
Românii uniŃi la Memorialul Lumânărilor Aprinse 

 
Peste o mie de copii, profesori, reprezentanŃi ai autorităŃilor locale şi voluntari ai organizatiilor non-
guvernamentale au aprins pe 17 mai, o lumânare în amintirea prietenilor, părinŃilor sau a fiilor care 
au murit bolnavi de SIDA. În judeŃele ConstanŃa, Craiova şi Vâlcea, World Vision a organizat 
evenimente în memoria celor răpiŃi prematur din viaŃă de acestă maladie necruŃătoare pentru a 
sensibiliza publicul larg cu priviere la HIV şi 
SIDA.  
 
20 de voluntari World Vision au participat la un 
marş al tăcerii alături de voluntari ai OrganizaŃiei 
ARAS şi ai FundaŃiilor “Alături de voi” şi “Baylor 
Marea Neagră”. Ei le-au reamintit constănŃenilor 
că 5402 români au murit de SIDA în intervalul 
1985-2008 şi alŃi 10.000 de copii şi adulŃi se 
luptă în prezent cu virusul HIV şi cu 
discriminarea.  
 
“Voluntarii au fost mişcaŃi de semnificaŃia 
evenimentului şi au înŃeles că trebuie să fie solidari cu oamenii seropozitivi şi familiile acestora”, a 
declarat Gabriel Mitroi, consilier spiritual World Vision România – Biroul Zonal ConstanŃa.  
 
ParticipanŃii au mărşăluit în tăcere pe câteva artere majore ale oraşului şi s-au oprit în faŃa la City 
Mall, unde au desfăcut quilturi şi au aprins lumânări în memoria prietenilor dispăruŃi, după ce s-a 
dat citire prenumelor acestora. 
 

“Particip pentru a doua oară la Memorialul Lumânărilor Aprinse şi sper să fiu prezent şi pe viitor la 
acest eveniment”, ne-a mărturisit George Lungu, voluntar World Vision din ConstanŃa.  
 
“Cunoscând câŃiva tineri seropozitivi, am încercat pentru o secundă să mă pun în locul lor ca să îmi 
dau seama ce gândesc şi ce simt. A fost o experienŃă profundă care m-a făcut să le înŃeleg 
temerile cu privier la boală şi la discriminarea cu care se confruntă. Nu ştiam că persoanele 
seropositive suferă atât de mult”, a precizat Ana, un al voluntar World Vision din ConstanŃa.  
 

Peste 520 de copii şi profesori de la două şcoli generale şi un liceu din judeŃul Vâlcea au participat 
la Memorial, dăruindu-le trecătorilor broşuri cu informaŃii despre istoricul evenimentului, simbolica 
fundiŃă roşie şi invitându-i să păstreze un moment de reculegere în memoria victimelor SIDA. 
 
“Am luat parte la eveniment pentru că vreau să fiu alături de cei care au trecut printr-o asemenea 
suferinŃă. Şi la noi, la Vitomireşti, am avut două cazuri şi ştiu cât de mult au suferit familiile care au 
pierdut pe cineva drag”, a declarat cati Bubulina, profesol la Liceul Vitomireşti din judeŃul Vâlcea.  
 
“Am fost plăcut surpinsă de atitudinea elevilor. Am văzut că au simŃit ceva şi că au realizat cît de 
preŃioasă este viaŃa. Memorialul a constituit un moment de refecŃie pentru ei”, a mai adăugat 
doamna Cati Bubulina.  
 
La Craiova, aproximativ 200 de persoane şi-au omagiat prietenii, fraŃii şi părinŃii seceraŃi de 
această boală, printr-o slujbă comemorativă în amintirea lor, urmată de un marş pe străzile 
oraşului. Organizat de Grupul Local de Coordonare din care face parte şi World Vision România –
Biroul Zonal Craiova, evenimentul a mai avut drept scop informarea doljenilor despre problemele 
cu care se confruntă cele 250 de persoane seropozitive înregistrate la nivelul judeŃului, 
constituindu-se totodată într-un manifest de solidaritate cu oamenii care trăiesc cu HIV şi SIDA şi 
familiile acestora.  
 


