
 

  

 

   

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
2 0 1 9 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 021 319 07 71 | E-mail: aras@arasnet.ro 
 

 

 

Bd. Eroii Sanitari nr. 49, Sector 5, 050471,  
București  | România 

mailto:aras@arasnet.ro


CUPRINS 
 
I.  DESPRE ARAS....................................................................................................................................1 

II. DESCRIEREA SERVICIILOR ARAS..…………………………………………………...……….........……....…..….…....….2 

1. Serviciul de asistență comunitară – ARAS TITAN........................................................2 

2. Serviciul de intervenție stradală – ARAS.....................................................................2 

3. Serviciul social ARDOR.................................................................................................2 

4. Centrul de reducere a riscurilor ARAS – ARENA.........................................................3 

5. Centrul de sănătate ARAS – OCOL..............................................................................3   

6. Checkpoint ARAS ........................................................................................................3 

7. Cabinet stomatologic ARAS.........................................................................................4 

III. PARTENERIATE INSTITUȚIONALE....................................................................................................5 

IV. REȚELE INTERNAȚIONALE...............................................................................................................6 

V.  ACTIVITĂȚI DE REDUCERE A RISCURILOR.......................................................................................7 

1. Beneficiari....................................................................................................................7 

2. Servicii furnizate beneficiarilor....................................................................................8 

3. Testare....................................................................................................................... 13 

4. Tratament substitutiv cu metadonă..........................................................................14 

5. Checkpoint ARAS........................................................................................................15 

VI.  PROIECTE......................................................................................................................................16 

1. PROIECTUL „Abordarea integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de 

politici publice alternative de către societatea civilă”...........................................................16 

2. PROIECTUL „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic 

și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”................................17 

3. PROIECTUL „Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității 

– HOME CARE” .......................................................................................................................18 

4. ARDOR - tabără de vară pentru copiii din Ferentari și mamele acestora.................18 

VII. FORMARE......................................................................................................................................19 

1. Formare internă..........................................................................................................19 

2. Formare externă.........................................................................................................19 

VIII. COMUNICARE...............................................................................................................................20 

IX.   CERCETARE....................................................................................................................................23 

X.    CAPITALIZARE................................................................................................................................24 

XI.   ADVOCACY....................................................................................................................................25 

 
 
  



RAPORT DE ACTIVITATE 2019  

 

1 

 

I. DESPRE ARAS 

Creată la 10 aprilie 1992, ARAS este printre primele organizații non-guvernamentale românești 

înființate după 1989 și, în prezent, cel mai important actor din domeniul prevenirii HIV, a hepatitelor 

și a infecțiilor cu transmitere sexuală. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE 

Prevenirea infecţiei cu HIV, a hepatitelor B și C şi a altor infecţii cu transmitere 
sexuală; promovarea non-discriminării faţă de persoanele care trăiesc cu HIV şi faţă 
de cele cu risc de infectare; diminuarea impactului psiho-medico-social al infecţiei 
cu HIV, al hepatitelor B și C şi al altor infecţii cu transmitere sexuală; creşterea 
capacităţii instituţiilor, a profesioniştilor, a asociaţiilor persoanelor afectate de 
HIV/SIDA, a societăţii civile etc de a răspunde adecvat problematicii specifice 
infecţiei cu HIV şi altor ITS. 

 

PUBLIC-ȚINTĂ 

ARAS oferă servicii publicului larg și, în mod special, următoarelor categorii — 
persoane care trăiesc cu HIV/hepatită C/tuberculoză; consumatori de droguri; 
lucrători sexual; persoane fără adăpost; romi din comunitățile vulnerabile; bărbați 
care fac sex cu bărbați; tineri; instituții publice.  

 

PRINCIPALE DOMENII DE INTERVENȚIE 

Reducerea riscurilor asociate infecțiilor HIV/SIDA/hepatite/tuberculoză în rîndul 
persoanelor din grupurile vulnerabile; asistență medicală, psihologică, socială, 
vocațională și, pînă în 2013, găzduire pentru persoanele care trăiesc cu HIV și pentru 
familiile lor (apartament social) ; informare și educare HIV/SIDA/hepatite pentru 
publicul larg ; linie telefonică de informare HIV/SIDA, cu apel anonim și gratuit în 
rețelele de telefonie fixă și mobilă ; advocacy pentru drepturile omului și pentru 
accesul la servicii medicale și sociale ; cercetare comunitară ; formarea 
profesioniștilor din domeniul sănătății: consiliere pre- și post-test HIV, precauții 
universale, reducerea riscurilor ; formarea profesioniștilor din domeniul social : 
educație pentru sănătate, prevenirea HIV/SIDA, acompanierea persoanei care 
trăiește cu HIV, complianță terapeutică TBC ; ARAS găzduiește anual stagii de 
practică profesională pentru studenți în jurnalism, asistență socială, psihologie, 
medicină 
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ARAS Titan, înființat în anul 2008, este serviciu social licențiat în 
baza legii 197/2012 de către MMJS și se adresează persoanelor 
din grupurile vulnerabile – persoane care consumă droguri, care 
practică sexul comercial, persoane care sunt afectate de 
HIV/SIDA, hepatite virale B și C (VHB și VHC), TBC, precum și 
populației generale.  
Resurse umane: 8 profesioniști - 4 lucrători sociali, 1 psiholog, 1 
asistent social, 1 asistent medical, 1 medic; 
Servicii furnizate: schimb de seringi; testare rapidă pentru HIV, 
VHB, VHC; referiri și acompanieri către servicii medicale specializate; asistență medicală primară; 
consiliere psihologică, asistență socială, orientare vocațională, suport în integrarea socială și 
profesională; distribuire materiale de igiena și articole de vestimentație.  
Adresă:  Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 9J, sector 3, București 
Telefon: 031.437.80.57 
Program: luni – marți 09:00 – 17:00;  miercuri – vineri: 09:00 – 15:00 
 
2. SERVICIUL DE INTERVENȚIE STRADALĂ – ARAS 
 
Unitatea mobilă ARAS a fost înființață în anul 2008 și funcționează ca serviciu licențiat în baza legii 
197/2012 de către MMJS. Se adresează persoanelor care consumă droguri injectabile, care practică 
sexul comercial, persoane care sunt afectate de HIV/SIDA, VHB și VHC și alte boli infecțioase. 
Resurse umane: 4 profesioniști - 3 lucrători sociali, 1 psiholog; 
Servicii furnizate: schimb de seringi; referiri și acompanieri către servicii medicale specializate; 
informare și educare privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV și alte infecții cu transmitere 
sexuală (ITS), distribuire prezervative. 
Adresă: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 9J, sector 3, București 
Telefon: 031.437.80.57 
 
3. SERVICIUL SOCIAL ARDOR   

 

Serviciul ARDOR a fost înfiinţat în anul 2016 și se adresează persoanelor din grupuri vulnerabile - foşti 
consumatori de droguri injectabile, familii la risc de excludere socială, persoane care practică sexul 
comercial, persoane afectate de HIV/SIDA, VHB, VHC, TBC precum și populației generale.  
Resurse umane: 3 profesioniști - 1 lucrător social, 1 psiholog, 1 asistent social; 
Servicii funizate: consiliere şi testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC; referiri și acompanieri către servicii 
medico-sociale; consiliere psihologică, asistență socială, sprijin pentru obținerea actelor de identitate 
și a actelor necesare intrării în tratament și obținerii drepturilor sociale (HIV/SIDA/ VHB și VHC/ TBC/ 
dependență de opiacee), suport în integrarea socială și profesională; distribuire materiale de igienă și 
articole de vestimentație.  
Adresă: Calea Ferentari, 72 (vis-à-vis de cantina socială), sector 5, București  
Telefon: 0742 013 912 
Program: luni-vineri: 10:00-17.00 

II. DESCRIEREA SERVICIILOR ARAS 
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4. CENTRUL DE REDUCERE A RISCURILOR ARAS - ARENA   
 

Serviciul ARENA, înființat în anul 2007, se adresează persoanelor din grupurile vulnerabile – persoane 
dependențe de opiacee, persoane care consumă droguri injectabile, care practică sexul comercial și 
persoane afectate de HIV/SIDA, VHB, VHC, ITS-uri, TBC.  
Resurse umane: 13 profesioniști - 1 coordonator, 2 medici, 2 asistenți sociali, 4 asistenți medicali, 1 
lucrător social, 1 psiholog, 2 casieri; 
Servicii furnizate: tratament substitutiv cu metadonă, testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC; referiri și 
acompanieri către servicii medicale specializate; asistență medicală primară; tratament sub directă 
observație (DOT) pentru TBC, tratament psihiatric, consiliere psihologică, asistență socială, suport în 
integrarea socială și profesională, vaccinare și distribuire prezervative și consumabile medicale.  
Adresă:  Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, București 
Telefon: 021.318.61.98 
Program funcționare centru: luni-vineri: 7:00-18:00, sâmbătă-duminică: 10:45 – 13:45 
Program tratament: 7:00-10:30 și 13:00-17:00 
 
5. CENTRUL DE SĂNĂTATE ARAS - OCOL   
 
Centrul de Sănătate ARAS – OCOL, înființat în anul 2014, se adresează populației generale precum și 
persoanelor din grupurile vulnerabile – persoane cu dependență de opiacee, persoane care consumă 
droguri injectabile, care practică sexul comercial și persoane afectate de HIV/SIDA, VHB și VHC.  
Resurse umane: 11 profesioniști - 1 coordonator, 3 asistenți medicali, 2 lucrători sociali, 2 psihologi, 1 
asistent social, 2 medici; 
Servicii furnizate:  tratament substitutiv cu metadonă; servicii medicale; psihologie; terapii alternative; 
teste rapide HIV, VHB, VHC; informare și educare privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV, VHB 
și VHC și alte ITS-uri; referiri și acompanieri către servicii medicale specializate; asistență socială, 
orientare vocațională, suport în integrarea socială și profesională; 
Adresă: Str. Ocolului, Nr. 20, Sector 2, București 
Telefon: 021.210.07.47; 0740.303.744 
Program: luni-vineri 07:00-20:00 
 
6. CHECKPOINT Q - ARAS  
 
CHECKPOINT Q – ARAS este un centru pentru depistarea 
infecției HIV și a altor infecții cu transmitere sexuală, adresat 
bărbaților care fac sex cu bărbați (BSB) și femeilor 
transgender.  Acesta a fost înființat de ARAS în colaboare cu 
Queens Club Bucharest, în 2017, pentru a reduce impactul 
HIV asupra colectivității BSB și pentru a promova sănătatea 
sexuală. 
Checkpoint QUEENS este un centru conceput și condus de comunitate și este unic în România, prin 
faptul că abordează sexualitatea în mod deschis, fără temeri, judecăți morale sau prejudecăți. 
Resurse umane: Servicii oferite gratuit, anonim și confidențial de către o echipa de 15 persoane (1 
Coordonator centru, 2 Asistenți Comunicare/Monitorizare, 1 medic, 11 consilieri si operatori testare 
(voluntari) etc.). 
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Servicii furnizate: testare rapida pentru HIV, VHB, VHC și sifilis, consiliere pre- și post-testare, informare 
și educare privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV, VHB și VHC, referiri și acompanieri către 
servicii medicale specializate, distribuire materiale de prevenire (prezervative și lubrifianți). 
Adresă:  Bd. Eroii Sanitari, nr. 49, sector 5, București 
Telefon: 0751 010 539 
Mail: checkpointqueens@gmail.com  
Program: joi 18:00-21:30, vineri: 23:00 – 02:00 (bd. Carol I, nr 61 – Q Club) 
 
7. CABINET STOMATOLOGIC ARAS 
 
Cabinetul oferă servicii publicului larg și persoanelor vulnerabile; în funcție de recomandarea 
asistentului social care efectuează ancheta socială, persoanele vulnerabile pot beneficia de reducere 
la prețul manoperei. 
Adresă: Șoseaua Pantelimon 86, bl. 409A, scara B, p. 45 
Telefon: 021 250 29 52 
Program: luni, miercuri 15:00 – 20:00; marti, joi 10:00 – 20:00; 
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III. PARTENERIATE INSTITUȚIONALE 
 

[1] Agenția Națională Antidrog (pentru implementarea activităților de reducere a riscurilor);  

[2] Ambasada Sustenabilității în România; 

[3] Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) - (pentru implementarea 

unui proiect ce vizează integrarea socială și profesională a persoanelor vulnerabile din București);  

[4] Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (pentru punerea la dispoziție 

a unui teren pentru amplasarea unui grup de containere în care funcționează Serviciul de Asistență 

Comunitară TITAN și furnizarea de servicii către beneficiari);  

[5] Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 (punerea la dispoziție a unui 

spațiu pentru Centrul ARDOR);  

[6] Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire 

[7] Institutul Național de Boli Infecțioase « Prof. Dr. Matei Balș » (pentru furnizarea de tratament 

substitutiv cu metadonă) 

[8] Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (pentru implementarea în parteneriat a unui 

proiect privind organizarea de programe de depistare precoce/screening, diagnostic și tratament 

precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente);  

[9] Ministerul Sănătății, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic « Dr. 

V. Babeș », Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri « Sf. Stelian » 

(pentru dezvoltarea unui centru integrat de prevenire și asistență medico-psiho-socială pentru 

persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA, TBC, hepatite virale, ITS și persoane la risc de infectare din 

București),  

[10] Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala 

municipiului București (pentru furnizarea de servicii de formare în domeniul consilierii HIV),  

[11] Parteneriatul Stop TB România 
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IV. REȚELE INTERNAȚIONALE 
 

ARAS este membră în următoarele rețele internaționale:  
 
[1] Coalition Plus  

[2] Correlation - European Harm Reduction Network  

[3] SWAN - Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central and Eastern Europe and Central Asia  

[4] AIDS ACTION EUROPE 

[5] Eurasian Harm Reduction Association  

[6] TAMPEP 

[7] DPNSEE - Drug Policy Network South Eastern Europe 

[8] European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines  

[9] Civil Society Forum on Drugs  

[10] Civil Society Forum on HIV/AIDS, TB and Hepatitis 

[11] HIV OUTCOMES 
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V. ACTIVITĂȚI DE REDUCERE A RISCURILOR 
 
În 2019, ARAS a furnizat servicii de reducere a riscurilor (exclusiv tratament substitutiv cu metadonă) 
prin intermediul echipei de teren și a două centre fixe - Serviciul de asistență comunitară Titan și Centrul 
Social ARDOR.  
 
Programul de consiliere pre/post test Checkpoint Queens și Checkpoint Caravan a oferit servicii de 
testare HIV, VHB, VHC, consiliere pre/post test și facilitare a accesului la servicii medicale pentru 
bărbații care fac sex cu bărbați în București, respectiv în țară (Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, pe litoral).  
 
Centrul de Tratament Substitutiv ARENA și Centrul de Sănătate ARAS au contribuit de asemenea la 
furnizarea serviciilor de reducere a riscurilor, de testare și facilitare a diagnosticului precoce pentru 
tuberculoză, de consiliere, referire și acompaniere la servicii medicale și sociale. 
 
Serviciile au fost furnizate în cadrul unor proiecte finanțate de agenții și organizații/instituții 
internaționale (Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Turberculozei și Malariei, Sidaction și 
Primăria Parisului) și Primăria Municipiului București (în cadrul unui acord de asociere cu DGASMB). 
 
1. BENEFICIARI   
 

În 2019, un număr total de 5.462 de persoane au primit servicii de reducere a riscurilor asociate cu 
comportamente cu risc (consum de droguri, sex comercial, sex neprotejat) ) și cu circumstanțe sociale 
generatoare de vulnerabilitate (lipsa adăpostului, sărăcia, boala) și servicii de testare și consiliere 
pre/post test (pentru HIV, HVB, HVC). 
 
 

Grafic nr.1 – Distribuția, în funcție de vulnerabilitate, a 
beneficiarilor unici ai serviciilor de reducere a riscurilor 
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Grafic nr. 2 – Distribuția, în funcție de vulnerabilitate, a 
numărului anual de contacte cu beneficiarii serviciilor de 
reducere a riscurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legendă: 
SW: sex worker - persoane care practică sexul comercial 
MSM (BSB): men who have sex with men (bărbați care fac sex cu bărbați) 
CDI: consumatori de droguri prin injectare 
HL: persoane fără adăpost 
RR: persoane care trăiesc în comunități cu majoritate etnică roma 
PLH: persoane care trăiesc cu HIV 
OTH: persoane din populația generală 

 
 

2. SERVICII FURNIZATE BENEFICIARILOR   
 

Tabel nr. 1 – Distribuția, în funcție de locul furnizării serviciului, a numărului total de contacte cu 
beneficiarii, a materialelor și serviciilor furnizate 
 

Nr. 
Crt. 

Total contacte pe 
centre 

Teren TITAN ARDOR ARENA Ocol 
Check 
point 

Check 
point 

caravan 
Total 

1 SW 961 278 1 180 2 0 0 1.422 

2 BSB 122 37 1 37 0 846 470 1513 

3 CDI 7.200 5.350 17 1.447 207 2 1 14.224 

4 HL/SC 436 15 0 5 0 0 0 456 

5 RR 7.304 676 1.561 544 3 0 0 10.088 

6 PLH 0 262 0 1 0 0 0 263 

7 OTH 156 233 1 54 149 0 0 593 

8 

Nr. anual de 
contacte cu 
beneficiarii 

8.083 5.825 1562 1528 358 846 470 18.672 

9 Sesiuni IEC 7.931 5.673 1.562 1.527 262 0 0 16.955 

10 
Prezervative 
distribuite 

168.6
20 

56.56
3 

12.705 8.724 0 0 0 246.612 
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11 Seringi distribuite 
529.3

90 
468.3

28 
0 0 0 0 0 997.718 

12 Seringi recuperate 
303.9

65 
482.1

98 
0 0 0 0 0 786.163 

13 
Sesiuni asistență 

medicală 
0 236 82 0 0 0 0 318 

14 
Referiri către 

servicii 
0 313 425 131 0 0 0 869 

15 Acompanieri 0 68 310 0 0 0 0 378 

16 

Sesiuni de 
consiliere pre și 

post test și testare 
HIV 

217 299 57 174 353 846 470 2.416 

17 

Sesiuni de 
consiliere pre și 

post test și testare 
VHC 

217 285 56 171 329 806 469 2.333 

18 

Sesiuni de 
consiliere pre și 

post test și testare 
VHB 

217 302 56 172 341 800 469 2.357 

19 
Sesiuni de evaluare 

TBC (screening) 
475 298 58 1 7 0 0 839 

20 
Referiri pentru 

diagnosticare TBC 
157 116 0 2 0 0 0 275 

21 

Acompanieri 
pentru 

diagnosticare TBC 
0 0 8 6 0 0 0 14 

22 
Persoane cu 

diagnostic TBC 
0 0 0 13 0 0 0 13 

23 

Sesiuni de 
consiliere 

psihologică 
0 209 3 131 0 0 0 343 

24 

Sesiuni de 
consiliere pentru 

aderență la 
tratament TBC 

0 22 0 49 0 0 0 71 

25 
Sesiuni de 

consiliere socială 
646 5.508 244 1117 0 0 0 7.515 

26 

Sesiuni de 
consiliere pentru 
integrare socio-

profesională 

3 579 31 14 0 0 0 627 
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Tabel nr. 2 – Distribuția, în funcție de locul furnizării serviciului, a beneficiarilor unici, a materialelor și 
serviciilor furnizate 
 

 
Nr. 
Crt. 

Număr beneficiari 
unici care au 

primit materiale și 
servicii 

 
TEREN 

 
TITAN 

 
ARDOR 

 
ARENA 

 
OCOL 

 
Check 
point 

 
Check 
point 

caravan 

 
Total 

1 SW  190 68 1 54 2 0 0 295 

2 BSB  59 33 1 8 0 617 385 1.085 

3 CDI  1.684 1.099 10 483 199 2 1 2.921 

4 HL/SC  118 11 0 3 0 0 0 131 

5 RR  1.761 264 769 227 3 0 0 2.775 

6 PLH  0 68 0 1 0 0 0 69 

7 OTH 156 218 1 54 146 0 0 572 

8 Nr. persoane unice 
care au primit 
servicii/materiale 

2.020 1.385 770 557 347 617 385 5.462 

9 Nr. persoane unice 
care au primit 
sesiuni IEC 

1.868 1371 770 557 256 0 0 4.242 

10 Nr. persoane unice 
care au primit 
prezervative 

1.868 682 295 102 0 0 0 2.659 

11 Nr. persoane unice 
care au primit 
seringi  

1.681 1.077 0 0 0 0 0 2.451 

12 Nr. persoane unice 
care au restituit 
seringi utilizate 

484 427 0 0 0 0 0 810 

13 Nr. persoane unice 
care au primit 
asistență medicală 

0 155 39 0 0 0 0 194 

14 Nr. persoane unice 
care au primit 
referiri 

0 186 212 109 0 0 0 500 

15 Nr. persoane unice 
care au primit 
acompanieri 

0 9 126 0 0 0 0 135 

16 Nr. persoane unice 
care au primit 
sesiuni de 
consiliere pre și 
post test și testare 
HIV 

213 285 55 167 343 617 385 2.021 

17 Nr. persoane unice 
care au primit 
sesiuni de 
consiliere pre și 

213 272 54 165 320 586 384 1.958 
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post test și testare 
VHC 

18 Nr. persoane unice 
care au primit 
sesiuni de 
consiliere pre și 
post test și testare 
VHB 

213 288 54 166 331 582 384 1.981 

19 Nr. persoane unice 
care au primit 
sesiuni de 
evaluare TBC 
(screening) 

463 293 55 1 7 0 0 817 

20 Nr. persoane unice 
care au primit 
referiri pentru 
diagnosticare TBC 

153 115 0 2 0 0 0 268 

21 Nr. acompanieri 
pentru 
diagnosticare TBC 

0 0 7 6 0 0 0 13 

22 Nr. persoane cu 
diagnostic TBC 

0 0 0 12 0 0 0 12 

23 Nr. persoane unice 
care au primit 
sesiuni de 
consiliere 
psihologică 

0 29 2 27 0 0 0 58 

24 Nr. sesiuni de 
consiliere pentru 
aderența la 
tratament TBC 

0 4 0 18 0 0 0 21 

25 Nr. persoane unice 
care au primit 
sesiuni de 
consiliere socială 

420 1.345 179 437 0 0 0 2.169 

26 Nr. persoane unice 
care au primit 
sesiuni de 
consiliere pentru 
integrare socio-
profesională 

3 470 29 14 0 0 0 515 

 

Serviciile oferite beneficiarilor au vizat reducerea riscurilor de infectare cu HIV, VHB și VHC și TBC (prin 
sesiuni personalizate de informare, educare și consiliere pentru reducerea riscurilor), vaccinare 
împotriva hepatitelor A și B, schimb de seringi, distribuire de prezervative, dar și motivarea 
beneficiarilor pentru a accesa serviciile medicale și sociale pentru diagnostic, tratament și suport 
social. 
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Grafic nr. 3 - Numărul de sesiuni de asistență medicală primară (AM), referire 
(Ref) și acompaniere la servicii medicale și sociale (A_A) furnizate de ARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 4. - Numărul de sesiuni de evaluare TBC (SC TB), referire (REF TB) și 
acompaniere (AC TB) în vederea diagnosticării TBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 5. Numărul materialelor de reducere a riscurilor distribuite și 
recuperate: prezervative (PRZ), seringi distribuite (SD), seringi recuperate (SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deși numărul de seringi distribuite a fost mai mic față de 2018, a crescut rata recuperării seringilor 
utilizate. 
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Tabel 3. - Numărul beneficiarilor unici testați cu teste rapide pentru HIV, VHC și VHB 
 

Nr. 
Crt. 

Număr persoane - distribuție pe 
categorii vulnerabile 

SW MSM CDI HL/ 
SC 

RR Alte 
categorii 

Total 

1 Testate cu test rapid, pentru HIV 29 1.022 404 10 164 541 2.023 

2 Cu rezultat reactiv la test rapid HIV 1 55 10 0 2 3 70 

3 Rata persoanelor cu rezultat reactiv 
la testul HIV 

3% 5% 2% 0% 1% 1% 3% 

4 Testate cu test rapid, pentru VHC  29 994 372 10 163 537 1.960 

5 Cu rezultat reactiv la test rapid VHC 7 39 203 6 66 5 251 

6 Rata persoanelor cu rezultat reactiv 
la testul VHC 

24% 4% 55% 60% 40% 1% 13% 

7 Testate cu test rapid, pentru VHB 28 991 390 9 162 544 1.983 

8 Cu rezultat reactiv la test rapid VHB 0 5 15 0 7 5 28 

9 Rata persoanelor cu rezultat reactiv 
la testul VHB 

0% 1% 4% 0% 4% 1% 1% 

 

Tabel 4. - Numărul testelor rapide efectuate pentru HIV, VHC și VHB 
 

Nr. 
Crt. 

Număr teste - distribuție pe 
categorii vulnerabile 

SW MSM CDI HL/S
C 

RR Alte 
categorii 

Total 

1 Nr. de teste rapide HIV realizate 32 1.352 432 9 173 552 2.416 

2 Nr. de teste reactive la test HIV rapid  1 61 10   2 5 78 

3 Rata testelor cu rezultat reactiv la 
testul HIV 

3% 5% 2% 0% 1% 1% 3% 

4 Nr. de teste rapide VHC realizate 31 1.308 396 9 170 548 2.333 

5 Nr. de teste reactive la test VHC 
rapid  

7 42 212 6 69 5 264 

6 Rata testelor cu rezultat reactiv la 
testul VHC 

23% 3% 54% 67% 41% 1% 11% 

7 Nr. de teste rapide VHB realizate 32 1.304 418 9 171 556 2.357 

8 Nr. de teste reactive la test VHB 
rapid  

0 5 16   7 5 29 

9 Rata testelor cu rezultat reactiv la 
testul VHB 

0% 0% 4% 0% 4% 1% 1% 

 

 

 

 

 

 

3. TESTARE 
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4. TRATAMENT SUBSTITUTIV CU METADONĂ  
 
 
Tabel nr. 5 – Numărul de beneficiari unici / Numărul total de contacte care au primit tratament 
substitutiv cu metadonă în 2018 și 2019 

Beneficiari unici ARENA OCOL Total 

Anul 2018 591 259 832 

Anul 2019 616 271 866 
 

Total contacte ARENA OCOL Total 

Anul 2018 55,812 16,009 71,821 

Anul 2019 54,216 15,434 69,650 
 

 

Tabel nr. 6 – Distribuția numărului de beneficiari unici care au primit tratament substitutiv cu metadonă 
în anii 2018 și 2019, în funcție de programul accesat 

Centrul 
/ 

program 

PROGRAMUL 
GRATUIT 

PROGRAMUL 15 LEI PROGRAMUL 550 LEI PROGRAMUL 700 LEI 

An 2018 An  2019 An 2018 An 2019 An 2018 An 2019 An 2018 An 2019 

ARENA 128 128 207 199 312 363 66 44 

OCOL -  - - - 259 271 - - 

 

Tabel nr. 7 – Distribuția numărului de comprimate de metadonă pe centre în funcție de concentrație 

Centrul / tip comprimate 
Met_20 mg_CP Met_5 mg_CP Sintalgon_2.5 mg_cp 

An 2018 An 2019 An 2018 An 2019 An 2018 An 2019 

ARENA 493,324 463,972 74,711 110,385 - 360,933 

OCOL 337,584 308,014 57,797 69,259 - 259,464 

Total 830,908 - 132,508 - - - 
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5. CHECKPOINT ARAS  
 
În 2019, Checkpoint ARAS a dezvoltat activitățile derulate în proiectul pilot (2017-2018). 
Astfel, s-a deschis un nou punct de lucru al centrului, aflat în biroul central ARAS, Bd. Eroii Sanitari nr. 
49. Această decizie s-a bazat pe dorința de a găsi o soluție pentru persoanele care nu doreau să vină 
în Queens Club, un club LGBT cunoscut, și care începuseră să își exprime această problemă pe 
aplicațiile de dating. 

O altă schimbare majoră a fost rebrandingul Checkpoint cu o 
identitate vizuală mai complexă: Checkpoint ARAS București. 
Acest nou logo face parte dintr-o strategie mai largă, ce 
include dezvoltarea altor centre de acest tip în alte orașe din 
țară, sub numele Checkpoint ARAS + Numele orașului.  

Campania a inclus, pe lângă logo, crearea unei întregi serii de materiale pentru sprijinirea și 
promovarea activității centrului:  cărți de vizită, ambalaje speciale pentru prezervative și lubrifianți, 
tricouri și hanorace, stegulețe, materiale informative pe diferite teme, formulare de consimțământ, 
formulare de testare. 

O altă activitate importantă a fost dezvoltarea echipei centrului, prin recrutarea și formarea de noi 
voluntari dintre peers. Astfel, 7 persoane noi au intrat în echipa Checkpoint și au primit formarea 
corespunzătoare. 

Activitatea de prevenire/consiliere/testare pentru BSB (pentru HIV, hepatite, infecții sexual 
transmisibile) s-a derulat conform planificării. Rezultate: 600 de pachete de teste însoțite de consiliere 
pre și post-test + 250 pachete de teste suplimentare. 

În această perioadă, a fost creat un Protocol de lucru al Checkpoint Queens, care include: modalitatea 
de a organiza spațiul de lucru, modul de abordare a clienților, etapele sesiunilor de consiliere pre și 
post testare, cum se face un test (corect și în siguranță), ce se face cu materialele care au intrat în 
contact cu sângele, cum se lasă spațiul și materialele pentru următoarea testare.  

Toți angajații Checkpoint au fost vaccinați pentru hepatită A și B.   

 

PRIDE TESTING WEEK ediția a 
doua (17-22 iunie 2019) - centrul 
a fost deschis de luni până vineri, 
de la 14,00 la 19,00, iar joi până 
la 21,00. De asemenea, echipa 
Checkpoint a participat la parada 
organizată cu această ocazie, 
oferind testare și consiliere într-
un cort special amenajat la 
capătul traseului. 
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VI. PROIECTE 

 
1. PROIECTUL „Abordarea integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice 
alternative de către societatea civilă”  
 
A avut ca obiectiv principal creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative 
în domeniile sănătate publică sau protecție socială. Implementarea proiectului este asigurată de ARAS 
– Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor 
Omului în România-Comitetul Helsinki. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Rezultatele obținute pe parcursul anului 
2019 includ: 

 rapoarte lunare de monitorizare a politicilor publice din domeniile social și medical;  
 Ghid de proceduri și instrumente de lucru în monitorizare politici publice sociale și medicale;  
 99 de reprezentanți ONG instruiți în formularea de politici publice alternative și în domeniul 

monitorizării politicilor sociale sau medicale; 
 5 propuneri de politici publice alternative realizate și depuse, 3 propuneri alternative 

acceptate; 
 Pagina web despre politiciile publice alternative dezvoltată: www.alternativ-sm.org 

 

Propunerile de politici publice: 
 

1.1 Introducerea testării HIV comunitare în programele naționale de sănătate 

Minută dezbatere:  
http://www.ms.ro/dezbateri-publice/pages/2/#b1d2f815lv  
Forma modificată:  
http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-978-din-26-iunie-2019-pentru-prelungirea-
termenului-de-aplicare-a-prevederilor-normelor-tehnice-nbsp-de-realizare-a-programelor-na-
ionale-de-s-n-tate-public-pentru-anii-2017-i-215586.html 
 

1.2 Eliminarea rubricii „antecedente medicale” din fișa medicală auto 

Minută dezbatere:  
http://www.ms.ro/dezbateri-publice/pages/2/#552f3d1x6h  
Noua formă:  
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G176UXOMLFE4FN2CPYJXMTN4Q7B  
 

1.3. Anonimizarea înregistrărilor referitoare la persoanele stigmatizate social 

Minută dezbatere:  
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/2019/08-03-
2019-MINUTA_DEZBATERII_PUBLICE_27_02_2019_site.pdf  
Formă modificată (anexa 7): 
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/54-familie/politici-familiale-incluziune-si-
asistenta-sociala/5427-20190225-ordin-29-2019  

http://www.alternativ-sm.org/
http://www.ms.ro/dezbateri-publice/pages/2/#b1d2f815lv
http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-978-din-26-iunie-2019-pentru-prelungirea-termenului-de-aplicare-a-prevederilor-normelor-tehnice-nbsp-de-realizare-a-programelor-na-ionale-de-s-n-tate-public-pentru-anii-2017-i-215586.html
http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-978-din-26-iunie-2019-pentru-prelungirea-termenului-de-aplicare-a-prevederilor-normelor-tehnice-nbsp-de-realizare-a-programelor-na-ionale-de-s-n-tate-public-pentru-anii-2017-i-215586.html
http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-978-din-26-iunie-2019-pentru-prelungirea-termenului-de-aplicare-a-prevederilor-normelor-tehnice-nbsp-de-realizare-a-programelor-na-ionale-de-s-n-tate-public-pentru-anii-2017-i-215586.html
http://www.ms.ro/dezbateri-publice/pages/2/#552f3d1x6h
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G176UXOMLFE4FN2CPYJXMTN4Q7B
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/2019/08-03-2019-MINUTA_DEZBATERII_PUBLICE_27_02_2019_site.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/2019/08-03-2019-MINUTA_DEZBATERII_PUBLICE_27_02_2019_site.pdf
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Reflectarea în presă a propunerilor făcute în dezbaterile publice: 
 

 https://www.mediafax.ro/social/reprezentant-ong-anti-sida-despre-includerea-diagnosticului-
in-fisele-de-eliberare-a-permiselor-de-conducere-poate-avea-ca-efect-discriminarea-
18132109  

 https://www.formaremedicala.ro/aras-solicita-ca-in-fisa-medicala-pentru-permisul-auto-sa-
nu-mai-fie-specificat-diagnosticul/  

 https://www.dcnews.ro/aras-doreste-modificarea-fisei-medicale-pentru-obtinerea-permisului-
auto_654534.html  

 https://www.edumedical.ro/metodolgii-de-lucru-pentru-testarea-hiv-in-comunitatile-cu-risc-
de-infectie/   

 https://360medical.ro/stiri/asociatia-romana-anti-sida-solicita-ministerului-sanatatii-sa-
elaboreze-metodologii-de-lucru-pentru-testarea-hiv-in-comunitatile-cu-risc-
crescut/2019/06/11/  

 https://rohealthreview.ro/asociatia-romana-anti-sida-si-asociatia-nationala-a-hemofilicilor-cer-
reforme-ministerului-sanatatii/  

 http://www.politicidesanatate.ro/politici-publice-alternative-propuse-de-societatea-civila/  
 

 
 

 
2. PROIECTUL „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce 
al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”  
 

Proiectul urmărește o abordare integrată de acțiuni care să ajute la creșterea gradului de participare 
voluntară și informată a populației largi, dar și a persoanelor din grupurile țintă vulnerabile la procesul 
de screening pentru depistarea tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente. 
 
Proiectul este cofinanțat de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este implementat de 
Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” în parteneriat cu ARAS, CPSS, RAA, UNOPA, ASPTMR și 
Samusocial. 
În cadrul proiectului, ARAS a participat la dezvoltarea metodologiilor de lucru și a facilitat participarea 
la screening TB în unități mobile pentru 450 de persoane vulnerabile din București și Ilfov, inclusiv 30 
de consumatori de droguri, precum și acompanierea la servicii de tratament pentru persoanele 
diagnosticate reactiv. 
 
 
 
 

https://www.mediafax.ro/social/reprezentant-ong-anti-sida-despre-includerea-diagnosticului-in-fisele-de-eliberare-a-permiselor-de-conducere-poate-avea-ca-efect-discriminarea-18132109
https://www.mediafax.ro/social/reprezentant-ong-anti-sida-despre-includerea-diagnosticului-in-fisele-de-eliberare-a-permiselor-de-conducere-poate-avea-ca-efect-discriminarea-18132109
https://www.mediafax.ro/social/reprezentant-ong-anti-sida-despre-includerea-diagnosticului-in-fisele-de-eliberare-a-permiselor-de-conducere-poate-avea-ca-efect-discriminarea-18132109
https://www.formaremedicala.ro/aras-solicita-ca-in-fisa-medicala-pentru-permisul-auto-sa-nu-mai-fie-specificat-diagnosticul/
https://www.formaremedicala.ro/aras-solicita-ca-in-fisa-medicala-pentru-permisul-auto-sa-nu-mai-fie-specificat-diagnosticul/
https://www.dcnews.ro/aras-doreste-modificarea-fisei-medicale-pentru-obtinerea-permisului-auto_654534.html
https://www.dcnews.ro/aras-doreste-modificarea-fisei-medicale-pentru-obtinerea-permisului-auto_654534.html
https://www.edumedical.ro/metodolgii-de-lucru-pentru-testarea-hiv-in-comunitatile-cu-risc-de-infectie/
https://www.edumedical.ro/metodolgii-de-lucru-pentru-testarea-hiv-in-comunitatile-cu-risc-de-infectie/
https://360medical.ro/stiri/asociatia-romana-anti-sida-solicita-ministerului-sanatatii-sa-elaboreze-metodologii-de-lucru-pentru-testarea-hiv-in-comunitatile-cu-risc-crescut/2019/06/11/
https://360medical.ro/stiri/asociatia-romana-anti-sida-solicita-ministerului-sanatatii-sa-elaboreze-metodologii-de-lucru-pentru-testarea-hiv-in-comunitatile-cu-risc-crescut/2019/06/11/
https://360medical.ro/stiri/asociatia-romana-anti-sida-solicita-ministerului-sanatatii-sa-elaboreze-metodologii-de-lucru-pentru-testarea-hiv-in-comunitatile-cu-risc-crescut/2019/06/11/
https://rohealthreview.ro/asociatia-romana-anti-sida-si-asociatia-nationala-a-hemofilicilor-cer-reforme-ministerului-sanatatii/
https://rohealthreview.ro/asociatia-romana-anti-sida-si-asociatia-nationala-a-hemofilicilor-cer-reforme-ministerului-sanatatii/
http://www.politicidesanatate.ro/politici-publice-alternative-propuse-de-societatea-civila/
http://www.marius-nasta.ro/
http://www.arasnet.ro/
http://www.cpss.ro/
http://www.raa.ro/
http://www.unopa.ro/
http://www.asptmr.ro/
http://www.samusocial.ro/
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3. PROIECTUL „Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE”  
 
Implementarea proiectului este asigurată de ARAS în parteneriat cu Asociația RĂMÂI ACASĂ, filiala 
Maramureș. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.  
Grup-țintă:  161 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială 
din municipiul Baia Mare 
Rezultatele obținute în primele 4 luni de proiect (septembrie – decembrie 2019): 
a) dezvoltarea unei unități de îngrijire la domiciliu și dotarea acesteia cu un minim de echipamente 
necesare, suplimentar celor puse deja la dispoziție de cei doi parteneri, în locația unității din Baia Mare; 
b) identificarea și evaluarea socio-medicală a 40 de vârstnici din Baia Mare aflați în situații de 
excluziune socială, vulnerabilitate determinată de boală, invaliditate, sărăcie etc; 
c) inițierea furnizării de servicii integrate, socio-medicale, pentru 25 de vârstnici, prin intermediul unei 
echipe multi-disciplinare de specialiști, precum: îngrijitori, asistenți sociali, asistenți medicali, medic, 
psiholog, kinetoterapeut etc. 
 
 
4. ARDOR - tabără de vară pentru copiii din Ferentari și mamele acestora 
 
Această activitate a fost implementată de echipa centrului ARDOR, cu finanțare de la Primăria 
Parisului, prin SIDACTION. O parte dintre copiii care au mers în această tabară (20 în total) nu ieșiseră 
niciodată din București, nu văzuseră niciodata Marea și nu știau „cum e să mergi cu trenul”. Beneficiarii 
acestei tabere provin din familii defavorizate, cu o situație financiară precară, expuse zi de zi la riscul 
de a se infecta cu virusul HIV sau HCV, deoarece părinții lor sunt consumatori de droguri injectabile 
(motiv pentru care unii copii au mers în tabără cu bunica). 
 
Este a doua tabără de acest tip, iar anul acesta nu am mai luat doar copii care au avut calificative foarte 
bune la școală, ci am luat și copii neșcolarizați, în vârstă de 8 și 9 ani. Acești copii nu merg la școală 
pentru că nu au acte de identitate, dar și pentru că nu au bani de haine, ghiozdane și rechizite. 
 
Experiența a fost deosebită pentru copii din multe puncte de vedere : au avut o baie și un pat doar 
pentru ei, au uitat de mizeria de acasă, de înjurături, certuri și bătăi. Mamele au fost mai indulgente, 
mai relaxate, nu s-au mai gândit  „oare ce le dau mai târziu sau mâine să mănânce?”. A fost o 
săptămână în care nu a existat grija pentru ziua de mâine. 
 
Mamele au avut un alt tip de relație cu copiii lor, s-au simțit bine împreună, iar copiii s-au mirat că pot 
sta cu mamele lor fără ca acestea să îi bată/ înjure. 
 
Tabăra a fost o ocazie bună pentru sesiuni de consiliere socială cu mamele/bunicile prezente. Aici am 
aflat o mulțime dintre problemele cu care se confruntă acestea, probleme ascunse până acum, de 
rușine sau de teamă (soț/ frate infectat cu HIV, lipsa actelor etc). Am putut discuta deschis pe diverse 
teme, unele foarte personale.  
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VII. FORMARE 

 

1. FORMARE INTERNĂ 
 
Pe parcursul anului 2019, echipa ARAS a participat la un curs de formare internă / schimb de 
experiență (Krapet, Bulgaria), domeniile de instruire fiind, în funcție de responsabilitățile fiecăruia: 
GDPR, procedurile de lucru în servicii, consilierea pre și post test HIV, deontologie în practica 
profesională. 
Voluntarii ARAS au participat la un curs de formare inițială, în cadrul căruia au dobândit cunoștințe 
despre ARAS, sectorul nonprofit, prevenirea transmiterii HIV, metode de animare a grupurilor, 
proceduri de lucru în  educație pentru sănătate. 
Formarea internă în cifre: 65 angajați și 7 voluntari instruiți pe parcursul anului 2019. 
Noi competențe obținute de echipa ARAS pe parcursul acestui an: formare de formatori în sănătatea 
mintală; management programe sociale, marketing (inițiere), limba franceză începători și avansați. 
Pentru 2020, intenționăm să actualizăm cunoștințele și abilitățile echipei ARAS prin formare în 
domeniul standardelor de lucru în serviciile sociale. 
 
2. FORMARE EXTERNĂ  
 
Curs de consiliere HIV: 

 17 cursuri  x 45 de participanți = 765 de asistenți medicali din București care dețin cunoștințe 
despre prevenirea HIV 

 5 cursuri x în medie 20 de participanți = 100 de reprezentanți ONG care dețin cunoștințe despre 
monitorizarea politicilor publice 

 Aprecierile participanților la cursuri  cu privire la calitatea formării au fost 98% foarte bune  
 

Descrierea cursului : 
 

A fost dezvoltat începând cu anul 2001, incluzând 
continuu noi metodologii, noi recomandări 
internaționale.  
Este un curs interactiv, cu participare diversă: 
asistenți medicali din medicină de familie, 
stomatologie, secții de chirurgie, epidemiologie, 
farmacie, oftalmologie, care își prezintă experiențele 
legate de domeniul HIV/SIDA. 
Principalele teme: răspunsul social față de infecția cu 
HIV, transmitere și prevenire, persoanele vulnerabile, 
legislație și recomandări internaționale, statistici, comunicare în relația cu pacientul, tehnici de 
consiliere, teorii ale schimbării comportamentului, studii de caz  
Rezultat principal : prin instruirea asigurată extern am promovat respectarea drepturilor omului, am 
transmis informații corecte despre prevenirea HIV și, nu în ultimul rând, am vorbit public despre 
societatea civilă și implicarea voluntară în activități sociale. 
Pentru 2020 am planificat: acreditarea ARAS ca furnizor de calificare în domeniul “îngrijitor la 
domiciliu”. 
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VIII. COMUNICARE 

 

Departamentul de comunicare ARAS a asigurat în 2019 comunicarea internă, constând în informarea 
personalului despre evenimente ale asociației, ale altor organizații, conexiuni intercentre, 
interdepartamente, circulația mesajelor de interes pentru buna desfășurare a activității: anunțuri 
interne de angajări, revista presei, actualizări date, evenimente, cursuri, articole ştiinţifice. De 
asemenea, a reprezentat asociaţia într-un grup de reflecție, ce s-a întrunit periodic în videoconferințe, 
pentru remodelarea identității vizuale a Coalition PLUS, rețea francofonă de organizații HIV/hepatite 
virale/drepturile omului, din care ARAS face parte din anul 2011. 
 
Comunicarea externă a vizat relaționarea cu presa, redactarea de comunicate de presă, crearea de 
conținut pentru pagina de Facebook (noutăți, evenimente, dificultăţi, activităţi ARAS, cu impact asupra 
clienților sau partenerilor din sectorul ONG). 
 
Colaboratoarele noastre media din 2019, care ne-au acordat sprijin și spații importante de exprimare, 
sunt: Adevărul, București TV, Digi24, Elle România, Evenimentul Zilei, Medical TV, Newsweek Romania, 
Pacientul 2.0, PaulaRusu.ro, Radio Vocea Speranței, Revista Politici de sănătate, Vice România. 
 
O componentă a demersurilor de comunicare a constituit-o colecta de fonduri. Au fost create şi 
publicate texte de promovare a campaniei 3,5% în favoarea ARAS din impozitul pe venit datorat de 
contribuabili statului; campanii punctuale de caritate - apeluri pentru sprijinirea unor persoane aflate 
în situații sociale dificile – prin pagina de facebook ARAS Bucuresti; promo-uri video din campania 
Durex România: «10% din prețul unui pachet de prezervative vândut – virați în contul ARAS pentru 
testări gratuite HIV/hepatite». 
 
ARAS s-a asociat şi a promovat, prin intermediul website-ului şi al paginii de Facebook, iniţiative de 
advocacy internaţionale sau naţionale: «Pentru o Europă a sănătății » (campanie a Coalition 
PLUS/Platforma Europa, ocazionată de alegerile europarlamentare), Campanie de advocacy CRIPS Ile-
de-France pentru suplimentarea de către şefii de state a resurselor pentru Fondul Global de Luptă 
Împotriva HIV/SIDA, Turberculozei și Malariei (Lyon): «Treatment 4All».  
 
Alte campanii comunicate publicului: « Alternativ SM » – rețea de ONG, iniţiată de ARAS, pentru 
influenţarea politicilor publice din domeniul social şi cel al sănătăţii; Săptămâna Europeană a Testării 
HIV/hepatite: ediţia de primăvară şi ediţia de toamnă-iarnă; Caravane Checkpoint de testare prin țară; 
Campania Sprijin, nu pedepse! – 26 iunie; PRIDE România – Marșul diversității; Ziua Mondială 
Antituberculoză – 24 martie; Ziua Mondială Antihomofobie – 17 mai; Ziua Internaţională de 
conștientizare asupra Supradozei - 31 august; Ziua mondială de combatere a hepatitei - 28 iulie; Ziua 
Internaţională a Lumânărilor Aprinse – 19 mai; Ziua mondială SIDA – 1 Decembrie; Ziua Internaţională 
a Voluntarului – 5 decembrie; Ziua drepturilor omului – 10 decembrie. 
 
Exemple de alte conţinuturi ale postărilor Facebook: campanii de recrutare a voluntarilor, activităţi de 
advocacy, promovarea serviciilor ARAS, reprezentări la conferinţe, schimburi de bune practici şi 
evenimente ştiinţifice. 
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Prezenţi în media [@Adevărul.ro Live]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Campanii de informare HIV [cu Durex România]: 

Căutăm voluntari -- o resursă 
preţioasă încă de la fondarea ARAS! 

Voluntari pentru activităţi de informare adresate 
tinerilor  [@ Opportunity Week-end 2019] 
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Susţinem eforturile internaţionale 
pentru finanţarea prevenirii şi 
tratării HIV/hepatitelor/TBC Ne facem cunoscute iniţiativele de advocacy 

[Alternativ-SM] 

Promovăm serviciile ARAS [cabinet 
stomatologic – model de bune practici în 
precauţii universale] 

Participăm la conferinţe internaţionale, 
unde experienţa noastră contează! 

Ne facem cunoscute rezultatele din cercetare 
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IX. CERCETARE 

 

Departamentul de cercetare comunitară ARAS a continuat să se implice și în 2019 în diferite proiecte 
din domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri, infecției cu HIV, virusurilor hepatitice 
sau altor boli infecțioase. Ca în anii trecuți, elaborarea și implementarea studiilor de cercetare au fost 
posibile și cu sprijinul unor parteneri naționali și internaționali. 

1. Depunerea spre finanțare la Inițiativa 5% a proiectului de cercetare I5PC – Cascade comunitare 
care își propune să analizeze contribuția comunității la accesul și menținerea în serviciile de 
sănătate a persoanelor identificate cu test reactiv la HIV. Acest proiect presupune un proces global 
de autoevaluare / inter-evaluare și dezvoltare a capacităților în 3 asociații din 3 regiuni și 3 contexte 
diferite – Mali, Maroc, România. Acest proiect a primit finanțare și va fi demarat în anul 2020. 

2. Demararea proiectului ANRS - SEXTRA, un studiu de cercetare online care își propune să identifice 
factorii de risc la HIV și nevoile în materie de sănătate în rândul lucrătorilor sexuali născuți de sex 
masculin care utilizează internetul pentru identificarea clienților. 

3. Depunerea spre finanțare la Merck Sharp & Dohme a proiectului de cercetare comunitară COBA-
LINK al cărui obiectiv este de a îmbunătăți accesul și menținerea în serviciile de sănătate a 
persoanelor identificate cu test reactiv la HIV în centrele comunitare.  

4. Participarea la Summit-ul pe tema Hepatitei C din Marsilia (25-26 noiembrie 2019, ediția a III-a) cu 
o prezentare despre barierele și oportunitățile întâlnite de ARAS în intervențiile de reducere a 
riscurilor pe care le acordă consumatorilor de droguri din București.  

5. Implementarea unei cercetări interne ARAS cu privire la accesul consumatorilor de droguri 
injectabile la serviciile de prevenire, testare-diagostic şi tratament. În urma acestui studiu calitativ 
s-au elaborat o serie de recomandări în vederea îmbunătățirii serviciilor ARAS:  

 o mai bună promovare a serviciilor ARAS și identificarea unor metode de motivare a 
grupului ținta în accesarea acestora; 

 susținerea și promovarea funcției de navigator de pacienți ca activitate unică pentru 
referirea/îndrumarea/acompanierea în serviciile medico-psiho-sociale. 

 creșterea cantității de seringi distribuite per client la 100 și diversificarea materialelor 
furnizate: mănuși, fiole, tăvițe, pături, mâncare.  

 reluarea campaniilor de testare în mijlocul comunităţii (cu unitatea mobilă); 

 adaptarea unor servicii de suport emoţional în centrele ARAS (dupa modelul francez 
„Services d’écoute psychologique ”) 

În urma elaborării acestui studiu, s-a depus un abstract care va fi prezentat ca poster în cadrul 
conferinței AFRAVIH, ediția X-a ce va avea loc în 2020 în Dakar. 
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X. CAPITALIZARE / Pôle Capitalisation din cadrul Direcției Parteneriate și Capitalizare a Coalition PLUS 
 

Ca parte a dinamicii de creștere instituțională a Coalition PLUS, Direcția Parteneriate și Capitalizare are 
următoarele obiective :  

 dezvoltarea vizibilității rețelei Coalition PLUS; 

 realizarea de parteneriate cu diverși actori din domeniul sănătății, HIV/SIDA și hepatitelor 
virale;  

 valorizarea rezultatelor colective ale membrilor și partenerilor Coalition PLUS privind 
epidemiile din diferite domenii și sectoare geografice, valorizarea modalităților de intervenție, 
strategiile de poziționare și de referință în domeniul sănătății la nivel mondial.  

 
Direcția Parteneriate și Capitalizare este compusă din următoarele departamente:  

1. Departament Mobilizare (Bujumbura, Burundi, în cadrul organizației ANSS, membră a Coalition 
PLUS) 

2. Parteneriate (Pantin, Franța) 
3. Capitalizare (București, România, în cadrul organizației ARAS, membră a Coalition PLUS) 
4. Relații Instituționale (Geneva, Elveția) 

 
Departamentul de Capitalizare, creat la sfârșitul anului 2019, are sediul la București, România, în cadrul 
ARAS, organizație membră a Coalition PLUS. Localizarea Departamentului Capitalizare a fost decisă în 
concordanță cu strategia Coalition PLUS privind descentralizarea/de-localizarea Secretariatului rețelei 
către membrii din perspectiva implicării acestora în co-managementul activităților rețelei. 
 
Activitatea Departamentului de Capitalizare (Pôle Capitalisation) constă în implementarea celui de-al 
treilea obiectiv al Direcției Parteneriate și Capitalizare, contribuind la consolidarea vizibilității rețelei 
Coalition PLUS prin capitalizarea și valorificarea cunoștințelor, a practicilor și a rezultatelor obținute în 
domeniul HIV și hepatitele virale.  
 
Departamentul de Capitalizare își exercită activitatea, în mod transversal, în strânsă colaborare cu 
celelalte Direcții ale Secretariatului Coalition PLUS.  
 
Principalele obiective ale Departamentului de Capitalizare :  

1. Elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei de capitalizare a Coalition PLUS și a 
planului de acțiune al acesteia.  
2. Valorizarea capitalului strategic de cunoștințe și expertize al Coalition PLUS, rezultat al valorii 
adăugate și a calității intervențiilor comunitare ale membrilor și partenerilor săi, în 
vederea recunoașterii rețelei, la nivel regional și internațional, ca actor inconturnabil în domeniul 
prevenirii și combaterii HIV/SIDA și hepatitelor virale.  
3. Utilizarea, actualizarea cunoștințelor strategice, identificate ca urmare a diferitelor procese de 
capitalizare, pentru dezvoltarea și implementarea unor noi programe și acțiuni prioritare ale 
Coalition PLUS.  
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Contextul național și european în care s-au desfășurat activitățile de advocacy ale ARAS în 2019 a fost 
marcat în principal de Alegerile Europarlamentare și Președinția României la Consiliul Uniunii 
Europene. 
Pe lângă activitățile dedicate acestor evenimente (și care sunt enumerate mai jos), ARAS a continuat 
demersurile de advocacy pentru creșterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii medicale și 
sociale, finanțarea publică a serviciilor de reducere a riscurilor, pentru respectarea drepturilor 
persoanelor fără acte de identitate/ asigurare de sănătate. De asemenea, ca membră în Grupul de 
lucru advocacy din cadrul Country Coordination Mechanism al Fondului Global de Luptă Împotriva 
HIV/SIDA, Turberculozei și Malariei din România (GFATM), ARAS a participat la consultări și redactări 
de documente de poziție pentru implementarea cu succes și conform calendarului a activităților 
asumate de România prin acest grant. 
 
Pe scurt, câteva dintre realizările ARAS în 2019: 

a. Alături de celelalte organizații membre ale Platformei Europa a Coaliției PLUS, ARAS a 
trimis tuturor candidaților români la Europarlamentare documentul de poziție EUROPE, 
în care subliniam problemele cu care se confruntă persoanele vulnerabile din toate 
statele UE și propuneam diverse soluții pentru rezolvarea acestora; 

b. Comunicare strânsă cu dna. Dr. Diana Păun, consilieră pe probleme de sănătate a 
Președintelui României, în vederea implementării unui proiect sub patronajul 
Președinției; 

c. Implicarea în elaborarea Planului-Cadru Național pentru eradicarea hepatitelor virale; 
d. Intrarea în inițiativa HIV OUTCOMES, alături de UNOPA și Carusel; 
e. Parteneriat strâns cu Ro-APAH, asociația persoanelor afectate de Hepatite din 

România; 
f. Prezență activă la diverse conferințe și reuniuni europene: reuniunea coordonatorilor 

pe problema drogurilor din cadrul UE; Conferința HIV/Hep (ARAS a fost membră în 
comitetul de organizare);  

g. Participare la reuniunea Communities Delegation GFATM, care a avut loc la București; 
h. ARAS a devenit vice-președinte al Country Coordination Mechanism pentru 

implementarea proiectului de tranziție GFATM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


