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Contextul HIV în România
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La 31 decembrie 2020, 16.848 persoane infectate HIV/SIDA trăiau în 
România. Dintre aceștia, un număr mare de tineri de 30-34 de ani, 
provin din cohorta anilor 1987-1990.  

La nivel național, în anul 2020 numărul de cazuri nou diagnosticate cu 
infecția HIV a scăzut brusc, comparativ cu anii anteriori. Această 
scădere a fost efect direct al reducerii ratei de testare HIV în contextul 
pandemiei COVID 19.  

Din cele 432 cazuri nou identificate în 2020, 76% sunt din rândul 
populației de sex masculin. Cele mai ridicate ponderi sunt în rândul 
categoriilor de vârstă 40-49 de ani, respectiv, 30-34 de ani (peste 20% 
din total pe fiecare categorie de vârstă).  

Calea predominantă de transmitere a HIV rămâne heterosexuală (60% 
dintre cazuri), urmată de bărbați care fac sex cu alți bărbați (BSB). În 
cazul BSB, în anul 2020 s-a înregistrat cea mai mare pondere în total 
cazuri nou identificate (28%), raportat la anii anteriori.  

Sursa: Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecției HIV/
SIDA în România din cadrul INBI Matei Balş, 31 decembrie 2020.

Evoluția numărului de cazuri nou identificate în România în perioada 
2011-2021



Contextul HIV în România

Sursa: Compartimentul pentru Monitorizarea şi Evaluarea Infecției HIV/
SIDA în România din cadrul INBI Matei Balş, 31 decembrie 2020.

Distribuția pe județe a cazurilor noi de infecție HIV/SIDA 
depistate în anul 2020 (număr)
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În 2020, 13.437 persoane beneficiau în 
România de tratament ARV și profilaxie post-
expunere prin intermediul celor 9 Centre 
Regionale de Monitorizare a HIV/SIDA. 



Contextul studiului
Studiul online privind comportamentele de sănătate ale 
persoanelor care trăiesc cu HIV în România a fost realizat de 
Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) în cadrul programului 
#SoS_project – Sustainability of Services for Key Populations in 
EECA Region, finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, 
Tuberculozei și Malariei în perioada 2018 – 2021.   

Informațiile au fost colectate pentru a sprijini Fundația RAA și pe 
partenerii săi în demersurile de promovare către autoritățile 
publice centrale și locale a finanțării corespunzătoare a măsurilor 
de prevenire HIV.  

Principalele obiective ale cercetării au vizat:  

(i) Explorarea comportamentelor de sănătate (de risc și 
protective) adoptate de persoanele seropozitive: cunoștințe, 
atitudini, practici protective și  

(ii) Identificare factorilor sociali și psihosociali care pot influența 
comportamentele de sănătate.

Grupul țintă avut în vedere au fost persoanele seropozitive cu 
vârsta de cel puțin 18 ani.  

Colectarea datelor s-a desfășurat online, utilizându-se un 
chestionar structurat, cu 77 itemi grupați în 8 secțiuni.  
Chestionarul a fost dezvoltat pe LimeSurvey – un instrument open 
source pentru cercetări cantitative desfășurate online, fiind 
disponibil la o adresă URL ușor accesibilă de pe orice dispozitiv 
electronic (calculator, telefon, tabletă) cu conexiune la internet.  

Metoda de eșantionare a fost una de conveniență. 

Datele au fost colectate în perioada februarie - mai 2021. 

Eșantionul final analizat a inclus 210 persoane. 

723 
Înregistrări 

inițiale în baza 
de date

317 
Înregistrări cu 

informații 
completate

210 
Înregistrări cu 

>85% informații 
completate



Limitele cercetării
Comparativ cu anchetele realizate anterior de către RAA în 2010 și 2011, 

când datele au fost colectate de către operatori de interviu specializați, 

prin interviuri față în față în locațiile Centrelor Regionale HIV/SIDA, în 

cazul studiului de față, colectarea datelor s-a realizat online, printr-un 

chestionar auto-administrat.  

Abordarea metodologică pentru colectarea informațiilor online pentru 

studiul de față, singura viabilă în contextul pandemic, de altfel, generează 

o serie de limite care trebuie avute în vedere în interpretarea datelor.  

Chestionarul online a fost făcut public și vehiculat pe canalele online 

sociale ale RAA și ale partenerilor săi. Acest aspect, asociat cu 

eșantionare de conveniență, a afectat procesul de selecție a 

respondenților la studiu. Astfel, eșantionul final a inclus persoane tinere, 

cu nivel de educație ridicat, din urban mare, mai degrabă informate pe 

tematica HIV, care, deși fac preponderent parte din categoria de vârstă 

30-34 ani, nu provin din cohorta anilor 1987-1990 și nu construiesc un 

profil reprezentativ pentru populația care trăiește cu HIV în România.  

Deși cercetarea include respondenți înregistrați la toate cele 9 

centre regionale de monitorizare HIV/SIDA, eșantionul final nu este 

reprezentativ la nivel național și nici la nivel de centru.  

Fiind un chestionar auto-administrat online, în afară de condițiile 

logice, respectiv salturile incluse în chestionar, controlul asupra 

calității informațiilor completate este relativ redus. 30% din 

chestionarele completate au inclus mai puțin de 85% răspunsuri 

complete. Aceste chestionare au fost eliminate din analiză. Astfel, 

din ținta de minim 300 de răspunsuri, eșantionul final a inclus doar 

210.  

Mai mult, comportamentele declarate în chestionar tind să fie 

dezirabile. Acest efect este accentuat de colectarea informațiilor 

online. 



Mulțumiri
Studiul a fost coordonat de Fidelie Kalambayi și Alexandru Toth. 

Raportul a fost pregătit de Georgiana Blaj și Bogdan Corad. 

Proiectul “#SOS_PROJECT: PARTENERIAT PENTRU SUSTENABILITATEA 

POLITICILOR PUBLICE ÎN ZONA PREVENIRII HIV/SIDA" este coordonat de 

Camelia Raita.

Echipa de proiect mulțumește pentru sprijinul acordat la realizarea 

studiului Dlui Prof. Florin Lazăr (Facultatea de Sociologie și Asistență 

Socială, Universitatea din București) și Dnei Dr. Mariana Mărdărescu 

(Coordonator Unitatea de Monitorizare-Evaluare a Infecției cu HIV/SIDA, 

Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș") pentru 

sugestiile oferite pentru îmbunătățirea chestionarului, precum și 

profesioniștilor și organizațiilor care au făcut posibile pre-testarea 

chestionarului și promovarea lui în rândul persoanelor seropozitive. 

Fără să fie toți, amintim de Asociația Semper Musica, Asociația Eu sunt! 

Tu?, Asociația Pacienților din Galați, Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), 

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA 

(UNOPA), Asociația Sens Pozitiv, Asociația Pacienților cu Tuberculoză 

MultiDrog Rezistentă (ASPTMR) Constanța, Fundația Baylor - Marea 

Neagră.  

Alexandra Carlsson, specialist social media, a realizat și implementat  

strategia de promovare online a chestionarului.
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Vârsta

Din cele 210 persoane care trăiesc cu HIV care au participat la 

studiu, 178 au oferit informații despre vârsta pe care o aveau la 

momentul studiului.  

La nivel de eșantion, persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 34 

de ani au cea mai mare reprezentare. Media pe total eșantion se 

poziționează în jurul vârstei de 34 de ani, cu un minim de 21 și 

un maxim de 60 de ani. 
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Orientare sexuală și sex

Homosexual

66%

5%

Heterosexual

22%

60%

Nu folosesc, 
de obicei, nici 

un termen

9%

25%

Nu știu/Nu 
răspund

3%

10%

La studiu au luat parte 80 de femei și 128 de 

bărbați; 2 persoane nu au declarat sexul. Din 

total respondenți,  42% se declară gay/ 

homosexuali/ bisexuali, 37% heterosexuali, 

iar 15% „nu folosesc, de obicei, nici un 

termen”.  Cei mai mulți dintre bărbații care 

au participat la sondaj se declară gay/

homosexuali, în timp ce majoritatea 

femeilor, fie se declară heterosexuale, fie nu 

doresc să asume un termen sau nu răspund.

Notă: Procent calculat din total bărbați (N=128), respectiv femei (N=80).



Nivel de educație
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Masculin
Feminin
Total

Din total respondenți, peste jumătate au 

declarat că au finalizat 13+ ani de școală. În 

medie, respondenții au finalizat mai mult de 

14 ani de școală, înregistrându-se, la nivel de 

eșantion un minim de ani de școală finalizați 

de 3 și un maxim de 24.

Numărul de ani de școală finalizați (%). N=208 



Profil ocupațional
Angajat cu normă întreagă 

Pensionar

Fără ocupație/loc de muncă

În incapacitate de muncă

Student

Casnică

Angajat cu normă parțială

Întreprinzător pe cont propriu

Altele

NR

Lucrător cu ziua

Lucrător la negru

0 22,5 45 67,5 90
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14

15

27

47

86

Ocupația în prezent (%).  
N=210, răspuns multiplu

Cei mai mulți dintre respondenți sunt angajați cu 

normă întreagă sau sunt pensionari. Există, însă, 

diferențe semnificative în ceea ce privește 

ponderea femeilor care se declară angajate cu 

normă întreagă și cea a bărbaților. Astfel, doar 

24% dintre femeile participante la studiu sunt 

angajate cu normă întreagă, comparativ cu 52% 

dintre bărbați. 



Veniturile în ultimele 6 luni
55,2%  Prestaț i i  sociale specif ice persoanelor cu dizabi l i tăț i

47,6% Salariu cu carte de muncă

17,1% Famil ia ș i  prieteni i

15,2% Alte t ipuri  de prestaț i i  sociale

1,4% Salariu la negru

Notă: N=210, Răspuns multiplu.

Veniturile principale în ultimele 6 luni, au provenit din 

prestații sociale specifice persoanelor cu dizabilități și din 

salarii pentru cei mai mulți dintre respondenții la studiu.  

36 de persoane declară că sunt sprijiniți financiar și de 

familie și/sau de prieteni.



Starea civilă

Căsătorit(ă) cu acte

Necăsătorit(ă) dar am o relaţie stabilă

Necăsătorit(ă) şi nu am o relaţie stabilă

Nu răspund/ Altă situație

0 12,5 25 37,5 50

4

42

30

24 14% 39%

28% 34%

53% 25%

5% 3%

Notă: N=210. Graficul prezintă % din total eșantion, respectiv din total pe fiecare sex. 

AU PARTENER CARE 
S-A TESTAT HIV ÎN 
ULTIMELE 12 LUNI

28%
AU PARTENER 
CARE TRĂ IEȘTE 
CU HIV

22%

Dintre persoanele căsătorite sau care se află  
într-o relație stabilă (N=113) …

Peste jumătate (54%) dintre respondenți declară că sunt căsătoriți sau sunt într-o relație stabilă. O pondere mai mare din rândul femeilor se 

află în această situație decât din rândul bărbaților. La polul opus, sunt necăsătoriți și nu au o relație stabilă 53% dintre bărbați, comparativ 

cu doar 25% dintre femeile participante la studiu. 



Mediul de rezidență
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București
Un municipiu reședință de județ
Altă localitate urbană
O localitate rurală

Notă: Procente total eșantion. N=210. 

Cu excepția a patru respondenți care locuiesc în Germania, 

Marea Britanie și Spania, restul locuiesc în România, în 

mediul urban, preponderent în municipii reședințe de județ 

sau în capitală. 



Profilul respondenților
Din cele 210 persoane care trăiesc cu HIV care au participat la 

studiu, 178 au oferit informații despre vârstă. În rândul 

respondenților, persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani 

au cea mai mare reprezentare, media pe total eșantion situându-

se în jurul vârstei de 34 de ani, cu un minim de 21 și un maxim de 

60 de ani. 

La studiu au luat parte 80 de femei și 128 de bărbați. Două  

persoane nu au declarat sexul. Din total respondenți, 42% se 

declară gay/ homosexuali/ bisexuali, 37% heterosexuali, iar 15% 

„nu folosesc, de obicei, nici un termen”. Cei mai mulți dintre 

bărbații care au participat la sondaj se declară gay/homosexuali, în 

timp ce majoritatea femeilor, fie se declară heterosexuale, fie nu 

doresc să asume un termen sau nu răspund. 

Peste jumătate dintre respondenți au declarat că au finalizat 13+ 

ani de școală. În medie, respondenții au finalizat mai mult de 14 

ani de școală, înregistrându-se, la nivel de eșantion un minim de 

ani de școală finalizați de 3 și un maxim de 24. 

Cei mai mulți dintre respondenți sunt angajați cu normă întreagă sau sunt 

pensionari. Există, însă, diferențe semnificative în ceea ce privește ponderea 

femeilor care se declară angajate cu normă întreagă și cea a bărbaților. Doar 

24% dintre femeile participante la studiu sunt angajate cu normă întreagă, 

comparativ cu 52% dintre bărbați.  

Veniturile principale în ultimele 6 luni, au provenit din prestații sociale 

specifice persoanelor cu dizabilități și din salarii pentru cei mai mulți dintre 

respondenții la studiu. Un număr de 36 de persoane declară că sunt 

sprijinite financiar și de familie și/sau de prieteni. 

Peste jumătate (54%) dintre respondenți declară că sunt căsătoriți sau sunt 

într-o relație stabilă. O pondere mai mare din rândul femeilor se află în 

această situație decât din rândul bărbaților. La polul opus, sunt necăsătoriți 

și nu au o relație stabilă 53% dintre bărbați, comparativ cu doar 25% dintre 

femeile participante la studiu. Aproape de două ori mai mulți bărbați decât 

femei declară că partenerul/a este o persoană care trăiește cu HIV.   

Cei mai mulți respondenți (67%) sunt din București, respectiv localități 

reședință de județ. Doar 9% dintre respondenți vin din mediul rural. 
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Institutul Național 
de Boli Infecțioase 
Prof. Dr. Matei Balș  
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Spitalul clinic 
Dr. Victor 

Babeș 

26

Înregistrarea la un centru regional 
HIV

Distribuția respondenților la sondaj per centru regional HIV (număr)



Anul diagnosticului HIV

1990-1999 2000-2009 2010-2015 2016-2021

19% 19%

21% 37%
43% 57% 74% 26%

29% 71% 82% 18%

Dintre cei 210 participanți la studiu, cei mai mulți (37%) au fost diagnosticați în ultimii 5 ani și sunt preponderent de sex masculin. 

Respondenții diagnosticați în anii ’90, respectiv 2000 înregistrează o pondere mai redusă în total eșantion (19, respectiv, 21%) și numără 

mai multe femei decât bărbați.  

În jur de 3% dintre participanții la studiu fie nu cunosc anul în care au primit diagnosticul HIV, fie refuză să răspundă la această întrebare.



Vârsta la diagnosticare
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Notă: Procent din total eșantion, N=173
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ani72% 28%

83%

17%

40+ ani82% 17%

În total, 32% dintre respondenții la studiu (N=171 care au oferit informații despre vârstă 

și sex) au fost diagnosticați cu HIV înainte de 18 ani. Peste jumătate dintre femeile care au 

răspuns la această întrebare au fost diagnosticate înainte de 18 ani, comparativ cu doar 

16% dintre bărbați. 



Modalitate de infectare

Din spital (transfuzie, vaccin) 

68% dintre femeile participante la 

studiu declară că s-au infectat din 

spital comparativ cu numai 23% dintre 

bărbați.

40%

Prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată de același 

sex (homosexual) 

44% dintre respondenții de sex masculin declară că s-au infectat astfel
27%

Prin contact sexual neprotejat cu o persoană 

infectată de sex opus (heterosexual) 

11% dintre femei și 7% dintre bărbați declară că 

s-au infectat ca urmare a sexului cu persoane de 

sex opus infectate

10%

Nu știu 

Ponderea celor care declară că nu știu cum s-au 

infectat este similară la femei, respectiv bărbați.

19%

Nu răspund 

Au refuzat să răspundă la această întrebare 

doar respondenți de sex masculin

2%

Altă situație, precum … 

Utilizarea în comun cu alte persoane a 

echipamentului pentru injectarea 

drogurilor, tatuaj sau „injectare din ură”

3%



Diagnostic
Cele 210 persoane care trăiesc cu HIV care au participat la studiu 

sunt înregistrate la cele 9 centre regionale de tratament HIV. 

Jumătate dintre respondenți sunt înregistrați la cele două centre 

regionale din București (Matei Balș și Victor Babeș). 

Cei mai mulți dintre participanții la studiu (37%) au fost 

diagnosticați în ultimii 5 ani și sunt preponderent de sex masculin. 

Respondenții diagnosticați în anii ’90, respectiv 2000 înregistrează 

o pondere mai redusă în total eșantion (19 respectiv, 21%) și 

numără mai multe femei decât bărbați. 

În total, 32% dintre respondenții la studiu (N=171) au fost 

diagnosticați cu HIV înainte să împlinească vârsta de 18 ani. Există 

diferențe semnificative între femei și bărbați. Peste jumătate dintre 

femeile care au răspuns la această întrebare au fost diagnosticate 

înainte de 18 ani, comparativ cu doar 16% dintre bărbați.

Calea de infectare declarată cel mai adesea de către respondenții la 

studiu (40%) este nozocomială - infectare într-o unitate medicală, prin 

transfuzii cu sânge infectat sau prin utilizare de echipamente medicale 

sterilizate incorect. Femeile declară preponderent această cale de 

infectare (68% dintre femei). Bărbații participanți la studiu declară că s-au 

infectat preponderent ca urmare a relațiilor sexuale neprotejate cu 

persoane infectate de același sex (44% dintre bărbați).  

Aproape 1 din 5 persoane declară că nu știe cum s-a infectat. 



Începerea tratamentului ARV
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Durata medie din momentul diagnosticului cu HIV până la începerea 

tratamentului ARV este de 11 luni, cu un minim de sub o lună și un 

maxim de 17 ani.  

Jumătate dintre respondenții la studiu au început tratamentul ARV 

nu mai târziu de 3 luni de la momentul diagnosticului.  

Nu există diferențe semnificative în ceea ce privește sexul, nivelul de 

educație sau mediul de rezidență în ceea ce privește momentul 

începerii tratamentului raportat la diagnostic.  

Din cei 16% respondenți care declară că nu știu cât a durat de la 

primirea diagnosticului până la începerea tratamentului, mai mult 

de jumătate sunt femei. 

Durata până la începerea tratamentului ARV din 
momentul diagnosticului (%). N=210 



Începerea tratamentului ARV

8 LUNI

BSB

În medie BSB (N=88) declară că 
au început tratamentul la 8 luni 
după diagnosticare.
58% au început tratamentul în 
primele 3 luni. 

11 LUNI

FEMEI

În medie, femeile participante la 
studiu (N=80) declară că au 
început tratamentul la 11 luni 
după diagnosticare.
46% au început tratamentul în 
primele 3 luni.
 

În medie, participanții la studiu  
diagnosticați după 2015 (N=78) 
declară că au început tratamentul 
la 3 luni după diagnosticare.
77% au început tratamentul în 
primele 3 luni.
 

3 LUNI

HIV+ DUPĂ 2015



Întreruperea tratamentului ARV

DA
19%

În ultimele 6 luni, s-a întâmplat să 
întrerupeți tratamentul ARV pentru 48 
de ore sau mai mult? N=210

Am uitat să-l iau

Spitalul nu a avut medicamente

Mă simt rău atunci când iau tratament

Nu am avut timp să ridic rețeta

M-am plictisit să-l mai iau

Mi-a recomandat medicul infecționist

Am fost plecat de acasă și am ajuns târziu acasă

Nu știu/Nu răspund
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Care au fost motivele întreruperii tratamentului ARV (%)? 
N=39. Răspuns multiplu.

24% dintre persoanele diagnosticate 

înainte de împlinirea a 18 ani declară că au 

întrerupt tratamentul, comparativ cu 19% 

din rândul celor care au fost diagnosticați 

ca adulți.  

25% dintre femei declară că au întrerupt 

tratamentul comparativ cu doar 14% 

dintre bărbați.



Întreruperea tratamentului ARV

9%

BSB

9% dintre BSB (N=88) declară că 
au întrerupt tratamentul cel puțin 
o dată în ultimele 6 luni.
Principalele motive menționate au 
fost „am uitat să îl iau” și faptul că 
spitalul nu a avut medicamente. 

25%

FEMEI

25% dintre femeile participante la 
studiu (N=80) declară că au 
întrerupt tratamentul cel puțin o 
dată în ultimele 6 luni.
Principalele motive menționate au 
fost „am uitat să îl iau”, spitalul nu a 
avut medicamente, respectiv „mă 
simt rău când iau tratamentul”. 

14% dintre participanții la studiu  
diagnosticați după 2015 (N=78) 
declară că au întrerupt tratamentul 
cel puțin o dată în ultimele 6 luni.
Principalele motive menționate au 
fost „am uitat să îl iau” și faptul că 
spitalul nu a avut medicamente. 

14%

HIV+ DUPĂ 2015



Măsurarea nivelului de încărcătură 
virală

2021 2020 2019 2018 

47% 2%33% 12%

La ultima testare, nivelul de încărcătură virală a fost … (%) 
N=210.

Nedetectabil

Detectabil

Nu știu

Nu răspund

0 20 40 60 80

1

14,7

13,8

70,5 Mi-au spus, dar nu-mi 
amintesc rezultatul

A fost măsurat, dar nu 
mi s-a spus rezultatul

Nu știu

5,2%

4,3%

5,2%

Când ați făcut 
ultima dată 
analize pentru 
măsurarea 
încărcăturii virale 
(a viremiei)?

Cei mai mulți dintre respondenți (80%, N=210) au făcut 

analize pentru măsurarea încărcăturii virale cel puțin o 

dată în ultimii 3 ani. 6% dintre respondenți fie nu știu 

când au măsurat ultima dată nivelul de încărcătură 

virală, fie refuză să răspundă. 

Aproape 15% dintre respondenți nu cunosc rezultatele 

măsurătorii.    



Nivelul de încărcătură virală la 
ultima măsurare

14%  
NU ȘTIU

BSB

Nedetectabil

Detectabil

Nu știu

0 20 40 60 80
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11%
NU ȘTIU

HIV+ DUPĂ 2015

Notă: %, N=88.

15% 
NU ȘTIU

FEMEI

Nedetectabil

Detectabil

Nu știu

0 20 40 60 80

15

13

73

Notă: %, N=80.

Nedetectabil

Detectabil

Nu știu

0 17,5 35 52,5 70
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19

69

Notă: %, N=78.



Măsurarea nivelului de CD4
2021 2020 2019 2018 

44% 1%35% 10%

La ultima testare, nivelul CD4 a fost … (%) 
N=210.

Mai puțin de 200/mm3

Între 200 și 350/mm3

Între 350 și 500/mm3

Mai mult de 500/mm3

Nu știu

Nu răspund

0 12,5 25 37,5 50

1,4

15,7

44,8

18,6

11,9

7,6

Mi-au spus, dar nu-mi 
amintesc rezultatul

A fost măsurat, dar nu 
mi s-a spus rezultatul

Nu știu

7,6%

3,3%

4,8%

Când ați făcut 
ultima dată 
analize pentru 
măsurarea 
nivelului de CD4?

Cei mai mulți dintre respondenți (90%, N=210) au făcut analize pentru 

măsurarea CD4 cel puțin o dată în ultimii 3 ani. 9% fie nu știu când au 

măsurat ultima dată nivelul de CD4, fie refuză să răspundă. Aproape 

16% dintre respondenți nu cunosc rezultatele măsurătorii.   



Nivelul de CD4 la ultima măsurare

16%  
NU ȘTIU

BSB

< 200/mm3
200 - 350/mm3
350 - 500/mm3

> 500/mm3
Nu știu

Nu răspund
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10% 
NU ȘTIU

FEMEI

14% 
NU ȘTIU

HIV+ DUPĂ 2015

Notă: %, N=88. Notă: %, N=80. Notă: %, N=78.



Tratamentul
Durata medie din momentul diagnosticului cu HIV până la 

începerea tratamentului ARV este de 11 luni, cu un minim de sub o 

lună și un maxim de 17 ani. Jumătate dintre respondenții la studiu 

au început tratamentul ARV nu mai târziu de 3 luni de la momentul 

diagnosticului.  

Nu există diferențe semnificative în ceea ce privește sexul, nivelul  

de educație sau mediul de rezidență în ceea ce privește momentul 

începerii tratamentului raportat la diagnostic.  

Din cei 16% respondenți care declară că nu știu cât a durat de la 

primirea diagnosticului până la începerea tratamentului, 63% sunt 

femei.  

24% dintre persoanele diagnosticate înainte de împlinirea a 18 ani 

declară cau au întrerupt tratamentul cel puțin o dată pentru 48 de 

ore sau mai mult în ultimele 6 luni, comparativ cu 19% din rândul 

celor care au fost diagnosticați ca adulți. 25% dintre femei declară 

că au întrerupt tratamentul comparativ cu doar 14% dintre bărbați.

În ceea ce privește măsurarea nivelului de încărcătură virală, cei mai 

mulți dintre respondenți (80%, N=210) au făcut analize cel puțin o dată 

în ultimii 3 ani. Aproape 15% dintre respondenți nu cunosc rezultatele 

măsurătorii.  

90% dintre respondenți (N=210) au făcut analize pentru măsurarea 

CD4 cel puțin o dată în ultimii 3 ani. 9% dintre respondenți fie nu știu 

când au măsurat ultima dată nivelul de CD4, fie refuză să răspundă. 

Aproape 16% dintre respondenți nu cunosc rezultatele măsurătorii. 



Boli asociate

Da Nu știu Nu răspund Nu

15%  Infecț ie cu hepatită  B

10% Tuberculoză  pulmonară

9,5% Sif i l is

7,6% Infecț ie cu SARS-CoV-2

3,8% Infecț ie cu hepatită  C

În afară de diagnosticul HIV ați mai primit vreunul din 
următoarele diagnostice? (%) Răspuns multiplu, N= 210.

37% dintre participanții la studiu declară cel puțin o 

boală asociată diagnosticului HIV, ponderea cea mai 

mare la nivel de eșantion fiind infecția cu hepatita B.  

53% din persoanele diagnosticate cu hepatită B (N=32) 

sunt femei. Femeile predomină și în cazul diagnosticului 

de tuberculoză pulmonară și al infecției cu hepatită C.  

Dincolo de cazurile diagnosticate, ridică semne de 

întrebare respondenții care nu știu dacă suferă de 

vreuna dintre bolile listate, un indicator relevant în ceea 

ce privește țintirea populației care trăiește cu HIV a 

programelor de screening și prevenire.    



Tratamente complementare
Acupunctură

Vizualizare

Aromaterapie

Marijuana în scop medicinal

Yoga

Remedii homeopatice

Masaj

Meditație

Silimarină sau alte protectoare hepatice

Ceaiuri

Rugăciune

Vitamine
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Tratamente complementare utilizate (%). Răspuns multiplu. 
N=210.

2 din 3  
participanți la studiu


 utilizează tratamente 
complementare

25% dintre respondenți declară că nu folosesc nici un tip de tratament 

complementar. Restul participanților la studiu declară că utilizează între 1 și 9 

tratamente complementare tratamentului ARV, cei mai mulți notând vitaminele.  

O persoană din 10 participante la studiu declară că nu folosește în prezent 

tratamente complementare, dar că se gândește să încerce.  

Tratamentele complementare sunt utilizate în egală măsură de femei și bărbați. 

Mai multe femei decât bărbați declară că utilizează ca tratament alternativ 

remedii homeopatice.  

O parte dintre persoanele care declară că iau vitamine le asociază cu 

practicarea de sport care este „de mare ajutor în gestionarea stărilor de după 

veștile proaste.”     



Tratamente complementare

61% 

BSB

61%

FEMEI

61% dintre femei (N=80) declară 
că utilizează cel puțin un 
tratament complementar.
Cele mai frecvente sunt 
vitaminele (52%), rugăciunea 
(27%) și ceaiurile (20%).
9% nu utilizează în prezent, dar 
se gândesc să încerce.

64%

HIV+ DUPĂ 2015

64% dintre respondenți  
diagnosticați după 2015 (N=78) 
declară că utilizează cel puțin un 
tratament complementar. Cele mai 
frecvente sunt vitaminele (42%), 
ceaiurile (19%) și rugăciunea 
(17%). 12% nu utilizează în prezent, 
dar se gândesc să încerce.

61% dintre BSB (N=88) declară 
că utilizează cel puțin un 
tratament complementar.
Cele mai frecvente sunt 
vitaminele (48%), meditația (23%) 
și masajul (21%).
10% nu utilizează în prezent, dar 
se gândesc să încerce.



Boli asociate/ tratament 
complementar

37% dintre participanții la studiu declară cel puțin o boală asociată 

diagnosticului HIV, ponderea cea mai mare la nivel de eșantion fiind 

infecția cu hepatita B. 53% din persoanele diagnosticate cu hepatită 

B (N=32) sunt femei. La nivel de eșantion, femeile sunt cele care 

declară în mai mare măsură și diagnostice de tuberculoză 

pulmonară, respectiv infecție cu hepatită C.  

Dincolo de cazurile diagnosticate, o parte relativ ridicată dintre 

respondenți nu știe dacă suferă de vreuna dintre bolile listate, un 

indicator relevant în ceea ce privește țintirea populației care trăiește 

cu HIV a programelor de screening și prevenție.  

25% dintre respondenți declară că nu folosesc nici un tip de 

tratament complementar tratamentului ARV. Restul participanților la 

studiu declară că utilizează între 1 și 9 tratamente complementare, 

cei mai mulți menționând vitaminele. 

O persoană din 10 participante la studiu declară că nu folosește în 

prezent tratamente complementare tratamentului ARV, dar că se 

gândește să încerce.  

Tratamentele complementare sunt utilizate în egală măsură de femei 

și bărbați. O parte dintre persoanele care declară că iau vitamine le 

asociază cu practicarea de sport care este „de mare ajutor în 

gestionarea stărilor de după veștile proaste.” 
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Acces la servicii gratuite

Consiliere psihologică individuală (inclusiv on-line)

Grupuri de suport (inclusiv on-line)

Suport material (haine, mâncare, materiale de igienă etc.)

Prezervative

Materiale cu informații relevante pentru persoanele cu HIV/SIDA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

58%

63%

69%

51%

51%

18%

22%

23%

26%

27%

24%

15%

8%

23%

22%

Da Nu, deși am avut nevoie Nu, dar nu am avut nevoie

În ultimele 12 luni, ați avut acces gratuit la … (%). Răspuns multiplu.



Acces la servicii gratuite

52%

54%

Au beneficiat de cel 
puțin un serviciu 
gratuit

Au avut nevoie, dar 
nu au beneficiat de 
cel puțin un serviciu 
gratuit specific

1 din 4  
persoane participante la studiu a avut 
nevoie și nu a putut accesa gratuit în 
ultimele 6 luni…

Consiliere psihologică

Grupuri de suport

Din total eșantion, peste jumătate dintre respondenți declară că au beneficiat de cel 

puțin un serviciu gratuit în ultimele 6 luni. Cu toate acestea, 54% spun că în ultimele 6 

luni, s-a întâmplat să aibă nevoie de cel puțin un serviciu specific și să nu îl poată 

accesa gratuit. 

Cele mai accesibile servicii gratuite sunt materialele cu informații relevante pentru 

persoanele HIV/SIDA (accesate de 1 din 4 respondenți la studiu) și grupurile de suport, 

respectiv consilierea psihologică, inclusiv online (accesate de 23%, respectiv 22% 

dintre respondenți la studiu în ultimele 6 luni). Cu excepția materialelor informative, 

ponderea respondenților care declară că au avut nevoie, dar nu au beneficiat este mai 

mare decât a celor care au beneficiat în cazul tuturor serviciilor vizate.



Acces la servicii gratuite

50% 

BSB

55%

FEMEI

55% dintre femei (N=80) declară că 
nu au beneficiat de servicii gratuite 
specifice, deși ar fi avut nevoie. 
Nu au beneficiat, deși au avut 
nevoie, de: acces la consiliere 
psihologică (31%) și la grupuri de 
suport (25%), sprijin material (23%).

65%

HIV+ DUPĂ 2015

65% dintre respondenți diagnosticați 
după 2015 (N=78) declară că nu au 
beneficiat de servicii gratuite 
specifice, deși ar fi avut nevoie. 
Nu au beneficiat, deși au avut 
nevoie, de: sprijin material (35%), 
acces la grupuri de suport (33%) și 
la consiliere psihologică (32%).

50% dintre BSB (N=88) declară că 
nu au beneficiat de servicii gratuite 
specifice, deși ar fi avut nevoie. 
Nu au beneficiat, deși au avut 
nevoie, de: acces la consiliere 
psihologică și la grupuri de suport 
(32%), prezervative și materiale 
informative (27%).



Sprijin din partea sectorului non-
guvernamental

1 din 10  
persoane participante la studiu a 

beneficiat de sprijin din partea unui 
ONG în ultimele 12 luni

BSB FEMEI INFECTAȚI DUPĂ 2015

9% 6% 10%

Participanții la studiu care declară că au beneficiat de sprijin din partea 

sectorului non-guvernamental au numit printre organizațiile de la care au 

primit sprijin:  

UNOPA (8), ARAS (5), Semper Musica (3), CRIS-DU Areopagus (2), Accept (1), 

Asociația Persoanelor Afectate Brăila (1), Carusel (1). 



Impactul COVID-19 asupra 
accesului la servicii

40%  
Dintre persoanele participante la studiu nu 

au putut accesa serviciile medicale de care 

au avut nevoie de la începutul pandemiei

Stomatologie

Medicină de familie

Dermatologie

Neurologie

Gastroenterologie

Ginecologie

Cardiologie

Psihiatrie
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La ce servicii medicale nu ați avut acces? %, N=83, răspuns multiplu.

Respondenții au mai menționat că nu au avut acces la screening pentru cancer 

de sân și specialist oncolog, pneumologie, la analize periodice, medicul curant 

infecționist.



Impactul COVID-19 asupra 
accesului la servicii

34% 

BSB

49%

FEMEI

49% dintre femei (N=80) declară că 
nu au putut accesa serviciile 
medicale necesare. 
Nu au beneficiat, deși au avut 
nevoie, de servicii de: stomatologie 
(25%), ginecologie (11%), medicină 
de familie (10%).

40%

HIV+ DUPĂ 2015

40% dintre respondenți diagnosticați 
după 2015 (N=78) declară că nu au 
putut accesa serviciile medicale 
necesare. 
Nu au beneficiat, deși au avut 
nevoie, de servicii de: stomatologie 
(21%), medicină de familie și 
dermatologie (12%).

34% dintre BSB (N=88) declară că 
nu au putut accesa serviciile 
medicale necesare. 
Nu au beneficiat, deși au avut 
nevoie, de servicii de: stomatologie 
(18%), dermatologie (11%) 
medicină de familie (10%).



Accesul la servicii
Din total eșantion, peste jumătate dintre respondenți declară că au 

beneficiat de cel puțin un serviciu gratuit în ultimele 6 luni. Cu toate 

acestea, 54% spun că în ultimele 6 luni, s-a întâmplat să aibă nevoie de 

cel puțin un serviciu specific și să nu îl poată accesa gratuit. Nu există 

diferențe semnificative între respondenți generate de mediul de 

rezidență. 

Cele mai accesate servicii gratuite sunt materialele cu informații 

relevante pentru persoanele HIV/SIDA (accesate de 1 din 4 respondenți 

la studiu).  

Cu excepția materialelor informative, ponderea respondenților care 

declară că au avut nevoie, dar nu au beneficiat este mai mare decât a 

celor care au beneficiat în cazul tuturor serviciilor vizate. 

Cel puțin o persoană participantă la studiu din patru declară că a avut 

în ultimele 12 luni nevoie de servicii de consiliere psihologică sau de 

grupuri de suport și nu le-a putut accesa gratuit.  

10% dintre participanții la studiu declară că au beneficiat de sprijin 

din partea sectorului non-guvernamental și au numit printre 

organizațiile de la care au primit sprijin: UNOPA (8), ARAS (5), Semper 

Musica (3), CRIS-DU Areopagus (2), Accept (1), Asociația Persoanelor 

Afectate Brăila (1), Carusel (1). 

40% dintre participanți afirmă că accesul la servicii de sănătate, în 

special la servicii stomatologice sau medicină de familie a fost limitat 

pe perioada pandemiei. 
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Surse de informare
Medicul infecționist

Motoare de căutare pe internet (ex. Google)

Comunități online pe Facebook

Bloguri/website-uri cu tematica sănătății

Cărți de specialitate

Medicul de familie

Alt medic specialist

Prieteni/rude/vecini/colegi

TV

Radio

Membri ai familiei

Farmacist
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Care sunt principalele surse din care obțineți 
informații despre HIV/SIDA și sănătate în general? 
(%), N=210. Răspuns multiplu.

62%  
Dintre persoanele participante la studiu au 

ca principală sursă de informare medicul 

infecționist. Următoarele opțiuni sunt strâns 

legate de informațiile disponibile online și 

mai puțin de rețele sociale sau familiale.



Surse de informare

56% 

BSB

75%

FEMEI

75% dintre femei (N=80) declară 
că se informează de la medicul 
infecționist.  
Surse secundare de informare 
sunt motoarele de căutare de pe 
internet (55%) sau bloguri/website-
uri cu tematica sănătății (19%).

54%

HIV+ DUPĂ 2015

54% dintre respondenți diagnosticați 
după 2015 (N=78) declară că se 
informează de la medicul 
infecționist. 
Un procent mai ridicat, însă, declară 
ca principală sursă de informare 
motoarele de căutare de pe internet 
(64%).

56% dintre BSB (N=88) declară 
că se informează de la medicul 
infecționist. 
Un procent mai ridicat, însă, 
declară ca principală sursă de 
informare motoarele de căutare 
de pe internet (65%).



Cunoștințe despre transmiterea HIV

1. HIV se transmite prin înțepătura de țânțar?

0 25 50 75 100

3,83,891,9

Nu Da Nu știu Nu răspund

2. HIV se transmite dacă mănânci din aceeași farfurie/cu 
aceleași tacâmuri cu o persoană infectată?

0 25 50 75 100

0,5198,6

3. Pericolul de infectare cu HIV pe cale sexuală este mai mic 
dacă se folosește prezervativul corect, la fiecare contact 
sexual?

0 25 50 75 100

1,496,71,9

4. O persoană care arată bine, sănătoasă, poate fi infectată 
cu HIV?

0 25 50 75 100

2,995,21,9

5. Pericolul de infectare cu HIV pe cale sexuală este mai 
mic dacă ai contact sexual numai cu un singur partener 
care nu are HIV, si care îţi este fidel (nu are alţi parteneri)?

0 25 50 75 100

10,572,915,7

Nu Da Nu știu Nu răspund



Cunoștințe despre transmiterea HIV

67%  
dintre respondenți identifică 
corect modalitățile de 
prevenire a transmiterii HIV și 
resping preconcepțiile majore 
în ceea ce privește 
transmiterea HIV

Indicatorul a fost calculat conform recomandărilor UNAIDS (Monitoring the Declaration of Commitment on HIV/AIDS, GUIDELINES ON CONSTRUCTION OF 

CORE INDICATORS, 2005, Generalized Epidemics Indicators: Number 10) raportând persoanele participante la studiu care au răspuns corect la toate cele 5 

întrebări de mai jos la totalul persoanelor care au răspuns la toate cele 5 întrebări, inclusiv cu răspunsul „nu știu”.

140 de persoane au răspuns corect la toate cele 5 întrebări dintr-un total de 208 minim răspunsuri primite per întrebare. Cele mai multe dificultăți au 

fost întâmpinate în cazul întrebării 5, unde 16% dintre respondenți nu cunosc răspunsul corect, 11% declară că nu știu, iar 1% nu răspund la întrebare. 

1 HIV se transmite prin înțepătura de țânțar?

2 HIV se transmite dacă mănânci din aceeași farfurie/ cu aceleași tacâmuri cu o persoană 
infectată?

3 Pericolul de infectare cu HIV pe cale sexuală este mai mic dacă se folosește prezervativul 
corect, la fiecare contact sexual?

4 O persoană care arată bine, sănătoasă, poate fi infectată cu HIV?

5
Pericolul de infectare cu HIV pe cale sexuală este mai mic dacă ai contact sexual numai 
cu un singur partener care nu are HIV, și care îți este fidel (nu are alți parteneri)?



Cunoștințe despre transmiterea HIV

77% 

BSB

60%

FEMEI
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68%

HIV+ DUPĂ 2015

% respondenți care identifică corect modalitățile de prevenire a transmiterii HIV și resping preconcepțiile 
majore în ceea ce privește transmiterea HIV.
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Notă: %, N=88. Notă: %, N=80. Notă: %, N=78.



Cunoștințe despre transmiterea HIV
Persoanele cu un nivel al viremiei nedetectabil timp de 
cel puțin 6 luni, care urmează terapia antiretrovirală așa 
cum a fost prescrisă, sunt la risc să transmită HIV prin 
contact sexual partenerului? (U=U; undetectable = 
untransmittable) 0 25 50 75 100

11,42167,1

Nu Da Nu știu Nu răspund

O femeie însărcinată, care are HIV sau SIDA poate 
transmite virusul copilului ei încă din perioada sarcinii?

0 25 50 75 100

16,746,236,7

Nu Da Nu știu Nu răspund

1 din 3  
persoane participante la studiu nu știu care 

este răspunsul sau înțeleg greșit conceptul 

U=U (undetectable=untransmittable)

1 din 2  
persoane participante la studiu nu consideră că o femeie HIV+ 

însărcinată poate transmite virusul copilului încă din perioada 

sarcinii sau declară că nu știe care este răspunsul corect



Cunoștințe despre transmiterea HIV

74% 

BSB

65%

FEMEI

65% dintre femei (N=80) cunosc și 
înțeleg conceptul de U=U. 
59% declară fie că o femeie HIV+
însărcinată nu poate transmite 
virusul copilului încă din perioada 
sarcinii (46%), fie că nu cunosc 
răspunsul (13%). 

72%

HIV+ DUPĂ 2015

72% dintre respondenți diagnosticați 
după 2015 (N=78) cunosc și înțeleg 
conceptul de U=U. 
51% declară fie că o femeie HIV+
însărcinată nu poate transmite 
virusul copilului încă din perioada 
sarcinii (28%), fie că nu cunosc 
răspunsul (23). 

74% dintre BSB (N=88) cunosc și 
înțeleg conceptul de U=U. 
56% declară fie că o femeie HIV+
însărcinată nu poate transmite 
virusul copilului încă din perioada 
sarcinii (33%), fie că nu cunosc 
răspunsul (23%). 



Informații despre PrEP

62%  
dintre persoanele participante la studiu au 

auzit de profilaxia preexpunere. Dintre cei 

cu parteneri seronegativi (N=36, din 57 în 

total eșantion) doar 6 persoane declară că 

partenerii lor au utilizat vreodată PeEP. În 

prezent, nici unul dintre partenerii 

respondenților la studiu nu folosește PrEP.

Principalele motive invocate în decizia de a nu utiliza PrEP au fost:

Nu este nevoie, folosim prezervativ de fiecare dată

Este costisitor

Am prea puține informații despre acest tratament

Viremia este nedetectabilă

Nu avem acces, nu este disponibil în România

Medicul infecționist pe care l-am întrebat nu știa nimic despre asta



Cunoștințe despre HIV
Pentru mai bine de jumătate dintre respondenți principalele surse de 

informare sunt reprezentate de medicul infecționist și motoarele de 

căutare online. Femeile răspund în procent de 75% că medicul 

infecționist reprezintă principala sursă de informare. În cazul BSB și a 

persoanelor diagnosticate după 2015, peste 64% dintre respondenți 

declară că principala sursă de informații o reprezintă motoarele de 

căutare online.  

La nivel de eșantion, 67% dintre respondenți identifică corect 

modalitățile de prevenire a transmiterii HIV și resping preconcepțiile 

majore în ceea ce privește transmiterea HIV. Aproape o treime dintre 

respondenți declară că nu știu care este răspunsul corect sau înțeleg 

greșit conceptul U=U (undetectable=untransmittable) și peste jumătate 

nu consideră că o femeie HIV+ însărcinată poate transmite virusul 

copilului încă din perioada sarcinii sau declară că nu știu care este 

răspunsul corect.

62% dintre persoanele participante la studiu au auzit de profilaxia pre-

expunere. Dintre cei cu parteneri seronegativi (N=36, din 57 în total 

eșantion) doar 6 persoane declară că partenerii lor au utilizat vreodată 

PeEP. În prezent, nici unul dintre partenerii respondenților la studiu nu 

folosește PrEP. Principalele motive neutilizarea PrEP sunt utilizarea 

prezervativului, viremia nedetectabilă, dar și accesul limitat al PrEP în 

România.
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Dezvăluire diagnostic
Medicul de familie

Prietenii apropiaţi

Partenerul/partenerii din prezent

Părinţii

Fraţii/Surorile

Medicul stomatolog

Partenerul/partenerii din trecut

Alte rude

Colegii

Vecinii

NȘ/NR
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39
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71

În afară de personalul din spitalul de boli 
infecțioase, cine altcineva mai cunoaște 

diagnosticul dvs.? Răspuns multiplu.

5  
dintre persoanele participante la 

studiu declară că, în afară de 

personalul din spitalul de boli 

infecțioase, nu este altcineva care 

să cunoască diagnosticul HIV.

În peste jumătate din situații, diagnosticul HIV+ este cunoscut de medicul de familie, 
respectiv de cercul social restrâns - prieteni, partenerul din prezent și rudele apropiate. 
Persoanele care sunt în prezent într-o relație de lungă durată, declară în procent de 82% 
că au dezvăluit diagnosticul HIV partenerului din prezent, bărbații mai mult decât 
femeile (85 vs 81%).



Stigma asociată HIV
Stigma asociată HIV a fost măsurată utilizând scala HSS cu 12 indicatori (Berger et al., 2001), grupați pe patru dimensiuni:  

1 Stigma personalizată

2 Îngrijorări privind divulgarea diagnosticului

3 Îngrijorări privind atitudinea publică

4 Imaginea de sine negativă

Unele persoane apropiate mie au încetat să-mi mai vorbească după ce au aflat că am HIV 
Am pierdut prieteni după ce le-am spus că am HIV 
Unii oameni evită să mă atingă după ce află că am HIV

Fac eforturi mari pentru ca lumea să nu afle că sunt infectat(ă) cu HIV 
Este riscant să spun cuiva că am HIV 
Sunt foarte atent(ă) cui spun despre boala mea

Cei mai mulți cred că o persoană care are HIV este murdară 
Persoanele cu HIV sunt date la o parte într-o comunitate 
Majoritatea oamenilor nu se simt în largul lor lângă o persoană cu HIV

Mă simt vinovat(ă) că am HIV 
Atitudinea oamenilor față de infecția cu HIV mă face să am o părere și mai proastă despre mine 
Pentru că am HIV simt că nu sunt la fel de bun(ă) ca ceilalți oameni



Stigma asociată HIV

În ceea ce privește consecințele percepute ale cunoașterii de către alte persoane a diagnosticului HIV, Indicele 
Opiniei Personale Dominante* este mai degrabă neutru (IOPD=0,04). Respondenții la cercetare rămân într-o 
zonă neutră în ceea ce privește experiențele personale sau teama de respingere din cauza diagnosticului HIV. 

1 STIGMA PERSONALIZATĂ

Unele persoane apropiate mie au încetat să-mi mai vorbească după ce au aflat că am HIV

Am pierdut prieteni după ce le-am spus că am HIV

Unii oameni evită să mă atingă după ce află că am HIV

0 25 50 75 100

6,2

8,1

6,2

21,4

22,9

20,5

29,5

25,7

26,7

21,9

19

21,9

21

24,3

24,8

Dezacord total Dezacord De acord Total de acord NȘ/NR

*Indicele Opiniei Dominante a fost calculat după formula (P-N)*(T-N)/(T*T), unde P=valori pozitive, N=valori negative, T=total, N=NȘ/NR

Notați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații… (%), N=210

IOPD=0,04



Stigma asociată HIV
2 ÎNGRIJORĂRI PRIVIND DIVULGAREA DIAGNOSTICULUI

Fac eforturi mari pentru ca lumea să nu afle că sunt infectat(ă) cu HIV

Este riscant să spun cuiva că am HIV

Sunt foarte atent(ă) cui spun despre boala mea

0 25 50 75 100

1,9

1

1,4

68,1

49

41,4

27,6

38,6

34,8

1

5,2

17,1

1,4

6,2

5,2

Dezacord total Dezacord De acord Total de acord NȘ/NR

*Indicele Opiniei Dominante a fost calculat după formula (P-N)*(T-N)/(T*T), unde P=valori pozitive, N=valori negative, T=total, N=NȘ/NR

Notați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații… (%), N=210

În ceea ce privește controlarea informațiilor, păstrarea diagnosticului HIV secret, Indicele Opiniei Personale 
Dominante* este pozitiv (IOPD=0,73). Respondenții la cercetare sunt de acord că trebuie să fie atenți în 
ceea ce privește divulgarea diagnosticului. IOPD=0,73



Stigma asociată HIV
3 ÎNGRIJORĂRI PRIVIND ATITUDINEA PUBLICĂ

Cei mai mulţi cred că o persoană care are HIV este murdară

Persoanele cu HIV sunt date la o parte într-o comunitate

Majoritatea oamenilor nu se simt în largul lor lângă o persoană cu HIV

0 25 50 75 100

5,7

3,3

6,2

41

42,4

29,5

39

41,4

35,7

10,5

9,5

18,6

3,8

3,3

10

Dezacord total Dezacord De acord Total de acord NȘ/NR

*Indicele Opiniei Dominante a fost calculat după formula (P-N)*(T-N)/(T*T), unde P=valori pozitive, N=valori negative, T=total, N=NȘ/NR

Notați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații… (%), N=210

În ceea ce privește care este opinia celorlalți, atitudinea publică și așteptările pe care o persoană cu HIV ar 
putea să le aibă de la ceilalți, Indicele Opiniei Personale Dominante* este pozitiv (IOPD=0,55). Respondenții 
la cercetare sunt mai degrabă îngrijorați de reacția celor din jur.  IOPD=0,55



Stigma asociată HIV
4 IMAGINEA DE SINE NEGATIVĂ

Mă simt vinovat(ă) că am HIV

Atitudinea oamenilor faţă de infecţia cu HIV mă face să am o părere și mai proastă despre mine

Pentru că am HIV simt că nu sunt la fel de bun(ă) ca ceilalţi oameni
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1,4

1

2,4

17,1

18,1

16,7

21,4

24,3

21,9

21

21,4

16,2

39

35,2

42,9

Dezacord total Dezacord De acord Total de acord NȘ/NR

*Indicele Opiniei Dominante a fost calculat după formula (P-N)*(T-N)/(T*T), unde P=valori pozitive, N=valori negative, T=total, N=NȘ/NR

Notați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații… (%), N=210

În ceea ce privește imaginea de sine negativă, Indicele Opiniei Personale Dominante* este negativ 
(IOPD=-0,18). Respondenții la cercetare sunt neutri, mai degrabă în dezacord cu afirmațiile referitoare la 
imaginea de sine negativă.  IOPD=-0,18



Dezvăluire diagnostic și stigma
La nivel de eșantion, în peste jumătate din situații, diagnosticul HIV+ 

este cunoscut de medicul de familie, respectiv de cercul social 

restrâns - prieteni, partenerul din prezent și rudele apropiate. 

Persoanele care sunt în prezent într-o relație de lungă durată, declară 

în procent de 82% că au dezvăluit diagnosticul HIV partenerului din 

prezent, bărbații mai mult decât femeile (85% vs 81%).  

5 dintre persoanele participante la studiu declară că, în afară de 

personalul din spitalul de boli infecțioase nu este altcineva care să 

cunoască diagnosticul. 

Participanții la studiu percep stigma asociată cu HIV în special în 

relație cu comportamentele celor din cercurile sociale mai distante de 

ei. Indicele opiniei dominante reflectă îngrijorare și atenție sporită din 

partea respondenților în ceea ce privește divulgarea diagnosticului și 

a reacției publice la aflarea diagnosticului.  
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Parteneri sexuali

Nici un partener

1

2

3+ parteneri

Nu știu

Nu răspund

0 12,5 25 37,5 50

7

3

18

13

42

17

Numărul de parteneri sexuali în ultimele 12 luni, indiferent 
dacă a fost sex vaginal, oral sau anal (%) N=210

1 din 4  
respondenți la studiu declară că a avut în ultimele 12 

luni parteneri sexuali ocazionali. 

În general, mai bine de jumătate dintre respondenți  

(N=163) declară că au avut parteneri sexuali stabili. O 

singură persoană declară că a întreținut relații sexuale 

cu o persoană pe care a plătit-o pentru asta. 



Parteneri sexuali

BSB

4  PARTENERI 

FEMEI
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3+
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1  PARTENER 

HIV+ DUPĂ 2015

3  PARTENERI 
0
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3+
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44

22
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Notă: %, N=78. Notă: %, N=75. Notă: %, N=70.

În medie, numărul de parteneri cu care au întreținut relații sexuale în ultimele 12 luni…



Utilizarea prezervativului

44%  
dintre persoanele participante 

la studiu (N=162) declară că nu 

au folosit prezervativul la 

ultimul act sexual.

Partenerului/partenerei nu îi este frică de infecţia cu HIV

Amândoi suntem seropozitivi

Vrem să avem un copil

Avem încredere unul în celălalt

Partenerului/partenerei nu îi place

Nu-mi plac prezervativele

Nu am avut la îndemână

Prezervativele sunt prea scumpe

Nu știu

Nu răspund

0 10 20 30 40

3

4

4

6

10

11

15

17

25

31

Motivele pentru care nu au folosit prezervativul la ultimul act 
sexual … (%) Răspuns multiplu.



Utilizarea prezervativului

37% 

BSB

59%

FEMEI

59% dintre femei (N=63) declară că 
nu au folosit prezervativ la ultimul 
act sexual. 
Principalele motive menționate 
sunt: partenerului nu îi este frică de 
infecția cu HIV (43%), vrem să 
avem un copil (27%), partenerului 
nu îi place (16%). 

40%

HIV+ DUPĂ 2015

40% dintre respondenți diagnosticați 
după 2015 (N=63) declară că nu au 
folosit prezervativ la ultimul act 
sexual. Principalele motive 
menționate sunt: partenerului nu îi 
este frică de infecția cu HIV (28%), 
amândoi suntem seropozitivi (20%), 
avem încredere unul în celălalt (16%).

37% dintre BSB (N=74) declară că 
nu au folosit prezervativ la ultimul 
act sexual. 
Principalele motive menționate 
sunt: amândoi suntem seropozitivi 
(25%), avem încredere unul în 
celălalt (19%), partenerului nu îi 
este frică de infecția cu HIV (15%).



Utilizarea prezervativului
Total de acord

De acord

Nici de acord, nici în dezacord

În dezacord

În total dezacord

Nu știu

Nu răspund
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2,5
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13,5
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22,1

20,2

În ce măsură sunteți de acord că sexul cu prezervativ este la 
fel de plăcut ca cel fără prezervativ? N=163

Cu siguranţă NU voi folosi

Mai degrabă NU voi folosi

Probabil voi folosi

Cu siguranţă voi folosi

Nu știu

Nu răspund

0 15 30 45 60

1

8,1

56,7

16,2

7,6

10,5

Cât de probabil este să folosiți prezervativul la următorul 
contact sexual? N=210

1 din 4  
respondenți la studiu sunt de părere că 

sexul cu prezervativ nu este la fel de plăcut 

la fel ca cel fără prezervativ. 

Cu toate acestea, 57% declară că vor folosi 

cu siguranță prezervativul la următorul act 

sexual.



Infecții cu transmitere sexuală

Nu este nici un pericol

Foarte mic

Mic

Destul de mare

Foarte mare

Nu știu

Nu răspund
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Cât de mare este pericolul să luați de la partenerul/
partenera/partenerii dvs. o infecție cu transmitere 
sexuală, alta decât HIV? N=210

43% 
dintre persoanele participante la 

studiu (N=210) declară că pericolul 

de a lua de la partener o infecție cu 

transmitere sexuală, alta decât HIV, 

este destul de mare sau foarte mare.



Infecții cu transmitere sexuală

48% 

BSB

36%

FEMEI

36% dintre femei (N=79) declară 
că pericolul de a lua de la 
partener o infecție cu transmitere 
sexuală, alta decât HIV, este 
destul de mare sau foarte mare.

50%

HIV+ DUPĂ 2015

50% dintre respondenți 
diagnosticați după 2015 (N=77) 
declară că pericolul de a lua de la 
partener o infecție cu transmitere 
sexuală, alta decât HIV, este destul 
de mare sau foarte mare.

48% dintre BSB (N=88) declară 
că pericolul de a lua de la 
partener o infecție cu transmitere 
sexuală, alta decât HIV, este 
destul de mare sau foarte mare.



Sănătatea sexuală
Peste 40% dintre respondenți au avut, în ultimele 12 luni, un singur 

partener sexual, 31% au avut 2 sau mai mulți, iar 17% nu au avut nici 

un partener. În general, mai bine de jumătate dintre respondenți 

declară că au avut parteneri sexuali stabili, iar un sfert au avut 

parteneri ocazionali. O singură persoană declară că a întreținut relații 

sexuale cu o persoană pe care a plătit-o pentru asta.  

În ceea ce privește utilizarea prezervativului la ultimul act sexual, 44% 

dintre persoanele participante la studiu declară că nu l-au folosit. 

Aproape 80% dintre respondenții care declară că nu au folosit 

prezervativul (N=72) sunt într-o relație stabilă. Această decizie nu este 

afectată de statusul serologic al partenerului, aproape două treimi din 

respondenții cu parteneri seropozitivi (N=22) declarând că nu au folosit 

prezervativul la ultimul act sexual.  

Principalele motive pentru neutilizarea prezervativului menționate au 

fost: încrederea în partener, faptul că ambii parteneri sunt seropozitivi 

sau intenția de a avea un copil.   

24% dintre respondenți consideră că sexul cu prezervativ nu este la 

fel de plăcut la fel ca cel fără prezervativ. Cu toate acestea, 57% 

declară că vor folosi cu siguranță prezervativul la următorul act 

sexual.  

43% dintre persoanele participante la studiu (N=210) declară că 

pericolul de a lua de la partener o infecție cu transmitere sexuală, alta 

decât HIV, este destul de mare sau foarte mare.
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Copii

1 din 4 
persoane participante la 
studiu (N=210) declară că 
au cel puțin un copil. 

9% dintre respondenți au 2 copii sau mai 
mulți
Peste 80% dintre copiii respondenților 
(N=51) au vârste mai mici de 18 ani

În cele mai multe cazuri, după diagnosticare 
a fost născut 1 copil. În 11 cazuri, 
respondenții declară că au făcut 2 sau mai 
mulți copii după ce s-au infectat

În două treimi din cazuri, copiii nu cunosc 
diagnosticul HIV al părinților

Un singur respondent declară că are un 
copil infectat HIV

Sarcini Contracepție

1 din 3 
femei participante la studiu (N=80) 
declară că au rămas însărcinate 
după ce au primit diagnosticul HIV. 

16% dintre femei au avut 2 sau mai multe 
sarcini

35% dintre femeile care au avut sarcini, au 
întrerupt sarcina (N=26) la cerere sau la 
recomandarea medicului

Pentru 64% dintre femei (N=25), ultima 
sarcină s-a încheiat cu nașterea unui copil 
care a supraviețuit 

Ca planuri de viitor, 41% dintre femei declară 
că planifică să aibă copii

43% 
dintre femeile participante la studiu 
(N=80) declară că utilizează mijloace 
contraceptive pentru evitarea/
întârzierea unei sarcini. 

Principalele metode de contracepție menționate 
de femeile participante la studiu sunt: 
prezervativul masculin (54%), retragerea (10%) și 
metoda calendarului (5%)



Sănătatea reproducerii
Aproape un sfert dintre respondenți declară că au cel puțin un copil. 

Dintre aceștia, 9% au 2 copii sau mai mulți. În cele mai multe cazuri, 

după diagnosticare a fost născut 1 copil. În 11 cazuri, respondenții 

declară că au făcut 2 sau mai mulți copii după ce s-au infectat. 

În cele mai multe situații (două treimi din cazuri), copiii nu cunosc 

diagnosticul HIV al părinților. 

După diagnosticul HIV, 32% dintre femeile participante la studiu 

declară că au rămas însărcinate. Jumătate dintre acestea au avut două 

sau mai multe sarcini. 9 femei din 26 declară că au întrerupt (una sau 

mai multe sarcini) la cerere sau la recomandarea medicului. 

Pentru 64% dintre femei (N=25), ultima sarcină s-a încheiat cu nașterea 

unui copil care a supraviețuit. 

Ca planuri de viitor, 41% dintre femei declară că planifică să aibă copii.  

43% dintre femeile participante la studiu (N=80) declară că utilizează 

mijloace contraceptive pentru evitarea/întârzierea unei sarcini. 
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Injectare droguri

5 persoane 
au declarat că și-au injectat droguri cel puțin o dată,  

2 notează că au făcut-o în ultimele 30 de zile. 

Au vârste cuprinse în 29 și 48 de ani 

Sunt 4 bărbați și o femeie 

3 sunt gay/homosexuali, 1 persoană este heterosexuală și 1 persoană nu răspunde 

3 locuiesc în București și 2 în Arad 

Toți au primit diagnosticul HIV după 2017 și au făcut analize pentru măsurarea 

nivelului de viremie și de CD4 în ultimii 3 ani 

Două persoane declară că au avut nevoie de consiliere psihologică în ultimele 12 luni, 

dar nu a putut să acceseze gratuit acest serviciu 

4 persoane declară că nu au folosit ac, seringă, filtru sau fiolă/lingură care au fost 
utilizate anterior de altcineva; o persoană refuză să răspundă 
4 declară că nu au primit gratuit echipament steril de injectare a drogurilor; o 
persoană refuză să răspundă
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Concluzii

Calea de infectare declarată cel mai adesea de către respondenții la studiu (40%) este nozocomială. O pondere relativ similară de respondenți 

declară infectarea pe cale sexuală (37%). Două treimi dintre situațiile de transmitere pe cale sexuală sunt în urma relațiilor sexuale neprotejate cu 

persoane infectate de același sex. 19% dintre respondenți (cu distribuție egală între sexe) declară că nu știu cum s-au infectat.  

CĂI DE INFECTARE

TRATAMENT ARV

Tratamentul este început, în medie, la 11 luni de la stabilirea diagnosticului, însă variază extrem de mult, între sub o lună și 17 ani. În orice caz, 

practica pentru jumătate dintre respondenții la studiu este că au început tratamentul în primele 3 luni de la diagnostic. 

Aderența la tratament, la nivelul eșantionului este de 81%, mai mică în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV de mai mulți ani, comparativ cu cei 

care au fost diagnosticați recent. Ca și comportament la nivel de grup, femeile care trăiesc cu HIV participante la cercetare, tind să întârzie 

începerea tratamentului și să îl întrerupă mai mult decât BSB sau persoanele care au fost diagnosticate după anul 2015. 

TRATAMENTE COMPLEMENTARE
67% dintre respondenții la cercetare declară că utilizează cel puțin un tratament complementar tratamentului ARV. Dintre cei care nu utilizează 

astfel de tratamente, 10% își exprimă intenția de a încerca. Procentul celor dispuși să testeze tratamente complementare crește la 12% în rândul 

persoanelor diagnosticate recent (după 2015). 



Concluzii

Peste 80% dintre respondenții la cercetare își fac analize privind nivelul de încărcare virală și cel de CD4 regulat (au făcut cel puțin o dată în ultimii 

trei ani). Cu toate acestea, în jur de 15% nu cunosc nivelul de încărcătură virală, respectiv de CD4, fie pentru că nu își amintesc, fie pentru că nu  

le-a fost transmis.     

ANALIZE

BOLI ASOCIATE

37% dintre participanții la studiu declară cel puțin o boală asociată diagnosticului HIV, ponderea cea mai mare la nivel de eșantion fiind infecția cu 

hepatita B. 53% din persoanele diagnosticate cu hepatită B (N=32) sunt femei. Femeile predomină și în cazul diagnosticului de tuberculoză 

pulmonară și al infecției cu hepatită C. O atenție deosebită trebuie acordată respondenților care declară că nu știu dacă au vreo boală asociată HIV, 

indicator relevant pentru programele de prevenire și screening. 

ACCESUL LA SERVICII GRATUITE
Jumătate dintre respondenții la cercetare declară că în ultimele luni au avut nevoie de cel puțin un serviciu (în special de consiliere psihologică și 

de grup de suport) și nu au putut să beneficieze de el gratuit. Procentul celor care s-au aflat în nevoie pentru un serviciu și nu au beneficiat de el 

crește la 65% în cazul persoanelor diagnosticate după 2005. 

Doar 10% dintre participanții la cercetare declară că au beneficiat de sprijin din partea unui ONG în ultimele 12 luni. Procentul scade la 6% în cazul 

femeilor.   



Concluzii

40% dintre persoanele participante la studiu nu au putut accesa serviciile medicale de care au avut nevoie de la începutul pandemiei, în special 

cele stomatologice, medicină de familie și dermatologie. 49% dintre femei declară că accesul lor la servicii medicale a fost limitat, comparativ cu 

34% dintre BSB.      

IMPACTUL COVID ASUPRA ACCESULUI LA SERVICII

SURSE DE INFORMARE
67% dintre persoanele participante la studiu au ca principală sursă de informare medicul infecționist. Următoarele opțiuni sunt strâns legate de 

informațiile disponibile online și mai puțin de rețele sociale sau familiale. În rândul femeilor participante la studiu, 75% declară că se informează 

direct de la medicul infecționist. BSB și persoanele diagnosticate după 2015 preferă motoarele de căutare online pentru informare. 

67% dintre dintre respondenți identifică corect modalitățile de prevenire a transmiterii HIV și resping preconcepțiile majore în ceea ce privește 

transmiterea HIV. BSB răspund corect în proporție de 77% comparativ cu doar 60% dintre femei.  

1 din 3 respondenți nu înțeleg corect conceptul U=U sau declară că nu știu răspunsul corect. De asemenea, jumătate dintre respondenți declară că 

nu știu răspunsul sau răspund greșit la întrebarea referitoare la infectarea materno-fetală. 

Aproape 70% dintre respondenți au auzit despre profilaxia pre-expunere. Cu toate acestea, procente nesemnificative declară că au avut parteneri 

care au folosit PrEP. În prezent, nici unul dintre participanții la studiu nu avea partener care să utilizeze PrEP. Principalele motive țin de utilizarea 

prezervativului, dar și de accesibilitatea limitată a PrEP în România.      

PrEP



Concluzii

Diagnosticul HIV este dezvăluit, în principal, medicului de familie și cercului restrâns de prieteni/rude. Indicele opiniei dominante reflectă, de 

asemenea, înclinația respondenților de a se declara mai degrabă afectați de reacția/comportamentele celor din jur/ atitudinea societății ca 

răspuns la informația privind diagnosticul HIV. La nivel de eșantion, respondenții se poziționează neutru în relație cu internalizare stigmei și mai 

degrabă negativ cu percepția negativă a imaginii de sine.

DEZVĂLUIREA DIAGNOSTICULUI - STIGMA

Mai bine de jumătate dintre respondenți  (N=163) declară că au parteneri sexuali stabili. 1 din 4 respondenți la studiu declară că a avut în ultimele 

12 luni parteneri sexuali ocazionali. În medie, numărul partenerilor variază între 1 în cazul femeilor și 4 în cazul BSB.  

44% dintre respondenți declară că nu au folosit prezervativul la ultimul act sexual. Dintre aceștia, aproape 60% sunt femei. Principalele motive 

menționate de acestea sunt: partenerului nu îi este frică de infecția cu HIV (43%), vrem să avem un copil (27%), partenerului nu îi place (16%). 

43% dintre persoanele participante la studiu (N=210) declară că pericolul de a lua de la partener o infecție cu transmitere sexuală, alta decât HIV, 

este destul de mare sau foarte mare. Procentul crește la 50% dacă ne raportăm la populația diagnosticată după 2015. 

SĂNĂTATE SEXUALĂ



Concluzii
24% dintre respondenți declară că au cel puțin un copil. Dintre aceștia, 9% au 2 copii sau mai mulți. În cele mai multe cazuri, după diagnosticare a 

fost născut 1 copil.  

După diagnosticul HIV, 32% dintre femeile participante la studiu declară că au rămas însărcinate. Jumătate dintre acestea au avut două sau mai 

multe sarcini. 9 femei din 26 declară că au întrerupt (una sau mai multe sarcini) la cerere sau la recomandarea medicului. 

Pentru 64% dintre femei (N=25), ultima sarcină s-a încheiat cu nașterea unui copil care a supraviețuit. 

Ca planuri de viitor, 41% dintre femei declară că planifică să aibă copii.  

43% dintre femeile participante la studiu (N=80) declară că utilizează mijloace contraceptive pentru evitarea/întârzierea unei sarcini. 

SĂNĂTATEA REPRODUCERII
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