veceului în 
comun, iar 14% - prin strângere de mână28.

O parte din persoanele cu HIV chestionate în cadrul realizării prezentului studiu a 
menţionat că nu se poate angaja din cauza condiţiilor de muncă/programului, înrăută-
ţirii stării sănătăţii şi salariilor foarte mici.

 
Femeie, 30 de ani: „Am încercat să mă angajez la un magazin, dar el lucrează de la ora 9 

până la 21.00, dar grădiniţa - până la 17.”

Bărbat, 38 de ani: „Mi s-a propus să lucrez la fabrica de covoare pentru un salariu de doar 
3000 de lei pe lună, dar sănătatea mea costă mai mult.”

 
Studiile în domeniu denotă faptul că, deşi nivelul de discriminare a persoanelor cu 

HIV la locul de muncă este foarte înalt, marea majoritate a întreprinderilor, practic, nu 
dispune de nici o politică în domeniul HIV. 96% din cei chestionaţi au menţionat că în 
ultimele 6 luni nu au participat la nici o activitate de educare care să abordeze tema HIV/
SIDA în cadrul întreprinderii unde lucrează. Peste 80% din respondenţi consideră că la 
locul lor de lucru nu este posibil deloc sau este posibil în mică măsură de a obţine infor-
maţia despre serviciile de consiliere şi testare voluntară şi despre serviciile de suport şi 
tratament la HIV din comunitate. 84% din cei chestionaţi susţin că administraţia între-
prinderii la care lucrează nu se implică deloc sau nu ştiu dacă se implică în sponsorizarea 
activităţilor de profilaxie şi control al infecţiei HIV29.

28 Cunoştinţe, atitudini, practici ale persoanelor angajate în cîmpul muncii cu referinţă la HIV/SIDA/ Orga-
nizaţia Internaţională a Muncii, Oficiul din Moldova, 2008

29 Ibidem 
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Aşadar, în legătură cu cele menţionate, putem conchide că accesul persoanelor cu 
HIV la muncă este limitat, în special, din cauza nivelului înalt de discriminare a acestora 
la locul de muncă, precum şi pe motivul că mulţi angajatori, din lipsă de informare, con-
tinuă să încalce legislaţia muncii cu referire la angajarea persoanelor cu HIV (cer neargu-
mentat certificate medicale despre starea sănătăţii, inclusiv, despre statutul HIV). 

În acest context, cercetările în domeniu denotă necesitatea susţinerii angajatorilor 
la elaborarea unor politici ale întreprinderilor/instituţiilor în domeniul HIV/SIDA, care să 
prevadă informarea angajaţilor despre problema HIV/SIDA şi modalitățile de prevenire 
a infectării cu acest virus; promovarea şi asigurarea drepturilor angajaţilor cu HIV la locul 
de muncă; informarea tuturor angajaţilor despre drepturile lor în caz de infectare cu 
HIV; asigurarea accesului angajaţilor la informaţia despre serviciile din comunitate axate 
pe consilierea şi testarea voluntară la HIV, tratamentul antiretroviral şi suportul de care 
pot beneficia persoanele cu HIV; crearea condiţiilor necesare la locul de muncă pentru 
prevenirea discriminării persoanelor cu HIV; asigurarea confidenţialităţii datelor despre 
starea sănătăţii colaboratorilor, inclusiv a celor HIV infectaţi. Totodată, este destul de 
oportună şi instruirea angajatorilor în domeniul HIV în vederea diminuării fenomenului 
discriminării la locul de muncă. 



97S t a t u t u l  s o c i o - e c o n o m i c  a l  p e r s o a n e l o r  c u  H I V :   S t u d i u  s o c i o l o g i c   Lu d m i l a  M a l c o c i

Capitolul 8. Stigmatizarea şi discriminarea 
persoanelor cu HIV

8.1. Percepţiile populaţiei generale şi ale persoanelor cu HIV 
despre stigmatizarea şi discriminarea persoanelor infectate

Discriminarea persoanelor cu HIV este abordată în acest capitol din perspectiva res-
pectării drepturilor omului, fiind definită ca orice deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convin-
geri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu 
HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu ce are ca scop 
sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de 
egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscu-
te de lege în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale 
vieţii publice.30

Percepţiile populaţiei generale despre discriminarea persoanelor cu HIV. În con-
formitate cu studiul privind percepţiile generale ale populaţiei din Republica Moldova 
despre discriminarea diferitor grupuri social-vulnerabile31, mai bine de jumătate din res-
pondenţi consideră că persoanele cu HIV sunt discriminate cel mai frecvent în Republica 
Moldova. Conform Indexului opiniei dominante (IOD)32 persoanele cu HIV sunt discrimi-
nate cel mai frecvent la angajare în câmpul muncii (-42), la locul de muncă (-38), în insti-
tuţiile educaţionale (-30), în relaţiile cu autorităţile (-25) şi în instituţiile medicale (-19). 

Gradul de acceptare de către populaţia generală a persoanelor cu HIV este foarte 
redus. Astfel, conform aceluiaşi studiu, doar fiecare al treilea respondent ar accepta o 
persoană cu HIV în calitate de vecin sau de coleg de muncă, 26% ar accepta o persoa-
nă cu HIV în calitate de prieten şi doar 4% ar fi de acord ca un membru al familiei să se 
căsătorească cu o persoană cu HIV. Indicatorul integrat de acceptare a persoanelor cu 
HIV calculat conform cerinţelor metodologice ale UNGASS, constituie 5%. Astfel, doar 
5% din populaţia generală este gata să îngrijească de o persoană din familie bolnavă de 
SIDA, nu ar păstra în secret dacă cineva din familie ar fi HIV infectat, ar cumpăra produse 
alimentare de la o persoană cu HIV, ar accepta un pedagog cu HIV să lucreze în şcoală. 
Indicatorul de acceptare a persoanelor cu HIV variază în funcţie de mediul de reşedinţă 
şi de studiile respondenţilor. Astfel, el este mai mare în mediul urban (7%) şi în rândul 
persoanelor cu studii superioare (8%). Totodată, studiul în cauză a scos în evidenţă fap-
tul că gradul de acceptare a persoanelor cu HIV variază cel mai mult în funcţie de diversi-

30 Drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în Republica Moldova, Chişinău, 2011, p.20
31 Studiul a fost efectuat de către Fundaţia Soros-Moldova în anul 2010
32 Indexul opiniei personale dominante (IOPD) a fost calculat după formula (p-n)x(100-ne):100, unde p 

–frecvenţa opiniilor pozitive, n - frecvenţa opiniilor negative, ne - frecvenţa opiniilor neutre. Indexul 
variază pe o scară de la -100 până la 100. Cu cât indexul este mai aproape de 100, cu atât nivelul de 
discriminare este mai mic// Percepţiile populaţiei despre discriminarea grupurilor social-vulnerabile// 
Studiu// Chişinău, 2011
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tatea relaţiilor culturale ale respondenţilor. Astfel, indicatorul de acceptare este cu mult 
mai mare în grupul de respondenţi care se consultă adesea cu persoane cu HIV (50%), 
uneori cere ajutorul unei persoane cu HIV (41%), vizitează persoane cu HIV (17%). 

Intoleranţa respondenţilor faţă de persoanele cu HIV se manifestă prin afirmarea de 
către respondenţi a necesităţii de izolare a acestor persoane. Astfel, 2/3 din cei chesti-
onaţi consideră că copiii cu HIV trebuie să înveţe în clase separate, 41% - că persoanele 
cu HIV nu trebuie să utilizeze transportul în comun, 79% - că persoanele cu HIV ar trebui 
să declare statutul lor, inclusiv fiecare al cincilea e de părerea că statutul de HIV pozitiv 
trebuie declarat la locul de muncă, angajatorului, la şcoală, colegilor etc. 

Studiul, de asemenea, a scos în evidenţă faptul că discriminarea persoanelor cu HIV 
este determinată de prejudecăţile şi stereotipurile populaţiei faţă de aceste persoane. 
Astfel, majoritatea respondenţilor consideră persoanele cu HIV drept primejdioase, per-
verse, destrăbălate, care duc un mod de viaţă dezorganizat, păcătoase, sortite pierii, care 
folosesc droguri injectabile.33

Percepţiile persoanelor cu HIV privind discriminarea lor. Compararea rezultate-
lor cercetării sociologice a percepţiilor populaţiei privind fenomenul discriminării (2010) 
cu rezultatele cercetării actuale (2011) a scos în evidenţă o discrepanţă destul de mare 
între percepţiile populaţiei şi cele ale persoanelor cu HIV privind gradul de discriminare 
a persoanelor cu HIV. Astfel, deşi mai bine de 50% din populaţia generală consideră că 
persoanele cu HIV sunt discriminate în foarte mare măsură, de această părere sunt doar 
36% din persoanele cu HIV. 57% din persoanele cu HIV chestionate consideră că sunt 
discriminate în mică măsură sau deloc şi 7% nu au oferit un răspuns (Figura 69). Pon-
derea persoanelor care se consideră discriminate este mai mare în mediul urban mare 
(40%) şi mai mică în mediul rural (28%). Această discrepanţă între percepţiile populaţiei 
şi cele ale persoanelor cu HIV privind nivelul de discriminare se explică prin ponderea 
mare a persoanelor cu HIV care îşi ascund statutul de HIV infectat şi, evident, în aceste 
condiţii se simt mai puţin discriminate. 

33 Percepţiile populaţiei despre discriminarea grupurilor social-vulnerabile// Studiu// Chişinău, 2011



99S t a t u t u l  s o c i o - e c o n o m i c  a l  p e r s o a n e l o r  c u  H I V :   S t u d i u  s o c i o l o g i c   Lu d m i l a  M a l c o c i

Figura 69. Gradul de stigmatizare/discriminare perceput de către persoanele cu HIV, 
% din total
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Fiind întrebate în ce anume constă impactul stigmatizării, mai bine de 40% din per-
soanele care au menţionat că se simt discriminate în mare măsură au indicat că lucrătorii 
medicali manifestă frică, se tem să le ofere tratamentul necesar, fiecare a patra persoană 
- că a pierdut locul de muncă, fiecare a şasea persoană - că şi-a pierdut prietenii şi că 
vecinii se feresc de ei şi nu permit copiilor să se joace cu copiii lor (Figura 70).

Figura 70. Percepţiile respondenţilor privind impactul stigmatizării, % din persoane-
le care s-au simţit discriminate
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Cercetarea, de asemenea, a scos în evidenţă faptul că fiecare a cincea persoană ches-
tionată evită să meargă în anumite locuri de frică să nu fie discriminată. Ponderea per-
soanelor care se tem să se ducă în anumite locuri de frica discriminării este mai mare în 
mediul femeilor (28%) şi al persoanelor care locuiesc în oraşele mari (24%) (Figura 71). 
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Figura 71. Există locuri în care Dvs sau membrii familiei Dvs evită să meargă ca să nu 
fie discriminaţi?, % din total
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Fiind întrebaţi unde anume se tem să se ducă, mai bine de 2/3 din cei care sunt stăpâ-
niţi de această frică au menţionat că se tem să se ducă la policlinică, fiecare al treilea - să 
iasă în stradă, fiecare al patrulea – să se adreseze poliţiei, fiecare al cincilea – să se ducă 
la locul de muncă sau la primărie, fiecare al zecelea – la magazin, grădiniţa de copii etc. 
(Figura 72). Ponderea respondenţilor care se tem să meargă la policlinică şi la biserică 
este mai mare în mediul rural: 83% evită să meargă la policlinică, 17% - la biserică.

Figura 72. Care sunt aceste locuri?, % din persoanele care evită anumite locuri din 
frica de a nu fi discriminate
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Fiecare al treilea respondent a menţionat că s-a simţit discriminat în ultimul an. Pon-
derea persoanelor care s-au simţit discriminate este mai mare în mediul urban mare 
(43%) şi în rândul persoanelor cu nivel înalt de studii (41%), fapt care poate fi explicat 
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prin gradul mai înalt de informare a acestor persoane despre fenomenul discriminării, 
modalităţile lui de manifestare şi drepturile persoanelor cu HIV (Figura 73). 

Figura 73. În ultimul an DVS aţi simţit că aţi fost discriminat pe motiv că sunteţi HIV 
pozitiv?, % din total
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Fiind întrebate cum anume au fost discriminate, 75% din persoanele care s-au simţit 
discriminate au menţionat că au fost jignite verbal, 14% că au fost date afară, le-a fost 
aplicată violenţa fizică, 13% au fost ameninţate, intimidate, 6% - că medicii nu le-au ofe-
rit consultaţia necesară, 2% - că au fost exercitate presiuni asupra copiilor (Figura 74).

Figura 74. Cum anume aţi fost discriminat?, % din persoanele care s-au simţit discri-
minate
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Studiul a scos în evidenţă faptul că persoanele care au discriminat au fost mai frec-
vent femei, persoane mai în vârstă decât respondenţii, persoane care reprezentau o in-
stituţie (Figura 75).

Figura 75. Cine era persoana care v-a discriminat?, % din persoanele care s-au simţit 
discriminate
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Fiind întrebaţi ce fel de instituţie reprezenta persoana care a discriminat, 70% din 
respondenţi au menţionat că aceasta reprezenta o instituţie medicală, 16% - de la locul 
de muncă, 10% - de la poliţie, 2% - de la grădiniţa de copii (Figura 76).
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Figura 76. Ce fel de instituţie reprezenta persoana care v-a discriminat?, % din per-
soanele care au fost discriminate de către reprezentanţi ai unor instituţii 
publice
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8.2. Nivelul de cunoaştere a drepturilor de către persoanele cu 
HIV şi gradul de respectare a acestora în Republica Moldova

Nivelul de cunoaştere a drepturilor de către persoanele cu HIV. Fenomenul dis-
criminării este într-o legătură strânsă cu respectarea drepturilor persoanelor cu HIV. Cer-
cetarea a scos în evidenţă faptul că doar 48% din respondenţi îşi cunosc drepturile în 
mare măsură/sau în foarte mare măsură, 52% au menţionat că nu-şi cunosc drepturile 
sau le cunosc doar în măsură mică. Ponderea persoanelor cu HIV care îşi cunosc drep-
turile este mai mare în mediul urban (oraşe mari – 51% şi oraşe mici – 56%), în rândul 
persoanelor cu nivel înalt de studii (71%), al celor care cunosc că sunt infectate cu HIV de 
peste 10 ani (56%). Totodată, ponderea persoanelor care nu îşi cunosc drepturile sau le 
cunosc într-o măsură mică este mai mare în mediul rural (62%), în rândul persoanelor cu 
nivel redus de studii (61%), al celor care cunosc de mai puţin de un an că sunt infectați 
cu HIV (76%) (Figura 77).
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Figura 77. Nivelul de cunoaştere a drepturilor de către persoanele cu HIV, % din total
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Nivelul de respectare a drepturilor persoanelor cu HIV. Deşi marea majoritate a 
persoanelor cu HIV consideră că dispune de anumite drepturi în Republica Moldova, 
precum ar fi dreptul la viaţa privată, la mobilitate, la păstrarea confidenţialităţii statutu-
lui, la muncă, la crearea unei familii, la protecţie socială, la servicii educaţionale, de să-
nătate etc., ponderea celor care consideră că aceste drepturi sunt respectate este destul 
de redusă. Astfel, doar fiecare al cincilea respondent consideră că este respectat dreptul 
lor la un loc de muncă şi la un trai decent, numai fiecare al treilea – dreptul la ocrotirea 
sănătăţii şi la servicii sociale bazate pe necesităţi, doar 19% - dreptul la păstrarea confi-
denţialităţii şi la viaţă fără discriminare (Figura 78).
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Figura 78. Percepţiile persoanelor cu HIV despre drepturile lor şi gradul de respecta-
re a acestora, % din total 
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35% din respondenţi au declarat că în ultimii trei ani le-au fost încălcate anumite 
drepturi. Ponderea celor care au menţionat că le-au fost încălcate drepturile este mai 
mare în mediul urban mare (42%), în rândul persoanelor cu nivel înalt de studii (53%) 
(Figura 79). Acest fapt poate fi explicat prin aceea că anume aceste grupuri de persoane 
îşi cunosc mai bine drepturile şi pot să se expună asupra încălcării lor.
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Figura 79. În ultimii 3 ani v-au fost încălcate drepturile?, % din total
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La întrebarea care drepturi anume le-au fost încălcate, 69% din respondenţi au men-
ţionat dreptul la păstrarea confidenţialităţii statutului lor, 57% - dreptul la viaţă fără dis-
criminare, mai bine de 40% - dreptul de a fi angajat în câmpul muncii şi dreptul la sănă-
tate, 18% - dreptul la protecţie socială, 14% – dreptul la locuinţă, 10% - dreptul la justiţie, 
9% - dreptul de a fi remunerat conform muncii depuse, 8% - accesul la bunuri, servicii 
publice, 5% - dreptul la educaţie, 2% - dreptul de a naşte un copil (Figura 80).

Ponderea persoanelor care au indicat că le-a fost încălcat dreptul la păstrarea confi-
denţialităţii statutului de HIV pozitiv este mai mare în mediul rural (83%), în rândul fe-
meilor (73%), persoanelor cu nivel înalt de studii (89%), persoanelor care cunosc că sunt 
infectate cu HIV de mai puţin de 1 an (83%).

Ponderea persoanelor care au menţionat că le-a fost încălcat dreptul la viaţă fără 
discriminare este mai mare în mediul rural (69%) şi urban mic (69%), în rândul femeilor 
(64%) şi al persoanelor cu nivel înalt de studii (67%)

Ponderea persoanelor care au spus că le-a fost încălcat dreptul de a fi angajați în 
câmpul muncii este mai mare în oraşele mari (52%), în mediul femeilor (53%), persoane-
lor cu HIV care-şi cunosc statutul de peste 10 ani (60%).

Ponderea persoanelor care au menţionat că le-a fost încălcat dreptul la sănătate este 
mai mare în oraşele mari (50%) şi în mediul persoanelor care cunosc de mai bine de 10 
ani că sunt infectate cu HIV (64%).



107S t a t u t u l  s o c i o - e c o n o m i c  a l  p e r s o a n e l o r  c u  H I V :   S t u d i u  s o c i o l o g i c   Lu d m i l a  M a l c o c i

Figura 80. Care anume drepturi v-au fost încălcate?, % din respondenţii care au men-
ţionat că le-au fost încălcate anumite drepturi
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Deşi mai bine de 1/3 din persoanele chestionate a menţionat că i-au fost încălcate 
anumite drepturi în ultimii trei ani, doar 14% din ele au indicat că au întreprins careva 
măsuri pentru a-şi apăra drepturile, iar 86% nu au întreprins nici un fel de măsuri în acest 
sens. Ponderea respondenţilor care au întreprins anumite măsuri pentru a-şi apăra drep-
turile este mai mare în oraşele mari (19%) şi în mediul persoanelor care cunosc statutul 
lor de mai bine de 10 ani (21%). De fapt, acestea sunt persoanele care au demonstrat şi 
un nivel mai înalt de cunoaştere a drepturilor lor (Figura 81).

Figura 81. Aţi întreprins ceva pentru a vă proteja drepturile?, % din persoanele care 
consideră că le-au fost încălcate anumite drepturi.
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La întrebarea ce anume a întreprins, fiecare al doilea a indicat că s-a adresat după 
ajutor ONG-ului, 27% - au făcut o plângere la instanţele superioare, 10% s-au descurcat 
singuri, 4% - s-au certat sau au declarat greva foamei şi doar 12% au menţionat că s-au 
adresat în judecată (Figura 82). 

Figura 82. Ce anume aţi întreprins?, % din persoanele care au întreprins anumite 
măsuri pentru a-şi apăra drepturile
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Persoanele care au menţionat că nu au întreprins nimic pentru a-şi apăra drepturile 
(86%) au oferit următoarele explicaţii referitor la comportamentul lor: nu au avut nevoie 
(42%), nu au încredere în nimeni (19%), nu au ştiut unde să se adreseze (16%), consideră 
că ar fi fost doar o pierdere de timp (13%), oricum nu ar fi obţinut vre-un ajutor (12%), 
le-a fost frică să nu fie discriminate (11%) etc. (Figura 83).
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Figura 83. Dacă nu aţi întreprins nimic, de ce?, % din persoanele care nu au între-
prins nimic pentru a-şi apăra drepturile
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Aşadar, în rezultatul studiului am constatat că persoanele cu HIV din Republica Mol-
dova se confruntă foarte frecvent cu problema discriminării. Mai bine de jumătate din 
populaţia Republicii Moldova consideră că persoanele cu HIV sunt discriminate, în par-
ticular, la locul de muncă, în instituţiile educaţionale şi în instituţiile medicale. Distanța 
socială dintre persoanele cu HIV şi alte grupuri de populaţie, de asemenea, este foarte 
mare. Cu referire la persoanele cu HIV, mai bine de 1/3 din ele au menţionat că se simt 
discriminate în foarte mare măsură şi că discriminarea a avut un impact destul de nega-
tiv asupra lor, aceasta manifestându-se prin accesul limitat la servicii medicale calitative, 
la educaţie, pierderea locului de muncă, pierderea relaţiilor cu rudele, prietenii, vecinii. 
Conform studiului, persoanele care au discriminat au fost mai frecvent reprezentante 
ale instituţiilor publice, femei, mai în vârstă decât respondenţii. O bună parte din cei care 
au discriminat sunt angajaţi ai instituţiilor medicale, colegi de muncă sau personalul de 
conducere de la locul de muncă, reprezentanţi ai poliţiei.

Studiul a scos în evidenţă faptul că fenomenul discriminării este în strânsă legătură 
cu respectarea drepturilor persoanelor cu HIV. Conform cercetării, fiecare a doua per-
soană cu HIV îşi cunoaşte drepturile în mică măsură sau deloc. Deşi marea majoritate a 
persoanelor cu HIV a menţionat că dispune de anumite drepturi, foarte puţini respon-
denţi consideră că drepturile lor la muncă, la un trai decent, la confidenţialitate şi la viaţă 
fără discriminare, la sănătate sunt respectate întru totul în Republica Moldova. Totodată, 
studiul a scos în evidenţă faptul că majoritatea persoanelor cu HIV cărora le-au fost în-
călcate drepturile nu au manifestat un spirit proactiv în vederea apărării drepturilor lor, 
argumentând acest fapt prin lipsa încrederii în organele de drept, frica de discriminare, 
lipsa de informare.
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Concluzii şi recomandări 

Studierea statutului socio-economic al persoanelor cu HIV a confirmat încă o dată 
faptul că în ultimii ani incidenţa HIV/SIDA în Republica Moldova continuă să crească şi că 
infecţia HIV continuă să sporească în mediul populaţiei generale, în particular, în rândul 
tinerilor, populaţiei rurale şi al femeilor. Migranţii şi familiile lor sunt unul din grupurile 
cele mai mult expuse riscului la HIV/SIDA.

Cu toate că Guvernul Republicii Moldova promovează politici clare în domeniul de-
pistării, controlului răspândirii şi prevenirii HIV, rapoartele de analiză şi studiile denotă 
că există încă diferite probleme la nivel de implementare eficientă a acestora în practică. 
Până în prezent nu există o coordonare eficientă dintre diferite instituţii medicale şi so-
ciale la nivel de management al cazurilor de HIV, precum şi o coordonare a acţiunilor în 
domeniul prevenirii HIV desfăşurate în raioanele din dreapta şi din stânga Nistrului. În 
şcoli nu se implementează un curs obligatoriu de deprinderi de viaţă, fapt ce conduce la 
limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la informarea corectă despre căile de infec-
tare şi modalităţile de prevenire a HIV. Strategiile şi programele în domeniu continuă să 
fie susţinute financiar în mare parte de către donatorii externi, contribuţia statului fiind 
destul de mică, fapt ce diminuează durabilitatea acestora.

Intervievarea persoanelor cu HIV şi focus grupurile cu experţii au scos în evidenţă 
faptul că, deşi legislaţia în domeniu stipulează dreptul persoanelor la testare benevolă, 
cu acordul confirmat în scris, o bună parte din respondenţi a făcut testul fiind impusă 
de anumite circumstanţe, cum ar fi: ei erau bolnavi de ITS, de tuberculoză, erau gravide, 
erau reţinuţi de poliţie sau se aflau la închisoare, înainte de căsătorie, în timpul donării 
de sânge, înainte de angajare în cîmpul muncii. În instituţiile medicale continuă practica 
testării fără a cere consimţământul în scris al persoanelor. 

Deşi, conform legislaţiei, persoanele care fac testul la HIV trebuie să beneficieze de 
consiliere înainte şi după testare, mai bine de jumătate din respondenţi a menţionat că 
ei nu au beneficiat de consiliere pretest. În ultimii ani se observă o sporire a ponderii 
persoanelor cu HIV consiliate post test. 

Cercetarea a scos în evidenţă faptul că infecţia HIV are un impact foarte negativ asu-
pra calităţii vieţii persoanelor. Astfel, ele se confruntă cu probleme de ordin emoţional, 
psihologic, material. O bună parte din ele sunt foarte disperate, cad în depresie şi nu mai 
doresc să trăiască. Majoritatea problemelor socio-emoţionale ţin de percepţiile eronate 
ale respondenților despre caracterul fatal al acestei infecţii, de nivelul înalt de discrimi-
nare a persoanelor cu HIV în societate, de frica de a nu fi descoperit statutul lor de HIV 
pozitiv, de imposibilitatea de a duce un mod de viaţă obişnuit şi de a menţine şi dezvolta 
relaţii cu diferite persoane şi de necesitatea de a duce o viaţă ascunsă. 

Mai bine de jumătate din persoanele HIV pozitive sunt nemulțumite de nivelul de 
trai, ponderea acestora fiind mai mare în mediul rural şi în rândul persoanelor cu nivel 
redus de studii. 2/3 din persoanele cu HIV chestionate nu prea sunt mulţumite sau deloc 
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nu sunt mulţumite de starea lor financiară, de serviciu, de starea sănătăţii personale. 
Fiecare al doilea respondent este nesatisfăcut de asistenţa medicală primită. 

Marea majoritate a persoanelor cu HIV trăieşte la limita sărăciei: veniturile nu le ajung 
respondenţilor nici pentru strictul necesar sau le ajung doar pentru strictul necesar. Pon-
derea persoanelor care au menţionat că veniturile nu le ajung nici pentru strictul necesar 
este mai mare în rândul persoanelor tinere, de până la 29 de ani, în mediul persoanelor 
singuratice (văduve, celibatari etc.), al persoanelor neangajate în câmpul muncii şi al ce-
lor cu nivel redus de studii. 2/3 din respondenţi îşi pot permite din strictul necesar doar 
plata medicamentelor de primă necesitate, plata consumului de energie electrică şi de 
apă curente şi să beneficieze de televizor şi frigider. Mai bine de jumătate din cei chesti-
onaţi nu-şi poate permite încălzirea adecvată a casei pe timp de iarnă, ei nu au aspirator 
de praf, maşină de spălat. 100% din persoanele chestionate au menţionat că cele mai 
mari probleme financiare cu care se confruntă sunt procurarea produselor alimentare şi 
plata serviciilor comunale, după care urmează procurarea cărbunelui, lemnului pentru 
foc şi plata pentru alte îngrijiri medicale.

Marea majoritate a respondenţilor încearcă singură să soluţioneze problemele finan-
ciare cu care se confruntă sau ei sunt ajutaţi de către familiile lor. Doar unele persoane 
au menţionat că au beneficiat din partea statului sau a ONG-urilor de suport la tratarea 
maladiilor asociate, procurarea rechizitelor şcolare, suplimentelor sau produselor ali-
mentare. 

Analiza accesului persoanelor cu HIV la diferite servicii a scos în evidenţă faptul că o 
bună parte din ele se confruntă cu dificultăţi obiective şi subiective în accesarea servicii-
lor. După cum denotă cercetarea, persoanele cu HIV au un nivel foarte redus de informa-
re despre serviciile de care pot beneficia. Astfel, fiecare al doilea respondent a menţionat 
că este informat în mică măsură sau nu este informat deloc despre serviciile de care 
poate beneficia. Ponderea persoanelor puţin sau deloc informate despre servicii este 
mai mare în mediul rural, în rândul persoanelor tinere, până la 29 de ani, al persoanelor 
cu nivel redus de studii şi al celor care cunosc de mai puţin de un an că sunt infectate 
cu HIV. 

Conform cercetării, accesul persoanelor cu HIV la serviciile de asistenţă socială, psi-
hologică şi juridică diferă în funcţie de mediul de reşedinţă, vârstă, nivelul de studii, pe-
rioada de când cunoaşte că este HIV pozitiv şi nivelul de informare despre servicii. Astfel, 
ponderea persoanelor care au beneficiat de servicii de consiliere psihologică, pachete 
alimentare, vitamine, haine, servicii de asistenţă socială şi asigurarea gratuită cu prezer-
vative este mai mare în mediul urban, în rândul persoanelor cu nivel înalt de studii, al 
celor care cunosc de mai bine de şase ani că sunt HIV pozitive şi este mai mică în mediul 
rural, în rândul persoanelor cu nivel redus de studii, în vârstă de până la 29 de ani, care 
cunosc de mai puţin de trei ani că sunt HIV pozitive. Este de menţionat faptul că anume 
aceste grupuri de persoane au indicat că au cea mai mare nevoie de serviciile menţio-
nate. 

În majoritatea cazurilor, serviciile de asistenţă socială, psihologică şi juridică au fost 
prestate de către ONG-urile din domeniu. Rolul redus al statului în prestarea acestor 
servicii se explică atât prin numărul redus de asemenea servicii la nivel de stat, cât şi prin 
aceea că persoanele cu HIV preferă mai mult să se adreseze după servicii ONG-urilor, de-
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oarece au mai mare încredere în ele, consideră că acestea vor asigura confidenţialitatea 
statutului lor şi le vor presta servicii calitative.

Deşi în timpul discuţiilor cu reprezentanţii ONG-urilor, cu asistenţii sociali comunitari 
şi persoanele cu HIV, marea majoritate a respondenţilor a menţionat că persoanele cu 
HIV ar trebui să beneficieze de servicii de asistenţă socială în condiţii generale, a fost 
menţionată şi necesitatea dezvoltării unor servicii specializate pentru persoanele cu HIV, 
precum şi pentru alte grupuri de persoane, cum ar fi serviciile de îngrijire la domiciliu, de 
îngrijire paliativă, de plasament temporar. O parte din respondenţi au menţionat nece-
sitatea includerii în lista de servicii susţinute de către stat a pachetelor şi suplimentelor 
alimentare pentru persoanele care primesc tratament ARV şi care au un nivel de trai 
foarte redus. Totodată, în condiţiile lipsei serviciilor de asistenţă socială calificate la nivel 
rural, a fost menţionată necesitatea instruirii asistenţilor sociali comunitari în domeniul 
acordării de asistenţă socială şi chiar a consilierii psihologice a persoanelor cu HIV. Pen-
tru asigurarea principiului nediscriminării, respondenţii au menţionat importanţa asigu-
rării accesului persoanelor cu HIV la serviciile rezidenţiale şi de zi ale Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, de rând cu alte persoane. 

 
Cu referire la serviciile medicale, analiza rezultatelor cercetării a scos în evidenţă 

faptul că o bună parte dintre persoanele cu HIV are un acces foarte limitat la servicii 
medicale generale şi la tratamentul maladiilor asociate cu HIV din cauza atitudinii dis-
criminatorii a medicilor şi neasigurării confidenţialităţii statutului lor; calităţii reduse a 
serviciilor medicale; lipsei serviciilor medicale în raionul lor; surselor financiare limitate 
pentru accesarea serviciilor medicale şi tratament. O barieră destul de mare în accesarea 
serviciilor medicale este şi faptul că mai bine de 40% din persoanele cu HIV nu au poliţă 
de asigurare în sănătate. 

Conform cercetării, fiecare a doua persoană cu HIV are maladii asociate cu HIV, cum 
ar fi hepatitele virale, tuberculoza sau ITS. Accesul persoanelor cu maladii asociate la 
servicii medicale este diferit. Astfel, persoanele care sunt infectate cu tuberculoză au un 
acces destul de mare la tratamentul antituberculos, acesta fiind asigurat de către stat, 
atât din resursele naționale, cât şi din resursele Fondului Global. Accesul persoanelor 
infectate cu hepatite virale la tratament este destul de limitat din considerentul că tra-
tamentul specializat este destul de scump şi ele nu dispun de surse financiare suficiente 
pentru a acoperi costurile date. În cazul ITS, marea majoritate a respondenților infectaţi 
a menţionat că a beneficiat de tratament gratuit din partea statului şi doar fiecare al 
cincilea intervievat a acoperit personal costurile de tratament. 

Studiul a scos în evidenţă faptul că toate persoanele cu HIV au acces la TARV gratuit 
şi că marea majoritate a persoanelor cu HIV beneficiază de TARV. O parte din persoanele 
cu HIV nu au inițiat tratamentul din cauza fricii de consecinţele tratamentului, de faptul 
că statul nu va putea prelua plata tratamentului pe viitor şi pacienţii nu vor fi în stare să 
plătească costul lui, de stigmatizarea din partea medicilor, prietenilor şi colegilor etc. 
Deşi tratamentul a îmbunătăţit starea sănătăţii persoanelor cu HIV, marea majoritate 
dintre ele au menţionat că tratamentul le-a schimbat modul de viaţă şi i-a făcut mai 
vulnerabili la situaţii de discriminare. Din frica de a nu fi depistaţi că primesc tratament 
pe motiv că sunt HIV pozitivi, o parte din respondenţi şi-a schimbat locul de muncă sau 
chiar l-a abandonat, iar unii au întrerupt orice relaţii cu rudele, prietenii (nu vor să fie 
invitaţi în ospeţie sau să fie vizitaţi de aceştia). Marea majoritate a persoanelor care be-
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neficiază de tratament a împărtăşit frica de posibilitatea întreruperii finanţării TARV de 
către donatorii străini şi capacităţile financiare limitate ale statului de a prelua finanţarea 
TARV. Fiind săraci, ei nu ar putea plăti singuri costul medicamentelor. 

Deşi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, practic, nu există bariere care ar împiedi-
ca accesul persoanelor cu HIV la educaţie şi marea majoritate a respondenţilor a indicat 
că până în prezent nu s-a confruntat cu asemenea probleme, interviurile realizate cu 
persoanele cu HIV şi focus grupurile cu reprezentanţi ai instituţiilor educaţionale au scos 
în evidenţă faptul că realitatea este alta. Astfel, persoanele cu HIV nu au bariere în acce-
sarea instituţiilor educaţionale atâta timp cât statutul lor este confidenţial şi nimeni nu 
ştie că ei sunt infectaţi cu HIV. Imediat ce statutul HIV pozitiv va fi făcut public, adminis-
traţia instituţiilor educaţionale va încerca să identifice diferite motive pentru a nu admi-
te copiii cu HIV în şcoală şi grădiniţă. Școlile şi grădinițele nu sunt pregătite pentru a se 
confrunta cu problema HIV, iar atitudinea discriminatorie a pedagogilor faţă de copiii cu 
HIV este o consecinţă a nivelului lor foarte redus de informare despre căile de infectare, 
modalităţile de prevenire şi tratamentul HIV.

Studiul a scos în evidenţă faptul că persoanele cu HIV au un acces limitat la muncă, în 
special, din cauza nivelului înalt de discriminare a acestora în timpul angajării în câmpul 
muncii, precum şi la locul de muncă. Deşi, în legislaţia în vigoare nu există careva stipu-
lări care ar interzice angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu HIV, unii angajatori 
continuă să ceară certificate medicale cu indicarea statutului de HIV de la persoanele 
care doresc să se angajeze la lucru. 

Frica populaţiei de infectare cu HIV cauzată de nivelul redus de informare, nivelul 
redus de implementare în practică a prevederilor legislative şi accesul limitat la servicii 
al persoanelor cu HIV conduc deseori la o atitudine discriminatorie a oamenilor din jur 
faţă de aceştea. Astfel, în conformitate cu ultimele cercetări în domeniu, indicatorul in-
tegrat de acceptare a persoanelor cu HIV constituie doar 5%, ceea ce înseamnă că doar 
5% din populaţia generală este gata să îngrijească de o persoană din familie bolnavă de 
SIDA, nu ar păstra în secret dacă cineva din familie ar fi HIV infectat, ar cumpăra produse 
alimentare de la o persoană cu HIV, ar accepta un pedagog cu HIV să lucreze în şcoală. 

Cu referire la persoanele cu HIV intervievate, fiecare al treilea respondent a menţionat 
că se simte discriminat în foarte mare măsură şi că discriminarea a avut un impact destul 
de negativ asupra lui, care s-a manifestat prin accesul limitat la servicii medicale cali-
tative, la educaţie, pierderea locului de muncă, pierderea relaţiilor cu rudele, prietenii, 
vecinii. Fiecare a cincea persoană chestionată evită să meargă în anumite locuri publice 
(instituţii medicale, primărie, instituţii educaţionale etc.) de frică să nu fie discriminată. 
Fiecare al treilea respondent s-a simţit discriminat în ultimul an, discriminatorul fiind de 
cele mai multe ori un reprezentant al unei instituţii publice. 

Fenomenul discriminării, conform cercetării, este în strânsă legătură cu respectarea 
drepturilor persoanelor cu HIV. Conform rezultatelor cercetării, marea majoritate a per-
soanelor cu HIV nu cunoaşte drepturile şi nu ştie unde ar putea să se adreseze în cazul în 
care drepturile îi sunt încălcate. Ponderea persoanelor care nu-şi cunosc drepturile este 
mai mare în mediul rural şi în rândurile persoanelor cu nivel redus de studii. Deşi marea 
majoritate a persoanelor cu HIV a menţionat că dispune de anumite drepturi în Republi-
ca Moldova, doar fiecare al cincilea respondent consideră că este respectat dreptul lui 
la muncă, la un trai decent, la confidenţialitate şi la viaţă fără discriminare. Doar fiecare 
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al treilea respondent crede că este respectat dreptul lui la ocrotirea sănătăţii şi la servicii 
sociale bazate pe necesităţi. 

De rând cu problemele identificate, cercetarea a scos în evidenţă şi anumite reco-
mandări în vederea soluţionării acestora. Astfel, în rezultatul discuţiilor cu persoanele cu 
HIV, cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai ONG-urilor şi cu experţi, au fost înaintate 
următoarele propuneri pentru prevenirea răspândirii infecţiei HIV şi îmbunătăţirea cali-
tăţii vieţii persoanelor cu HIV:

Pentru prevenirea răspândirii infecţiei HIV:

Sporirea nivelului de informare a populaţiei, în special, a tinerilor, persoa-•	
nelor din mediul rural, a migranţilor şi familiilor acestora şi în grupurile 
cu risc sporit de infectare despre căile de infectare cu HIV şi modalităţile 
de protejare de infectarea cu HIV. În acest context, menţionăm importanţa 
unor programe eficiente de informare a populaţiei, în special, în mediul rural 
şi oraşele mici, cu implicarea activă a instituţiilor medicale, educaţionale, de 
asistenţă socială şi a ONG-urilor active în domeniu, precum şi introducerea în 
şcoli a cursului Deprinderi de viaţă, care să includă aspecte ce ţin de educaţia 
sexuală a tineretului, precum şi de căile de infectare şi de prevenire a infectării 
cu HIV. 

Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de consiliere şi testare vo-•	
luntară calitative prin: a) informarea pe larg a populaţiei despre importanţa 
şi necesitatea testării la HIV; asigurarea confidenţialităţii rezultatelor testului la 
HIV; b) asigurarea unor servicii de consiliere pre şi post test calitative; c) utiliza-
rea testelor rapide; d) implementarea modelelor de CTV de tip mobil, în afara 
sistemului de sănătate (pentru sporirea accesului la servicii CTV în grupurile cu 
risc sporit de infectare); e) dezvoltarea şi implementarea unui sistem eficient 
de referire a persoanelor cu HIV la alte servicii medicale, de asistenţă socială 
sau psihologică. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu HIV: 

Mărirea accesului persoanelor cu HIV la servicii medicale calitative•	  prin: 
a) diagnosticarea timpurie a infecţiei HIV şi a maladiilor asociate; b) informarea 
pe larg a persoanelor cu HIV şi a rudelor lor despre serviciile medicale existente 
de care pot beneficia persoanele cu HIV şi asistenţa lor în accesarea acestor ser-
vicii; c) asigurarea garantată din bugetul de stat a TARV şi a tratamentului mala-
diilor asociate cu HIV; d) extinderea instituţiilor medicale care ar putea acorda 
servicii medicale specializate persoanelor cu HIV; e) îmbunătăţirea calităţii ser-
viciilor medicale prestate la locul de trai şi asigurarea garantată a pachetului 
minim de servicii medicale pentru toate persoanele cu HIV, indiferent de faptul 
dacă au sau nu poliţă de asigurare medicală; f ) asigurarea de către lucrătorii 
medicali a confidenţialităţii statutului de HIV pozitiv şi aplicarea sancţiunilor 
personalului medical care nu respectă principiul confidenţialităţii. 
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Reducerea atitudinii discriminatorii a lucrătorilor medicali faţă de persoa-•	
nele cu HIV prin: a) asigurarea a 100% din instituțiile medicale cu echipament/
materiale de protecţie necesare în vederea prevenirii personalului medical 
de infectarea cu HIV şi reducerii fricii acestora faţă de persoanele cu HIV; b) 
îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului medical despre căile de infectare şi 
mijloacele de prevenire a infectării cu HIV, precum şi despre tratamentul HIV; 
c) informarea personalului medical despre sancţiunile prevăzute în caz de dis-
criminare în instituţiile medicale şi aplicarea acestor sancţiuni în cazurile de 
discriminare.

Asigurarea accesului persoanelor cu HIV la TARV de calitate•	  prin: a) dia-
gnosticarea timpurie a infecţiei HIV; b) informarea pe larg a persoanelor cu HIV 
despre avantajele şi dezavantajele tratamentului; c) aderarea persoanelor cu 
HIV la TARV imediat ce este necesar; d) înregistrarea preparatelor ARV în Repu-
blica Moldova şi preluarea acoperirii costului TARV din bugetul de stat; j) cre-
area sistemului de control al calităţii echipamentului de laborator în vederea 
îmbunătăţirii calităţii investigaţiilor efectuate. 

Îmbunătăţirea accesului persoanelor cu HIV la educaţie•	  prin: a) diminuarea 
atitudinii discriminatorii a pedagogilor şi elevilor faţă de persoanele cu HIV; b) 
ridicarea nivelului de cunoştinţe a pedagogilor, elevilor şi părinţilor acestora 
despre căile de transmitere a infecţiei HIV şi modalităţile de prevenire a infec-
tării cu HIV; c) introducerea în şcoli a cursului de promovare a modului sănătos 
de viaţă, care să includă aspecte ce ţin de căile de transmitere şi de prevenire 
a HIV; d) informarea directorilor instituţiilor de învăţământ despre drepturile 
persoanelor cu HIV şi măsurile de sancţionare în caz de nerespectare a acesto-
ra; e) sancţionarea lucrătorilor din domeniul educaţiei care nu respectă princi-
piul confidenţialităţii şi manifestă atitudine discriminatorie faţă de persoanele 
cu HIV.

Asigurarea dreptului persoanelor cu HIV la un loc de muncă•	  prin: a) susţi-
nerea angajatorilor în elaborarea unor politici ale întreprinderilor/instituţiilor 
în domeniul HIV/SIDA, care să prevadă informarea angajaţilor despre proble-
ma HIV/SIDA şi despre faptul cum poate fi prevenită infectarea cu acest virus; 
b) promovarea şi asigurarea drepturilor angajaţilor cu HIV la locul de muncă; c) 
asigurarea accesului angajaţilor la informaţia despre serviciile de consiliere şi 
testare voluntară la HIV, tratamentul antiretroviral şi acordarea de suport per-
soanelor cu HIV; d) asigurarea confidenţialităţii datelor despre starea sănătăţii 
angajaţilor, inclusiv a celor cu HIV, şi crearea condiţiilor necesare pentru preve-
nirea discriminării persoanelor cu HIV la locul de muncă.

Asigurarea accesului persoanelor cu HIV la servicii de asistenţă socială •	
calitative prin: informarea lor despre serviciile de asistenţă socială existente 
şi acordarea asistenţei necesare în accesarea acestor servicii; dezvoltarea unor 
servicii de asistenţă socială calitative la locul de trai, care să deservească toa-
te grupurile vulnerabile de populaţie, inclusiv persoanele cu HIV; capacitarea 
asistenţilor sociali comunitari în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu 
HIV; dezvoltarea unor servicii de asistenţă socială specializate, cum ar fi servicii 
de îngrijire paliativă, de asistenţă socială la domiciliu etc., atât pentru persoa-
nele cu HIV, cât şi pentru alte grupuri de persoane aflate în necesitate; asigura-
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rea persoanelor cu HIV care primesc TARV şi au un nivel de trai foarte redus cu 
pachete şi suplimente alimentare gratuite în vederea sporirii eficienţei TARV.

Reducerea atitudinii discriminatorii a populaţiei faţă de persoanele cu •	
HIV prin: a) armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu normele europene 
în domeniile egalităţii de şanse şi combaterii discriminării şi adoptarea Legii 
privind prevenirea si combaterea discriminării; b) implicarea activă a sectorului 
asociativ din domeniul HIV în monitorizarea implementării legislaţiei în dome-
niul HIV în vederea responsabilizării guvernului central şi APL pentru aplicarea 
prevederilor legislative; c) stabilirea unui mecanism de sancţionare eficientă, 
proporţională şi disuasivă pentru faptele de discriminare şi implementarea lui 
prin tragerea la răspundere în instanţele de judecată a persoanelor care discri-
minează, în special, în instituţii publice, şi informarea pe larg a societăţii despre 
aceste cazuri şi efectele lor negative; d) crearea la nivel naţional a unei instituţii 
independente, cu mandat comprehensiv, care să aibă drept obiectiv asigura-
rea în mod independent a asistenţei pentru victimele discriminării şi realizarea 
unor studii independente de evaluare a fenomenului discriminării în ţară; e) 
promovarea drepturilor omului ca valoare la nivel naţional şi local întru forma-
rea unei mentalităţi democratice şi abilitarea şi consolidarea capacităţilor per-
soanelor cu HIV în vederea implicării lor mai active în promovarea şi apărarea 
propriilor drepturi; j) implicarea mass-media centrale şi locale, în particular, a 
posturilor de televiziune, în eliminarea stereotipurilor şi combaterea discrimi-
nării persoanelor cu HIV prin promovarea imaginii pozitive a acestui grup dez-
avantajat şi informarea populaţiei despre fenomenul discriminării şi efectele 
negative pe care le are acesta asupra societăţii in întregime.
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