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Utilizarea Codului 
de Practică OIM  şi 
a manualului de 
formare

HIV/SIDA este o ameninţare 
pentru întreprinderi publice şi 
private.

Angajatorii şi organizaţiile 
acestora sunt în măsură să 
acţioneze eficient.

Răspunsuri constructive şi 
pro active la HIV la locul de 
muncă pot conduce la relaţii 
industriale bune şi productivi-
tate neîntreruptă
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De ce HIV/SIDA reprezintă un interes pentru angajatori? 
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HIV/SIDA afectează angajaţii adulţi apţi de muncă: din numărul estimat de 
40 de milioane de persoane HIV pozitive în lume, 80 % sunt adulţi şi cel 
puţin 26 milioane sunt lucrători în  vîrsta de 15-49 ani. 

OIM estimează că forţa de muncă activă în peste 30 de ţări va fi între 10 
şi 35% mai mică către anul 2020 decât ar fi fost fără influenţa HIV.  Angaja-
torii pierd lucrători calificaţi, cu experienţă. Costurile de angajare şi recalifi-
care cresc o dată cu plata pentru asigurări şi beneficii pentru sănătate. 

Epidemia HIV ameninţă capacitatea angajatorilor:
De a menţine productivitatea sau asigurarea serviciilor esenţiale 
De a păstra forţa de muncă stabilă, calificată, inclusiv administraţia de vârf 
De a asigura concedii de boală sau scheme de pensionare 
De a atrage investiţii 
De a păstra şi extinde pieţele sale de desfacere 

Şi pentru companiile mai mici, aceasta ar putea însemna supravieţuirea lor. 

„Epidemia HIV/SIDA a devenit o criză globală. Afectează într-o 
măsură tot mai mare mediul de afaceri, care suferă nu numai din 
perspectiva costurilor legate de forţa de muncă, dar şi din cea a 
pierderilor în profit şi productivitate ce oferă noi provocări atît pentru 
angajatori, cît şi pentru angajaţi... Răspunsuri constructive şi pro 
active la HIV la locul de muncă pot conduce la relaţii industriale 
bune şi productivitate neîntreruptă.” 
Francois Perigot, Preşedinte, Organizaţia Internaţională a 
Patronilor, Mai 2002.

Din moment ce persoanele  nemijlocit afectate sunt angajatorii şi 
organizaţiile acestora, ei pot formula cel mai eficient răspuns 
maladiei. 

Pentru că HIV/SIDA este o ameninţare pentru întreprinderi şi 
organizaţii din sectorul public şi privat. Unele companii sunt la 
curent că mai mult de jumătate din angajaţi sunt HIV pozitivi. 

„Două dintre 3 persoane 
care trăiesc cu HIV, merg la 
serviciu – de aceea, locul de 
muncă este un loc potrivit 
pentru abordarea 
problemelor legate de 
HIV/SIDA.”
Juan Somavia, Director 
General OIM 

De la 1 septembrie 2003 , 
companiile incluse în lista de la 
Johanesburg Securities 
Echange au fost obligate să 
raporteze acţiunile sale 
referitor la lupta împotriva 
HIV/SIDA şi în ce mod 
companiile pot fi afectate din 
punct de vedere al 
performanţei lor. 
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Extras din „ Luptăm 
împotriva HIV/SIDA 
împreună: un program de 
angajament pentru viitor” – 
Declaraţia Secretarilor 
Generali ai Organizaţiei 
Internaţionale a Patronilor 
(OIP) şi a Confederaţiei 
Internaţionale a 
Sindicatelor Libere (CISL), 
Aprilie 2003, OIM, 
Geneva:

„OIP şi CISL recunosc 
impactul direct al 
epidemiei HIV/SIDA 
asupra lumii muncii. Noi, 
prin prezenta, facem apel 
la afiliaţii noştri, la 
companiile la care sunt 
membri şi la sindicate, 
indiferent de locaţie, să 
acorde cea mai înaltă 
prioritate acestei 
probleme...şi să lucreze 
împreună pentru ca 
acţiunile întreprinse la 
moment să fie cu succes.”

La nivel naţional şi internaţional, angajatorii pot:
Mobiliza reţele extinse de patroni şi organizaţii patronale,
furnizori şi clienţi 
Negocia acorduri/politici la locul de muncă  cu sindicatele şi asigura 
implementarea lor 
Utiliza experienţa în comunicare, informare publică şi formare
Continua influenţa sa în comunitate şi în raport cu guvernul. 

Sindicatele şi patronatele recunosc că este în interesul lor comun să 
întreprindă acţiuni împotriva HIV/SIDA. Multe dintre organizaţiile sindicale 
şi patronale sunt deja activi în răspunsul împotriva HIV.  A fost acumulată 
destulă experienţă şi materiale informative care pot fi împrumutate. Prin 
urmare este potrivit de a lua legătura cu alţi angajatori, sindicate şi parte-
neri care pot fi utili, de a vedea ce măsuri au fost întreprinse deja şi ce 
acţiuni ar fi putea fi întreprinse în colaborare. Alianţe ce pot fi utile sunt 
Coaliţia Globală de Afaceri privind HIV/SIDA şi Iniţiativa Globală privind 
Sănătatea a Forumului Economic mondial. 

HIV/SIDA este o ameninţare globală, şi din moment ce este o legătura 
dintre SIDA şi sărăcie, sindicatele din ţările dezvoltate ar putea să nu o 
considere o prioritate, cum este în unele ţări din Africa, Asia şi America 
Latină. Însă răspunsul la HIV/SIDA trebuie să fie global ca să fie eficient – 
complezenţa sau negarea nu este binevenită în acest caz. Locul de 
muncă este afectat de maladie, în orice colţ al lumii. Angajatorii, parteneri 
ai reţelei corporative sociale, doresc de asemenea să participe în lupta 
împotriva HIV/SIDA. 

Cinci paşi de acţiune pentru toţi angajatorii
1. Elaborarea unei politici la locul de muncă 
privind HIV/SIDA, cu implicarea sindicatelor; 
numind o persoană responsabilă; stabiliţi un 
comitet care să funcţioneze permanent şi să 
elaboraţi un plan de acţiune pe un termen 
anumit 
2. Promovarea drepturilor angajaţilor HIV 
pozitivi şi declararea toleranţei zero pentru 
discriminare 
3. Discutaţi subiectul HIV/SIDA în grupuri de 
afaceri şi în cadrul organizaţiilor patronale
4. Discutaţi pe subiectul HIV/SIDA cu 

furnizorii, sub-contractaţii şi clienţii – în 
special întreprinderile mici, implicaţi-i în 
programele de la locul de muncă şi susţineţi 
iniţiativa în comunitatea Dvs. 
5. Faceţi lobby la guvern ca să recunoască 
HIV/SIDA o problemă critică pentru ocupare 
şi dezvoltare cu scopul de a mări fondurile 
pentru răspuns la HIV/SIDA (fie sub formă 
de ajutor extern sau din buget naţional), de a 
include partenerii sociali în planificarea la 
nivel naţional şi reducerea preţurilor la 
medicamente şi de a introduce în legislaţia 
muncii modificările necesare  

Ce pot întreprinde angajatorii? 



În ce mod pot angajatorii 
să elaboreze politici şi programe
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OIM a elaborat un set de recomandări pentru a susţine şi încuraja 
acţiunea la locul de muncă: 

Codul de Practică OIM + manualul de formare

Codul de Practică OIM privind HIV/SIDA şi lumea muncii stabileşte 
principii fundamentale pentru elaborarea politicilor şi recomandărilor 
practice pentru acţiuni concrete în următoarele domenii de acţiune:

prevenirea HIV/SIDA;
gestionarea şi reducerea impactului HIV/SIDA asupra lumii muncii;
îngrijirea şi sprijinirea lucrătorilor infectaţi şi afectaţi de HIV/SIDA;
eliminarea stigmatizării şi a discriminării în baza statutului HIV. 

Nouă capitole stabilesc obiectivele, utilizarea şi scopul Codului; principi-
ile cheie, drepturile şi responsabilităţile partenerilor tripartiţi; prevenirea 
prin informare şi educare, cursuri de formare; testare; îngrijiri şi suport.
 
Codul a fost elaborat prin intermediul unor consultări cu constituenţii din 
toate regiunile, revăzut de către un grup de experţi tripartit, şi de către 
Consiliul de Administraţie al BIM în iunie 2001. Poate fi folosit pentru a 
introduce dialogul social privind HIV/SIDA şi serveşte ca bază pentru 
negocieri; include o listă de verificare şi planificare a acţiunii la locul de 
muncă. 

Manualul de implementare şi formare a Codului de Practică OIM privind 
HIV/SIDA şi lumea muncii, a fost elaborat pentru a completa Codul de 
Practică. Include consultanţă tehnică, studii de caz, activităţi de învăţare, 
modele de cursuri de formare, exemple din acte legislative, politici şi 
acorduri colective. De asemenea explică rolul guvernului şi a partenerilor 
sociali, drepturile omului şi aspecte ce ţin de legislaţie, politici la locul de 
muncă, programe de prevenire şi îngrijiri, dimensiunea de gen şi accesul 
la economia informală. Fiecare modul din manual urmează aceeaşi 
structură:  prezentarea problemelor, ceea ce explică şi dezvoltă materi-
alul din Codul de Practică al OIM, utilizarea referinţelor cum ar fi exemple 
de politici, şi dispune de o secţie de activităţi de învăţare gata pentru a fi 
fotocopiate, dintre care un număr semnificativ sunt destinate angajaţilor 
şi angajatorilor. 
Primul capitol al manualului este un ghid de utilizare a lui – include 
sfaturi pentru formatori, 8 programe model de cursuri de formare sau 
ateliere de lucru (cu o durată de 2 sau 3 zile) şi patru componente (cu o 
durată de 2 sau 3 ore) care pot fi încadrate în programul altor cursuri de 
formare. Vă încurajăm să îl citiţi!

Codul împreună cu 
manualul oferă 
informaţia necesară 
pentru ca să răspundeţi la 
întrebările membrilor 
organizaţiei Dvs. şi să 
formulaţi un răspuns prin 
acţiune. Următoarele 
pagini vă arată unde 
puteţi găsi unele 
răspunsuri pe care 
probabil le căutaţi.    

Codul de Practică OIM 
privind HIV/SIDA şi lumea 
muncii şi manualul de 
formare sunt disponibile 
publicate, cît şi pe CD 
ROM, la fel ca şi în format 
Adobe Acrobat (.pdf) care 
poate fi luat de pe pagina 
web OIM/SIDA. 
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Impactul maladiei şi căile de transmitere

1. Informaţie generală despre HIV/SIDA 

În ce mod 
epidemia 
afectează 
afacerile ?

Cum se trans-
mite virusul HIV 
şi care sunt 
riscurile de 
infectare la 
locul de 
muncă?

Vezi în Codul de Practică OIM

Vezi în manualul de formare

Vezi în Codul de Practică OIM

Vezi în manualul de formare

Capitolul 5.3  Drepturile şi responsabilităţile de bază ale angajaţilor şi organizaţiilor acestora 
Anexa I  Informaţii de bază despre epidemie şi consecinţele acesteia 

Anexa I  Informaţii de bază despre epidemie şi consecinţele acesteia 

Modulul 1   Epidemia şi impactul său asupra lumii muncii
  Paginile 9-14: Impactul HIV/SIDA asupra lumii muncii;
  pag. 15: Răspunsul la locul de muncă
  Activităţi de învăţare 1, 3 şi 4   

Modulul 2  HIV/SIDA şi drepturile omului 
  Paginile 4-6: OIM, HIV/SIDA şi drepturile omului; pag. 13-16: Testarea 
  Activităţi de învăţare 6, 7, 8 şi 9   

Modulul 1   Epidemia şi impactul său asupra lumii muncii
  Paginile 2-4: Fapte despre HIV/SIDA 
  Activităţi de învăţare 1 şi 2 

Modulul 6  Programele de prevenire a HIV/SIDA de la locul de muncă
  Pagina 1: Introducere ; paginile 7-8:  Evaluarea şi gestionarea riscului
  Activităţi de învăţare 3, 7 şi 10 

Virusul Imunodeficienţei Umane (HIV) se transmite prin 
fluide organice (sânge, spermă, secreţii vaginale, lapte 
mamar), cel mai des prin contacte sexuale neprotejate, 
prin transfuzii cu sînge infectat, utilizarea unor seringi 
infectate şi de la mama infectată în timpul sarcinii, la 
naştere şi în timpul alăptării copilului. 

Virusul HIV nu se transmite prin contact fizic întâmplător 
cu o persoană HIV pozitivă cum ar fi strângerea de mână 
sau îmbrăţişări, folosirea în comun a toaletei sau a băii, 
sau prin tuse şi strănut. 

Odată infectat cu virusul HIV, o persoană poate trăi un 
mod de viaţă sănătos şi lucra eficient pe o durată de 
mulţi ani, fără ca să prezinte vreun pericol pentru colegii 
de serviciu. 

Stigma şi discriminarea încurajează teama şi resping-
erea, contribuie la camuflarea maladiei şi sunt o barieră 
pentru programele de prevenire. 



6

2. Facilitarea perceperii şi acţiuni de stimulare  

Advocacy pentru reprezentanţii guvernului 

Advocacy pentru angajatori  

În ce mod 
convingem 
reprezentanţii 
guvernului că o 
politică 
naţională ar 
trebui să includă 
aspecte ale lumii 
muncii şi dialog 
cu partenerii 
sociali? 

În ce mod lucrăm 
împreună cu 
angajatorii 
pentru a oferi un 
răspuns 
HIV/SIDA la 
locul de muncă? 

Vezi în Codul de Practică OIM

Vezi în Codul de Practică OIM

Vezi în manualul de formare

Vezi în manualul de formare 

Capitolul 4  Principii fundamentale 
Capitolul 5.1  Drepturi şi responsabilităţile guvernelor 

Modulul 1   Epidemia şi impactul său asupra lumii muncii
  Paginile 7 şi 8: SIDA, sărăcia şi dezvoltarea 
Modulul 2  HIV/SIDA şi drepturile omului 
  Pagina1: Introducere;  4-6: OIM, HIV/SIDA şi drepturile omului
Modulul 3  Acţiune la locul de muncă prin dialog social, rolul angajatorilor
  şi angajaţilor şi a organizaţiilor acestora 
  Pagina 1: Introducere; pagina 3-7: Politici şi programe la locul de muncă privind 
  HIV/SIDA; pag. 8 şi 9: Advocacy şi liderism pentru angajatori   
Modulul 4  Cadru politic şi juridic: rolul guvernului 
  Paginile 1 şi 2: Introducere; paginile 3-4: 
  Impactul macro-economic al SIDA; pagina 10: Mobilizarea resurselor 
  Activitate de învăţare 2

Capitolul 4  Principii fundamentale 
Capitolul 5.2  Drepturi şi responsabilităţile angajatorilor şi a organizaţiilor acestora 
Capitolul 7 Formarea 
Capitolul 9 Îngrijirea şi sprijinul 

Modulul 1   Epidemia şi impactul său asupra lumii muncii
  Paginile 9-13: Impactul HIV/SIDA asupra lumii muncii
  Activităţi de învăţare 5 şi 6 
Modulul 2  HIV/SIDA şi drepturile omului 
  Paginile  7şi 8: Dreptul la nediscriminare; 
  Pag. 9: Acţiuni întreprinse de partenerii sociali privind nediscriminarea; 
  Pag. 11: privind confidenţialitatea; Pag. 14-16: privind testarea 
Modulul 3  Acţiune la locul de muncă prin dialog social, rolul angajatorilor
  şi angajaţilor şi a organizaţiilor acestora 
  Pagina 1: Introducere; Pag. 3-7: Politici şi programe la locul de muncă 
  privind HIV/SIDA; Pag. 8-9: Angajatorii şi organizaţiile acestora 
  Activităţi de învăţare 3, 4 şi 7  

Un raport  al Băncii Mondiale (iulie 2003) previne că 
consecinţele economice ale SIDA vor fi cu mult mai 
grave decât s-a presupus din cauza pierderii 
calificărilor: “ Pericolul real economic al SIDA este 
potenţialul maladiei de a omorî persoane tinere de 
vârstă activă. Prin aceasta, pune bariera transferului de 
capital uman de la o generaţie la alta.”
Din moment ce persoanele de vârstă activă pleacă din 
viaţă, din ce în ce mai mulţi copii vor părăsi şcolile şi vor 
fi puşi la lucru. Vor fi resurse şi mai puţine pentru a 

educa copii lor, iar copii infectaţi vor fi mai puţin 
motivaţi să obţină o educaţie. Efectul general va slăbi 
rapid capacitatea intelectuală a unei naţiuni şi va 
produce o economie dependentă integral de munca 
copiilor, iar maladia va reduce în cele din urmă din 
potenţialul de câştig al urmaşilor.
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O strategie privind HIV/SIDA pentru angajatori şi organizaţiile acestora  

O politică la locul de muncă  privind HIV/SIDA 

3. Politici şi programe 

Care sunt punc-
tele de bază care 
ar trebui să se 
conţină într-o 
strategie sau 
plan de lucru 
pentru angaja-
tori?

Ce ar trebui să 
conţină o 
politică sau un 
acord la locul de 
muncă?

Vezi în Codul de Practică OIM

Vezi în Codul de Practică OIM

Vezi în manualul de formare 

Vezi în manualul de formare 

Capitolul 4  Principii fundamentale 
Capitolul 5.3  Drepturi şi responsabilităţile angajaţilor şi a organizaţiilor acestora
Capitolul 6 Prevenirea prin informare şi educare 
Capitolul 7 Formarea 

Capitolul 4  Principii fundamentale 
Capitolul 5.2 şi  5.3  Drepturi şi responsabilităţi
Anexa III Lista de verificare 

Modulul 2  HIV/SIDA şi drepturile omului 
  Paginile  4-6: OIM, HIV/SIDA şi drepturile omului
Modulul 3  Acţiune la locul de muncă prin dialog social, rolul angajatorilor 
  şi angajaţilor şi a organizaţiilor acestora 
  Paginile 3-5: Politici şi programe la locul de muncă privind HIV/SIDA
  Paginile 8-10: Advocacy şi liderism  
  Activităţi de învăţare 1 şi 2  
Modulul 5  Dimensiunea de gen a HIV/SIDA şi lumea muncii 
  Pagina 1: Introducere; Pag. 3 şi 4: Cum poate contribui inegalitatea de gen la  
  răspândirea HIV/SIDA?; pag. 5 şi 6: Bărbaţii şi masculinitatea 
  Activităţi de învăţare 2, 4, 6 şi 8 

Modulul 2  HIV/SIDA şi drepturile omului 
  Paginile  4-6: OIM, HIV/SIDA şi drepturile omului; pag. 7-10:
  Dreptul la nediscriminare; pag. 10-12: Dreptul la viaţa privată;
  pag. 13-16: Testarea; pag. 17 – mărturii privind stigma şi discriminarea;
  pag. 18 – Povestea lui Ravi 
  Activităţi de învăţare 3, 4, 7 şi 9 
Modulul 3  Acţiune la locul de muncă prin dialog social, rolul angajatorilor
  şi angajaţilor şi a organizaţiilor acestora 
  Paginile 3-7: Politici şi programe la locul de muncă privind HIV/SIDA
  Activităţi de învăţare 5, 6 şi 7 
Modulul 4 Cadru politic şi juridic: rolul guvernului 
  Paginile 11-13: Legislaţia privind HIV/SIDA
  Activitatea de învăţare 4 
Modulul 5  Dimensiunea de gen a HIV/SIDA şi lumea muncii 
  Paginile 7-10: Probleme de gen la locul de muncă
  Activităţi de învăţare 8

Companii mari şi mici, internaţionale şi locale, 
accentuează eficienţa financiară a acţiunilor împotriva 
HIV/SIDA la locul de muncă. Programele de prevenire 
sunt utilizate pe larg, cuprind un număr mare de 
angajatori ce oferă îngrijiri şi suport. Multe companii 
recunosc că încrederea şi dialogul social sunt 
instrumente esenţiale pentru intervenţii reuşite, şi au 
declarat toleranţă zero discriminării la locul de muncă.

Compania Ford Motor din Africa de Sud, a fost una 
dintre primele companii multinaţionale care au 
implementat o politică la locul de muncă, elaborată în 
strânsă colaborare cu sindicatele: „Companiile au o 
obligaţie morală faţă de angajaţi, sunt responsabili 
financiari în faţa partenerilor, şi sunt responsabili în 
faţa comunităţii ca să acţioneze împotriva HIV/SIDA.”   



3. Politici şi programe 

Un program la locul de muncă privind HIV/SIDA 

Extinderea acţiunilor la locul de muncă 

www.ilo.org/aids

Ce ar trebui să 
includă un 
program la locul 
de muncă pentru 
a reduce 
răspândirea HIV 
şi impactul 
SIDA?

În ce mod putem 
implica familiile 
lucrătorilor, 
comunitatea şi 
lucrătorii din 
economia 
informală? 

Vezi în Codul de Practică OIM
Capitolul 6 Prevenirea prin informare şi educare 
Capitolul 7 Formarea 
Capitolul 9 Îngrijiri şi sprijin 

Vezi în Codul de Practică OIM
Capitolul 5 Drepturi şi responsabilităţi de ordin general 
Capitolul 6 Prevenirea prin informare şi educare 
Capitolul 9 Îngrijiri şi sprijin
Anexa I  Informaţii de bază despre epidemie şi despre consecinţele acesteia:
  Nevoile speciale ale economiei informale 

Vezi în manualul de formare 
Modulul 3  Acţiune la locul de muncă prin dialog social, rolul angajatorilor
  şi angajaţilor şi a organizaţiilor acestora 
  Paginile 3-7: Politici şi programe la locul de muncă privind HIV/SIDA
  Activităţi de învăţare 5 şi 7
Modulul 5  Dimensiunea de gen a HIV/SIDA şi lumea muncii 
  Paginile 11-14: Spre realizarea egalităţii între bărbaţi şi femei
  Activităţi de învăţare 3, 4, 5, 6, 7 şi 8  
Modulul 6  Programe de prevenire HIV/SIDA la locul de muncă 
  Paginile 6-9: Prevenirea la locul de muncă; pag. 10: Programe care ţin seama
  de dimensiunea de gen; pag. 11-14: Educatori de la egal la egal; pag. 15:  
  Protecţia tinerilor; paginile 18 -20: Studii de caz
  Activităţi de învăţare 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 şi 13  
Modulul 9 Îngrijiri şi sprijin 
  Paginile 4- 11: Îngrijiri şi sprijin la locul de muncă; pag. 15-16: Studii de caz 
  Activităţi de învăţare 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8   

Vezi în manualul de formare 
Modulul 6  Programe de prevenire HIV/SIDA la locul de muncă 
  pagina 15: Protecţia tinerilor; paginile 18 -20: Studii de caz
  Activităţi de învăţare 10 şi 11  
Modulul 8 HIV/SIDA şi economia informală 
  Pagina 1: Introducere; Pag. 8-10: Aplicarea Codului; pag. 14-15:
  Sprijinirea economiei informale 
  Activităţi de învăţare 1, 2, 3, 5 şi 7  
Modulul 9 Îngrijiri şi sprijin 
  Pagina 10: Angajaţii şi programele de asistenţă pentru familii;
  Pag. 12-13: Îngrijiri şi sprijin pentru orfani; pag. 14: Protecţia socială;
  pag. 16: studii de caz – Molsen, Canada 
  Activităţi de învăţare 6, 8 şi 9 

OIMSIDA 
Programul OIM privind HIV/SIDA  Tel. +41 22 799 8337 
şi lumea muncii     Fax. +41 22 799 6349 
Organizaţia Internaţională a Muncii   Email: iloaids@ilo.org    
4 routes des Morillons  CH-1211 Geneva 22, Elveţia
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