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ARAS 2011 

Cine suntem 
 

ARAS este o organizaţie non-guvernamentală înregistrată oficial la 10 aprilie 1992, în 
Bucureşti. Membrii ei fondatori au fost un grup de tineri studenţi, medici, profesori, 
arhitecţi şi ingineri, îngrijoraţi de amploarea pe care o luase răspândirea infecţiei cu HIV 
în România, în condiţiile lipsei oricăror servicii de prevenire HIV sau de asistenţă socială 
pentru persoanele afectate de HIV/SIDA, după accidentul epidemiologic de la sfârşitul 
anilor ’80.  

Misiunea organizaţiei constă în: informarea şi educarea tuturor categoriilor de populaţie 
asupra pericolului reprezentat de SIDA şi asupra mijloacelor de prevenire a infecţiei cu 
HIV; promovarea atitudinii de sprijin, apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor 
infectate şi/sau afectate de HIV; crearea unor servicii de asistenţă medico-socială 
pentru persoanele care fac parte din grupurile dezavantajate social. 

Principalele valori promovate de ARAS sunt: non-discriminarea, recunoaşterea dreptului 
fiecăruia la informare, educaţie, la servicii medicale şi sociale de calitate, dreptul la 
confidenţialitate, caracterul non-profit al asociaţiei, centrarea pe comunitate, 
voluntariatul, profesionalismul, flexibilitatea şi adaptabilitatea. 

 

Foto 1: ARAS are nouă filiale în oraşele: Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj, Constanţa, 
Craiova, Iaşi, Piatra-Neamţ, Timişoara şi un punct de lucru la Arad 
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Portofoliu 
 

Cele mai importante realizări ale asociaţiei pot fi considerate premierele pe care le-a 
introdus în domeniu, la nivelul ţării noastre. Dintre acestea, enumerăm, pe scurt, faptul 
că: 

 ARAS a fost primul ONG românesc axat pe servicii legate de infecţia cu HIV/SIDA şi 
una dintre primele organizaţii non-guvernamentale alcătuite din voluntari. 

 SIDA Helpline, primul serviciu naţional de informare cu privire la HIV/SIDA îi aparţine 
ARAS. Deşi la începuturile sale, în 1993, era o linie telefonică de informare şi suport cu 
apel la tarif normal în reţeaua naţională de telefonie, dar şi cu program limitat, la 
mai puţin de 10 ani distanţă a devenit linie verde, cu program permanent (2002). 

 Experienţa acumulată ne-a permis să oferim training pentru alte ONG. ACCEPT, 
Fundaţia „Alpha transilvană” din Târgu-Mureş, din care ulterior s-a desprins un nucleu 
ce a dat naştere actualului SMURD (Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi 
descarcerare), sunt doar cîteva exemple. 

 A creat primele grupuri de suport din ţară pentru adulţii cu HIV/SIDA (1995). 

 A încurajat şi sprijinit apariţia mai multor organizaţii ale persoanelor cu HIV/SIDA („Noi 
şi ceilalţi” , „Fundiţa roşie”, „Sănătatea 2000”, „Sens pozitiv”, Uniunea Naţională a 

Foto 2: Grup de lucru la Adunarea Generală ARAS, 15 iulie 2011 
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Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) sau ale foştilor consumatori de 
droguri injectabile: „Integration”). 

 ARAS s-a aflat la originea primei campanii de marketing social din ţară, în urma 
căreia, în parteneriat cu PSI România, a fost creată marca accesibilă de 
prezervative “Love Plus” .  

 A introdus în România consilierea pre- şi post-testare HIV şi este promotoarea instruirii 
profesionale în domeniu, destinată profesioniştilor din domeniul sănătăţii (medici, 
asistenţi medicali şi moaşe) şi acreditată ca educaţie medicală continuă. 

 Este iniţiatoarea activităţilor de informare pentru grupuri vulnerabile greu-accesibile, 
în chiar locul în care acestea trăiesc sau lucrează; a desfăşurat primele programe de 
reducere a riscurilor asociate drogurilor injectabile şi primele programe de reducere 
a riscurilor de infecţie cu HIV/alte infecţii cu transmitere sexuală pentru persoanele 
care practică sexul comercial etc. 

 Modelul serviciilor ARAS de prevenire şi cel al serviciilor sociale pentru persoanele cu 
HIV/SIDA au fost urmate şi reproduse, de-a lungul anilor, de tot mai multe organizaţii. 
Serviciile oferite de asociaţie sunt acreditate de statul român şi recunoscute la nivel 
internaţional. În acelaşi timp, asociaţia contribuie la elaborarea de documente 
strategice în domeniul HIV/SIDA (Strategia naţională HIV/SIDA, Strategia naţională 
antidrog). 

 
2011 pe scurt 
În cursul anului 2011, ARAS a oferit servicii de informare cu privire la HIIV/SIDA şi la alte 
infecţii cu transmitere sexuală, educaţie pentru adoptarea unor comportamente fără 
riscuri, facilitarea accesului la servicii medicale şi de prevenire, diagnostic, tratament, 
asigurare de referiri către alte organizaţii/instituţii, informaţii legislative, consiliere socială, 
consiliere psihologică, terapie ocupaţională şi activităţi recreative, distribuire de 
materiale informative şi de  reducere a riscurilor de infectare (prezervative, echipament 
steril de injectare), s-au organizat grupuri de suport. 

Serviciile medicale acordate de ARAS au inclus tratamentul dependenţei de opiacee 
prin substituţie cu metadonă şi tratament stomatologic.  

Aceste servicii au fost însoţite de demersuri de advocacy pentru respectarea drepturilor 
beneficiarilor, precum şi de instruire adresată ofertanţilor de servicii. 
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 Minicronologie 
 1992: ARAS organizează prima sa campanie estivală de informare, pe litoralul Mării 

Negre, implicând circa 100 de voluntari; de atunci, acest tip de campanie s-a 
desfăşurat cu regularitate în fiecare an. 

 1993: Primul serviciu SIDA Helpline, deschis pe bază de voluntariat. 

 1995: Se conturează primul grup de autosuport pentru persoanele cu HIV/SIDA. Are 
loc demararea programului ARAS de asistenţă psihosocială, destinat adulţilor şi 
vizând respectarea drepturilor acestora şi integrarea socială. Primele quilt-uri 
româneşti, dedicate copiilor care au murit de SIDA în orfelinate, au fost desfăşurate 
în cadrul unei ceremonii internaţionale de profil, la San Francisco. Şi acest gen de 
eveniment va fi reiterat anual de ARAS, în spaţii publice din România.  

 1997: Este dotat cu echipament şi inaugurat cabinetul stomatologic ARAS, model de 
bună practică în oferirea de servicii stomatologice (aplicarea precauţiilor 
universale). 

 1999: Primele centre de consiliere şi testare voluntară HIV sunt deschise la Bucureşti, 
Constanţa şi Iaşi, în colaborare cu Direcţiile de Sănătate Publică locale. În acelaşi 
an, începe proiectul „Seară de Seară”, adresat persoanelor implicate în sexul 
comercial (prostituate, proxeneţi, combinatori). Inaugurarea unui proiect vizând 
informarea adulţilor şi copiilor străzii cu privire la riscurile infectării cu HIV şi cu alte 
infecţii cu transmitere sexuală (ITS). 

 2000: Iniţierea unui proiect de prevenire a riscurilor asociate consumului de droguri 
injectabile. 

 2002: ARAS este membră fondatoare şi coordonatoare a Romanian Harm Reduction 
Network [Reţeaua română de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 
injectabile]. În acelaşi an, asigură secretariatul Comisiei Naţionale Multisectoriale 
SIDA (CNMS). Iniţiatoare şi participantă directă la concepţia CNMS, ARAS a 
contribuit masiv la elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale SIDA, deţinând, în 
acelaşi timp, un rol important în reforma legislativă din domeniul HIV/SIDA. 

 2003: Rol decisiv în redactarea aplicaţiei României la finanţarea disponibilă prin 
proiectul Fondului Global şi al Băncii Mondiale, program gestionat de Fondul Global 
de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FGSTM). FGSTM este un 
parteneriat al guvernelor, al societăţii civile şi al mediului internaţional de afaceri. 
Creat în 2002, şi-a propus să aloce resurse considerabile pentru a combate aceste 
trei cele mai devastatoare boli din lume. Fondurile sunt canalizate către regiunile 
cele mai afectate, dintre care face parte şi România. 

 2004-2007: ARAS este implementator al programului FGSTM în România (Runda a II-
a): Combaterea HIV/SIDA – un răspuns cuprinzător, coordonat, multisectorial în 
România. În afară de Capitală, ARAS numără filiale la Bacău, Braşov, Cluj, 
Constanţa, Dolj, Iaşi, Neamţ, Timiş şi un punct de lucru la Arad, la nivelul cărora – şi al 
judeţelor limitrofe – a avut şansa de a-şi extinde programele începute la Bucureşti. 
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 2005: Sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, în noiembrie, ARAS a organizat şi 
găzduit la Bucureşti prima sa conferinţă cu participare internaţională, axată pe: 
„Servicii durabile pentru grupurile vulnerabile". 

 2006: ARAS este invitată să facă parte din Colegiul Prim-Ministrului României pentru 
consultarea asociaţiilor şi fundaţiilor. În colaborare cu artistul hip-hop Puya şi canalul 
TVR 2, ARAS desfăşoară în 20 de oraşe mari ale ţării campania naţională „Învaţă să 
alegi!”, o campanie de promovare, în rândul tinerilor, a unor comportamente 
sănătoase şi de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 
(InvataSaAlegi.wordpress.com).  

ARAS lansează primul studiu aprofundat, realizat în România, referitor la perspectiva 
practicantelor sexului comercial asupra transmiterii HIV/SIDA şi a altor infecţii cu 
transmitere sexuală. 

Au loc numeroase reprezentaţii teatrale în licee, susţinute de voluntarii ARAS, liceeni 
şi studenţi, în cadrul proiectului de prevenire HIV prin teatru: „SIDA – o problemă care 
te priveşte!”.  

2007: ARAS pune în practică primul serviciu de consiliere juridică prin telefon pentru 
persoanele cu HIV/SIDA, în cadrul unui proiect finanţat de Ambasada Olandei, prin 
programul FSA.  

 2008: ARAS creează Reţeaua legală HIV/SIDA (www.hivnet.ro), o platformă pentru 
apărarea drepturilor omului, constituită din reprezentanţi ai mai multor organisme cu 
programe de profil. 

 2009: Inaugurarea, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Copilului din sectorul 3, Bucureşti, a Centrului medico-social Titan, oferind 
servicii de asistenţă psiho-medico-socială pentru persoanele vulnerabile. 

 2007-2010: O nouă rundă de finanţare din partea FGSTM permite desfăşurarea unor 
programe de creştere a accesului grupurilor vulnerabile la servicii de prevenire şi 
suport. Beneficiarii acestora: consumatori de droguri injectabile din patru judeţe şi 
Bucureşti; persoane implicate în sexul comercial (10 judeţe + Bucureşti); populaţie cu 
majoritate roma din comunităţi defavorizate şi persoane fără adăpost din aceleaşi 
11 locaţii. 

 2010-2013: ARAS beneficiază de cofinanţare din partea Fondului Social European, 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2010, 
“Investeşte în oameni!”, pentru derularea a două proiecte naţionale cu durata de 3 
ani: “Este dreptul tău să ştii – proiect de promovare a sănătăţii pentru femei”, prin 
care s-au creat, în ţară, 12 centre de consiliere şi orientare pentru integrarea socio-
profesională a femeilor vulnerabile social, şi “A doua şansă”, care îşi propune 
îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru persoane cu dublă vulnerabilitate: 
pe de o parte consum de droguri injectabile, pe de altă parte apartenenţă la etnia 
romă, femei, foşti deţinuţi, victime ale traficului de persoane etc. 
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Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA 
în România 

“Iubeşte cu cap! Până peste cap!” 

 

Proiectul şi-a propus să ofere tinerilor (15-25 de ani) informaţii corecte în ceea ce priveşte 
HIV/SIDA, pentru a-i motiva să adopte un stil de viaţă mai sănătos, un comportament 
responsabil şi o atitudine nediscriminatoare faţă de persoanele infectate cu HIV. În 
acelaşi timp, s-a adresat mai multor grupuri-ţintă: elevi, cadre didactice, personal 
medical, şi şi-a dorit realizarea unei puternice campanii de responsabilizare socială şi de 
luptă împotriva stigmatizării. 

Proiectul a fost implementat de un parteneriat între ARAS, Fundaţia “Tineri pentru Tineri”, 
Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii (ARPS), Uniunea Naţională a 
Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), Fundaţia “Alături de voi” 
România (ADV) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). 

Împărţit în 3 componente majore, proiectul a vizat o intervenţie integrată de prevenire în 
rândul populaţiei generale de tineri: intervenţii în comunitate prin comunicare 
interpersonală; campanie mass-media; instruirea autorităţilor locale, a profesioniştilor din 
sănătate (medici, asistenţi medicali), educaţie (profesori, consilieri psihopedagogi şi 
educatori între egali) şi a jurnaliştilor. 

Foto 3: Curs de formare educatori între egali, Bucureşti,  aprilie 2011 
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Implementarea efectivă a programelor s-a desfăşurat în Bucureşti şi în 9 judeţe-ţintă 
(Bacău, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, Mureş, Neamţ, Timiş şi Vaslui) şi a presupus: realizarea 
de materiale de informare-educare-comunicare; instruirea educatorilor între egali, a 
cadrelor didactice, a personalului medical şi jurnaliştilor; activităţi de prevenire şi 
promovare a comportamentelor responsabile în şcoală şi în afara şcolii. 

Ca rezultate ale proiectului, vorbim despre: implementarea unei campanii de prevenire 
HIV/SIDA adresată tinerilor: 210.432 de tineri care au participat la sesiuni de prevenire a 
HIV în afara şcolii, 32.407 tineri care au participat în licee la sesiuni de informare; 1.800 de 
voluntari/educatori între egali formati; 554 de medici/asistente medicale instruti; 1100 de 
cadre didactice instruite; 88 de jurnalisti instruiti; 221 de persoane seropozitive instruite.  

Proiectul a fost finanţat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin 
Mecanismul Financiar SEE (Spaţiul Economic European), fiind un proiect individual în 
componenta granturi, aria „Sănătate şi ocrotirea copilului”, şi a reprezentat 
materializarea unui parteneriat extins între organizaţii şi instituţii ce au ca misiune 
implicarea în problematica HIV/SIDA. 

Demarat în mai 2009, proiectul s-a încheiat la 30 aprilie 2011. 

Foto 4: Curs de consiliere HIV/SIDA pentru asistenţii medicali din Piatra-Neamţ, aprilie 
2011. Formator: ARAS. Organizator: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România. Curs acreditat ca educaţie medicală continuă. 
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Este dreptul tău să ştii — 
proiect de promovare a sănătăţii pentru femei 
 

Femeile sunt vulnerabile faţă de infecţia cu HIV şi faţă de alte infecţii transmisibile sexual, 
atât din cauze fiziologice, cât şi din cauze sociale. Proiectul se concentrează pe 
promovarea sănătăţii (ca stare de bine fizic, psihic şi social – aşa cum este definită de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii). Astfel, proiectul asigură pentru femeile care sunt cele 
mai vulnerabile social nu numai acces la informaţii despre sănătate, ci şi consiliere 
socială şi dezvoltarea abilităţilor necesare integrării profesionale. De asemenea, 
proiectul include activităţi de reducere a discriminării şi stigmatizării femeilor vulnerabile 
social. 

Toate aceste activităţi sunt parte atât din strategiile naţionale şi internaţionale din 
domeniul sănătăţii, cât şi din cele legate de egalitatea de şanse pentru femei sau cele 
legate de incluziunea socială, inclusiv în Planul Naţional de Dezvoltare. 

Grupul-ţintă al proiectului este constituit din femei, în special vulnerabile social şi, astfel, 
la risc de îmbolnăvire. Vulnerabilitatea socială determină nu numai lipsa accesului la 
servicii, ci şi lipsa accesului la informaţii despre sănătate, drepturile elementare, resursele 
disponibile. Situaţia de vulnerabilitate poate determina şi abuzuri sexuale sau fizice. 

Foto 5: Materiale “Este dreptul tău să ştii”, folosite cu prilejul unei întâlniri cu 
jurnaliştii din Bucureşti, pe tema combaterii discriminării persoanelor vulnerabile 
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Campaniile cuprinse în proiect se adresează cu precădere femeilor care trăiesc cu HIV/
SIDA, persoanelor implicate în prostituţie, femeilor fără adăpost, femeilor care trăiesc în 
sărăcie, partenerelor persoanelor care consumă droguri. 

Conceput ca un parteneriat între ARAS, RHRN, Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
“Prof. dr. Matei Balş” şi TAMPEP (Olanda), proiectul a început la 1 februarie 2010 şi se va 
încheia la 31 ianuarie 2013. 

Rezultatele aşteptate ale proiectului includ: 
 700 de femei vulnerabile primesc servicii de integrare socio-profesională complexe; 
 70 de operatori media primesc informaţii despre combaterea discriminării şi 

stigmatizării persoanelor vulnerabile; 
 200 de coordonatori de servicii sociale primesc informaţii despre proiect şi despre 

activităţile de combatere a discriminării; 
 200.000 de femei sunt informate cu privire la activităţile din proiect prin intermediul 

campaniilor, în special cea media; 
 5.000 de femei obţin informaţii detaliate despre sănătate, activităţile din proiect şi 

serviciile disponibile, prin intermediul educatoarelor între egali şi ai serviciului SIDA 
Helpline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la începutul proiectului şi până acum, au fost inaugurate 12 centre de integrare 
socio-profesională (3 în Bucureşti şi câte unul în Arad, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, 
Constanţa, Craiova, Iaşi, Piatra-Neamţ, Timişoara) şi au fost produse: un pliant cu 

Foto 6: Metode de instruire în educaţia pentru egali, Bucureşti, 11-15 iulie 2011 
Formatori: Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof.  Dr. Matei Balş” şi TAMPEP 
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informaţii generale despre HIV/SIDA pentru femei, un minighid al serviciilor socio-
medicale pentru femeile vulnerabile şi un ghid despre vulnerabilitatea femeii şi 
combaterea discriminării pentru jurnalişti şi factori de decizie.  

Până la sfîrşitul lunii iunie 2011, fuseseră susţinute 1.382 de sesiuni de informare stradală 
pentru membrii comunităţilor vulnerabile şi, ca urmare a acestor activităţi, 4.383 de 
femei vulnerabile deţin informaţii despre sănătate. 571 de persoane au primit, pe lângă 
educaţia pentru sănătate, şi consiliere socială în vederea integrării socio-profesionale. 

Au fost achiziţionate serviciile de predare a cursurilor de formare profesională destinate 
femeilor. Au fost distribuite materiale de informare tuturor femeilor din comunităţile 
sărace şi celor din spitalele de boli infecţioase (2.000 dintre pliantele şi broşurile realizate 
în cadrul proiectului, respectiv „Este dreptul tău să ştii – minighid de sănătate pentru 
femei” şi „Este dreptul tău să ştii – minighid de servicii medicale”). 

Au fost identificate şi selectate educatoare între egali – persoane din grupul-ţintă care 
sunt lideri în comunitate şi care vor asigura în comunităţile din care fac parte (cu sprijinul 
echipei proiectului) informaţii despre sănătate şi despre activităţile din proiect.  

În luna iulie, specialişti ai Institutului de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”  din Bucureşti 
şi ai organizaţiei TAMPEP — parteneri în proiect — au susţinut un stagiu de pregătire 
pentru personalul ARAS şi pentru persoanele selectate drept educatori în tre egali. Cursul 
s-a axat, pe de o parte, pe informaţii legate de infecţia cu HIV (femeile şi sănătatea, 
drepturile omului, consilierea de prevenire HIV, aderenţa la tratament, servicii pentru 

Foto 7: Participanţi la cursul de instruire adresat personalului ARAS — metode de lucru 
cu educatorii între egali, Bucureşti, 11-15 iulie 2011 (formator: TAMPEP — Olanda) 
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persoanele vulnerabile, introducere în educaţia între egali), iar pe de alta, pe metode 
de lucru în educaţia între egali, înfiinţarea organizaţiilor de către persoanele vulnerabile, 
relaţii cu mass-media, advocacy pentru propriile drepturi, crearea de alianţe cu 
organizaţii de drepturile omului. 

Serviciul SIDA Helpline 0.800.800.033, număr telefonic gratuit pentru apelant (din orice 
reţea telefonică), a asigurat informaţii şi consiliere pentru 1.020 de persoane din întreaga 
ţară. Temele abordate de apelanţi sunt: transmiterea HIV şi a altor infecţii cu transmitere 
sexuală, reducerea riscurilor de infectare şi, nu în ultimul rând, tratament, suport social, 
modalităţi de integrare profesională, acces la servicii medicale. Serviciul funcţionează 
timp de 8 ore/zi, de luni până vineri.  

Pe lângă comunicatele de presă lansate periodic, în vederea sensibilizării jurnaliştilor şi 
factorilor de decizie cu privire la persoanele vulnerabile, campania media prevăzută în 
proiect a inclus realizarea unui spot video de promovare a sănătăţii, adresat femeilor. 
Astfel, creat de agenţia de publicitate Headvertising, spotul “Este dreptul tău să ştii”  a 
început, în luna septembrie 2011, să fie difuzat gratuit pe şapte canale naţionale de 
televiziune. Conform monitorizării media, în doar o lună de difuzare, spotul a fost urmărit 
de peste 1 milion de femei. Acesta poate fi urmărit şi pe prima pagină a website-ului 
asociaţiei, la adresa: www.arasnet.ro. 

Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 
6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea 
egalităţii de şanse”.  

Foto 8: Servicii de informare pentru reducerea riscurilor de infectare  cu HIV, sesiune 
de teren (outreach) în Bucureşti 
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A doua şansă – proiect de integrare 
socio-profesională a consumatorilor 
de droguri injectabile 
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pentru persoane cu dublă 
vulnerabilitate: apartenenţă la etnia romă, femei, persoane aflate anterior în detenţie, 
victime ale traficului de persoane, care sunt şi consumatori de droguri injectabile, din 
Bucureşti, judeţul Ilfov şi din judeţele Timiş şi Constanţa, prin creşterea nivelului de 
integrare socio-profesională al acestora, întărirea încrederii în sine, promovarea unui 
mediu de viaţă sănătos şi sensibilizarea opiniei publice şi a angajatorilor la problemele şi 
nevoile acestor persoane.  

Proiectul a început la 1 iulie 2010 şi se va încheia la 30 iunie 2013. Din noiembrie 2010, în 
cadrul acestuia se oferă servicii integrate psiho-medico-sociale şi de consiliere 
vocaţională pentru consumatori, în vederea integrării pe piaţa muncii, primele având 
drept scop stabilizarea persoanelor respective din punct de vedere medical și psiho-
social, pentru a le crea condițiile necesare calificării, continuării studiilor, angajării.  
Serviciile integrate abordează beneficiarii în mediul lor de viaţă (servicii mobile, de 
teren) şi îi orientează către centrele de servicii integrate.  

Serviciile integrate includ îngrijiri de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 
în două forme: persoanele care doresc să întrerupă consumul solicită şi primesc 
tratament medicamentos pentru dependenţa de opiacee; cei care nu doresc/ nu pot  

Foto 9: Unitate mobilă deservind consumatori de droguri injectabile dintr-un cartier al 
Bucureştiului 
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să întrerupă consumul primesc, la cerere, servicii de reducere a consecinţelor şi riscurilor 
asociate consumului de droguri, alături, de asemenea, de servicii menite să reducă 
vulnerabilitatea psihologică şi socială, şi de consiliere vocaţională. Serviciile de reducere 
a riscurilor (harm reduction, cum sunt cunoscute în literatura de specialitate) sunt oferite 
în cadrul serviciilor mobile, pe teren, precum şi la centrele de servicii integrate, pe tot 
parcursul proiectului. Tratamentul pentru dependenţa de opiacee se oferă numai în 
cadrul centrelor de servicii integrate.  

Pe parcursul anului, au fost abordate în total 2.664 de persoane care consumă droguri 
injectabile (dintre care 1.757 sunt beneficiari noi), oferindu-li-se servicii integrate în cadrul 
proiectului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acelaşi timp, proiectul prevede realizarea unei campanii de informare a publicului 
larg şi a angajatorilor cu privire la problemele cu care se confruntă consumatorii de 
droguri în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii, campanie on-line. Campania 
poartă titlul „Nu sunt un nimeni” și este implementată cu ajutorul Agenției Vitrina. 

Campania de informare a publicului şi angajatorilor s-a materializat prin realizarea unui 
website cu informaţii utile, legate de serviciile oferite în cadrul proiectului „A doua 
şansă” şi alte servicii disponibile pentru consumatorii de droguri,  informaţii despre 
droguri, pentru prevenirea consumului de droguri noi şi a policonsumului, precum şi 
mărturii ale unora dintre foştii consumatori de droguri care sunt actualmente beneficiari 
ai proiectului şi serviciilor integrate oferite în cadrul acestuia.  

Foto 10: Unitate mobilă deservind consumatori de droguri injectabile dintr-un cartier 
al Bucureştiului 
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Cu ocazia Zilei Internaţionale Antidrog – 16 iunie 2011 – au avut loc trei evenimente de 
presă şi comunitare (în Bucureşti, Constanţa şi Timişoara) care au transmis mesajul 
campaniei, conform căruia ignorarea persoanelor consumatoare de droguri şi negarea 
dreptului lor la muncă şi la un loc în societate contribuie la menţinerea consumului şi a 
problemelor grave cu care se confruntă. Website-urile campaniei, http://un-nimeni.ro/ şi 
http://www.a-doua-sansa.ro/, au fost promovate prin intermediul internetului.  

După evenimentele sus-menţionate, campania a continuat cu contactarea bloggerilor/
administratorilor de site-uri interesaţi de tematică și a jurnaliștilor care doresc să scrie pe 
aceasta temă. S-a făcut o selecţie a acestora, urmată de publicarea articolelor. 

La campania de informare au participat şi beneficiari ai proiectului. Au fost selectate 
patru persoane din grupul-ţintă al proiectului, care s-au implicat în scrierea textelor 
pentru cele două website-uri, crearea paginii de facebook a proiectului, răspunsul la 
întrebări de pe diferite forumuri. 

Proiectul este implementat în parteneriat cu asociaţiile “Integration” şi “Sens pozitiv”, 
fiind cofinanţat din Fondul Social European (www.fseromania.ro), prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea 
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. 

 

  

  

 
 

Foto 11: Mărturia lui Lupuşor, fost consumator de droguri, pe site-ul proiectului  
„A doua şansă” 
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O parte a programului îşi propune crearea condițiilor favorabile pentru reintegrarea 
socială a 50 de consumatori de droguri minori din București care provin din comunități 
dezavantajate (romi, familii sărace) sau au părinți consumatori de droguri, prin oferirea 
de servicii integrate și o abordare multidisciplinară. Finanţarea acestui segment este 
asigurată prin intermediul Fondation Webhelp (www.webhelp.fr), prin SIDACTION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BORDERNETwork 
Proiectul BORDENETwork (www.bordernet.eu), finanţat de Departamentul Administraţiei 
Federale din Germania, în numele Ministerului german al Sănătăţii, are drept scop  
îmbunătăţirea metodelor de prevenire, diagnostic şi tratament pentru HIV/SIDA şi alte 
ITS, în context transfrontalier, în conformitate cu conceptul de reţele interdisciplinare. 
Asociaţiei Române Anti-SIDA îi revine, în cadrul proiectului, efectuarea unui studiu-
santinelă referitor la consilierea şi testarea voluntară şi a diagnosticului ITS în România. 
Datele vor fi asociate celor ce ilustrează situaţia epidemiologică din celelalte regiuni 
participante în proiect: Germania, Polonia, Austria, Slovacia, Italia, Slovenia (din 2005), 
Bulgaria, România, Ucraina, Estonia, Moldova (din 2008). 

Între implementatorii români sprijiniţi de ARAS în recoltarea datelor clinice referitoare la 
cazurile diagnosticate cu ITS, riscurile de infectare, comportamentul sexual şi situaţia 
socială a pacienţilor, se numără: Spitalul clinic de dermato-venerologie “Prof. dr. Scarlat 
Longhin” (Bucureşti), Spitalul de dermato-venerologie Constanţa, Spitalul de  

Foto 12: Sloganul campaniei de sensibilizare a angajatorilor, pentru reintegrarea 
socio-profesională a foştilor consumatori de droguri 
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dermatologie Iaşi, Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile (Institutul de 
Sănătate Publică) Bucureşti, VCT Dobrogea (Fundaţia Baylor Marea Neagră) din 
Constanţa. 

 În 2011, membrii ARAS au participat la schimburi de experienţă cu lucrători din domeniul 
HIV/SIDA din alte ţări europene şi au realizat un studiu comportamental de generaţia a II
-a (chestionar cu 85 de întrebări referitoare la riscurile de infectare, însoţit de efectuare 
de teste pentru HIV, sifilis, hepatite B/C). 

Testele au fost însoţite de consiliere pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV. 
Pentru realizarea acestui studiu au fost obţinute aprobările Comisiei de Etică din cadrul 
Ministerului Sănătăţii. 

La acest studiu au participat 200 de femei implicate în sexul comercial din Bucureşti. 
Acest tip de cercetare adresată femeilor implicate în sexul comercial reprezintă prima 
cercetare din România care include atât întrebări sociologice, cât şi teste de 
diagnostic, fiind corelată cu situaţia din alte ţări europene.  

Proiectul  este coordonat de Social Pedagogishe Institut Research/SPI Forschung  
GmbH – Berlin. 

 

 

 
 

Foto 13:  Schimburi de experienţă în modele de bună practică: diagnosticarea 
precoce a HIV/ITS la grupuri cu comportament cu risc  
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Sănătatea mintală şi HIV/SIDA 
Sănătatea mintală este strâns legată de HIV/SIDA – tulburările psihice pot creşte riscul de 
infectare cu HIV sau, în cazul în care infecţia cu HIV/SIDA este deja prezentă, ea poate 
afecta sistemul psihic. Tratarea bolilor psihice şi sprijinirea persoanelor afectate de HIV/
SIDA sunt elemente esenţiale în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii acestora şi în 
prevenirea răspândirii maladiei. 
 
În ciuda inovaţiilor recente din domeniul tratamentului, SIDA rămâne o boală gravă, 
care are adeseori urmări negative asupra stării psihice a celor infectaţi şi a familiei 
acestora. În plus, persoanele cu tulburări psihiatrice sau cu handicap psihic sunt mai 
expuse riscului de a se infecta cu HIV. Cu toate acestea, legătura dintre HIV/SIDA şi 
problemele de sănătate mintală este ignorată sau trecută cu vederea.  
 

Între 1 septembrie 2009 şi 1 august 2012, ARAS este implicată într-un parteneriat 
european de dezvoltare a programelor dedicate problematicii HIV/SIDA şi sănătăţii 
mintale în ţările noi membre ale Uniunii Europene, vizând îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor cu diagnostic dublu/triplu (HIV/adicţii/tulburări mintale). România este parte 
a acestui demers, alături de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Cehia, Ungaria,  
Slovacia, Slovenia.  

Activităţile proiectului îl constituie realizarea unei cercetări în domeniul diagnosticului 
triplu (de tipul deja menţionat mai sus), publicarea şi diseminarea rezultatelor cercetării şi 

Foto 14: Fundiţa roşie, simbol internaţional al conştientizării cu privire la riscurile 
infecţiei cu HIV/SIDA şi al solidarităţii cu persoanele afectate de HIV/SIDA 
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utilizarea acestora pentru training şi advocacy, crearea unor grupuri de experţi în 
sănătate mintală şi HIV/SIDA în şapte din cele zece ţări, formare de formatori pentru 
experţi din cele 10 ţări participante. 

În anul 2011, ARAS a realizat o cercetare națională privind serviciile de sănătate mintală 
dedicate persoanelor cu HIV/SIDA (cercetarea va fi finalizată pe parcursul acestui an); 
un reprezentant ARAS și un reprezentant al asociației PSI International au paticipat la 
cursurile organizate în cadrul proiectului. 

Finanţarea este asigurată de Comisia Europeană şi Programul de Acţiune Comunitară în 
domeniul Sănătăţii Publice 2008-2013. 

Mai multe detalii privind proiectul pot fi consultate accesând website-urile: http://
www.arasnet.ro/upload/Poster_MAIDS_RO.pdf şi http://mentalhealthhiv.eu/en/
index.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 15: Mesaj de prevenire HIV/SIDA, utilizat de ARAS într-o campanie de informare  
– educare – comunicare adresată tinerilor 
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Cabinet stomatologic 
Model de bună practică în aplicarea precauţiilor universale 

 

Este un serviciu creat în 1997, cu fonduri provenite de la Fundaţiile Olandeze, prin 
intermediul Stichten Kinderpostzegels Nederland. 

Oferă servicii stomatologice publicului larg — cca 300 de consultaţii lunar (dintre care 
10% cazuri noi). 

60% dintre consultaţii sunt acordate persoanelor referite către cabinet de către celelalte 
proiecte ARAS (asistenţă socială, centrul de tratament substitutiv “Arena”, programe de 
outreach).  

Pentru majoritatea acestora din urmă, asistenţa medicală stomatologică este gratuită, 
în ceea ce priveşte lucrările efectuate în cabinet. 20% dintre consultaţiile din ultimul an 
au fost acordate copiilor. 

Cabinetul stomatologic ARAS este, în acelaşi timp, proiect de informare medicală 
referitoare la precauţiile universale şi la metodele de prevenire HIV/hepatită B şi C în 
practica stomatologică. 

Echipa proiectului este compusă din doi medici stomatologi şi o asistentă medicală. 
Cabinetul funcţionează cinci zile pe săptămână, cu programare la numărul de telefon: 
021 250 29 52.  

Este un proiect care se autofinanţează.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Foto 16: Campanie de informare  HIV/SIDA şi alte infecţii cu transmitere sexuală 
în rândul tinerilor 



RAPORT ANUAL  

22 

Servicii sociale 
pentru persoanele afectate de HIV/SIDA 
Programul se desfăşoară din 1995, în Bucureşti, Constanţa şi Neamţ, şi este unul dintre 
puţinele servicii sociale disponibile în România pentru persoanele afectate de infecţia 
cu HIV (adulţi, adolescenţi, copii şi familiile lor). 

În judeţele Neamţ şi Constanţa, proiectul are loc cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale (conform Legii 34/1998) (www.mmssf.ro), iar în Bucureşti, cu resurse 
proprii. Beneficiarii proiectului sunt persoane infectate cu HIV şi familiile lor, precum şi 
copii/adulţi ai străzii. 250 de persoane primesc lunar servicii sociale, inclusiv informaţii de 
prevenire, însoţite de produse alimentare şi/sau igienice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În afară de informaţiile de prevenire, o pondere importantă în proiect au avut-o 
şedinţele de consiliere socială, care s-au axat pe discuţii despre situaţia financiară 
precară, gestionarea bugetului, referiri către adăposturi, test HIV, lipsa locurilor de  
muncă, obţinerea actelor de identitate şi a certificatelor de handicap, dreptul la 
confidenţialitate, comisiile de evaluare medicală, drepturile legale ale persoanelor care 
trăiesc cu HIV/SIDA, referinţe către instituţii publice şi ONG-uri. Consilierea socială a fost 
asigurată la sediul ARAS sau la domiciliile beneficiarilor care au o locuinţă, pe parcursul 
efectuării anchetelor sociale. 

O componentă importantă a intervenţiilor sociale efectuate a fost reprezentată de 
demersurile de advocacy pentru respectarea drepturilor persoanelor infectate cu HIV, 
mai ales pentru combaterea discriminării. 

Foto 17-19: Terapie ocupaţională şi activităţi recreative în serviciile sociale ARAS 
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Au fost distribuite lunar pachete cu produse de igienă pentru persoanele infectate cu 
HIV. Distribuţia s-a efectuat în funcţie de evaluările sociale, planurile de intervenţie 
socială şi, mai ales, de nevoile beneficiarilor. S-au distribuit materiale informative şi 
prezervative. 

Au fost organizate întâlniri de grup de autosuport pentru persoane care trăiesc cu HIV/
SIDA, în cadrul cărora au fost facilitate comunicarea deschisă a problemelor 
determinate de infecţia cu HIV şi stabilirea unor relaţii de sprijin între membrii grupului. 

Pe lângă consilierea socială şi cea psihologică, serviciile oferite au inclus şi terapie 
ocupaţională şi activităţi recreative. 
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Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse 
În a treia duminică de mai a fiecărui an, mii de comunităţi din întreaga lume se reunesc 
pentru a aprinde lumânări şi candele în memoria celor care au dispărut în urma SIDA. În 
România, ritualul aprinderii lumânărilor îşi propune să aducă un omagiu colectiv celor 
care nu mai sunt, să transmită un mesaj de încurajare copiilor şi adulţilor care trăiesc cu 
HIV/SIDA şi să lanseze un îndemn la prevenire şi solidaritate tuturor celorlalţi. 

Duminică, 15 mai 2010, ARAS a organizat mai multe memoriale SIDA în oraşele Bucureşti, 
Bacău, Braşov, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi, Piatra-Neamţ şi Timişoara.  

La Bucureşti, ceremonia s-a desfăşurat simultan în parcurile Herăstrău, Cişmigiu şi 
Tineretului. Manifestarea reprezintă, în acelaşi timp, o încercare de sensibilizare şi  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20-21: Memorialul 
Lumânărilor Aprinse în 
organizarea ARAS Iaşi 
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mobilizare a tuturor forţelor capabile să schimbe cursul epidemiei, începând de la 
autorităţi politice sau religioase, personal medical, asistenţi sociali, profesori, comunităţi 
artistice, organizaţii neguvernamentale, jurnalişti, medii de afaceri etc., şi până la cei 
aflaţi în trecere în acea zi prin zonele comemorative.  

În urma evenimentului, 400 de persoane au fost informate în Bucureşti, distribuindu-se şi 
500 de pliante şi broşuri informative. Acestea au fost însoţite şi de fundiţe roşii — semn al 
solidarităţii cu persoanele afectate de HIV/SIDA. 

Foto 22-23: Memorialul Lumânărilor Aprinse la ARAS Timişoara şi Cluj-Napoca 
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Eros Show 
Pe lângă specifica şi tradiţionala ofertă de „cosmetice de gen, elemente ce conferă 
plăcere şi confort actului sexual, articole vestimentare şi lenjerie intimă, bijuterii, cadouri 
trăsnite, ateliere de tatuaj şi piercing, pictură de corp”, expoziţia erotică 2011, cu 
participare internaţională, a reunit şi oferta furnizorilor de produse pentru siguranţa vieţii 
sexuale şi a sănătăţii individului, activităţi educaţionale, distribuitori de materiale 
educativ-sexuale, reprezentanţi ai cabinetelor de planificare familială, publicaţii de 
specialitate. 

Desfăşurat în perioada 11-15 mai 2011, târgul erotic a prilejuit pentru voluntarii ARAS 
informarea a 1.800 de persoane şi distribuirea a 2.000 de pliante şi broşuri despre 
prevenirea infecţiei cu HIV, hepatite, folosirea prezervativului, precum şi oferirea a 5.000 
de prezervative. 

Festivalul Peninsula 
Organizatorii festivalului de rock Peninsula Park din Târgu-Mureş şi-au propus ca, în 
perioada 25-28 august 2011, pe durata evenimentului, organizaţiile din sfera civilă şi din 
cea publică a căror activitate este orientată către tineret (16-35 de ani) şi care doresc 
să desfăşoare programe proprii, adaptate condiţiilor speciale ale festivalului, să-şi 
promoveze programele prin canalele de comunicare ale festivalului.  

Voluntarii ARAS au fost prezenţi timp de 6 ore/zi la stand, pentru a distribui participanţilor 
peste 1.000 de pliante, 1.500 de prezervative, ca şi pentru a oferi informaţii corecte  

Foto 24: Campanie ARAS de educaţie HIV/SIDA la “Festivalul Peninsula”, Târgu-Mureş, 
august 2011 
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asupra infecţiei cu HIV/SIDA şi altor infecţii cu transmitere sexuală, în vederea promovării 
unui stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor prezenţi la concertele şi la celelalte 
evenimente ale festivalului. 

Campania a reprezentat un parteneriat ARAS cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
“Prof. dr. Matei Balş”  şi Centrul Român HIV/SIDA şi a fost sprijinită financiar de compania 
de medicamente Abbott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONGFest: Festivalul Naţional al Organizaţiilor 
Neguvernamentale din România 
Considerat cel mai amplu eveniment al sectorului neguvernamental din România, 
ONGFest este un promotor al participării publice, al comportamentului filantropic şi 
voluntar, dar şi o oportunitate de a aduce ONG-urile în atenţia cetăţenilor şi a publicului 
larg. 

Organizată anual (ediţia de anul acesta a avut loc în 9-11 septembrie), manifestarea îşi 
propune să contribuie la creşterea numărului de cetăţeni implicaţi activ în comunitate, 
la dezvoltarea spiritului asociativ şi la creşterea implicării asociaţiilor şi fundaţiilor din 
România în societate. 

Voluntarii ARAS au participat la dezbaterile incluse în programul evenimentului, au 
răspuns întrebărilor vizitatorilor, au promovat serviciile asociaţiei şi au distribuit materiale 
informative. Ediţia acestui an a fost organizată în Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi 
Constanţa. 

Foto 25: Voluntară la standul ARAS, răspunzând întrebărilor vizitatorilor prezenţi la 
“Festivalul Peninsula”, Târgu-Mureş, august 2011 
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“Deschide ochii! Fără riscuri în plus!” 
Campanie antidrog la Vama Veche 

 

Prin voluntarii şi lucrătorii săi sociali, ARAS a luat parte la campania antidrog organizată 
de Agenţia Naţională Antidrog la Vama Veche, în perioada 1 august-12 septembrie 
2011. Parteneră a altor organizaţii neguvernamentale cu programe adresate 

consumatorilor de droguri, 
precum ALIAT, Carusel, 
Integration, PSI România şi 
beneficiind de sprijinul 
tehnic şi financiar al 
UNODC, campania a avut 
ca scop reducerea riscurilor 
asociate consumului de 
droguri şi promovarea 
serviciilor pentru tratamentul 
dependenţei de droguri. 

Campania "Deschide ochii! 
Fără riscuri în plus!'" s-a 
adresat unui număr de 
aproximativ 10.000 de tineri, 
aflaţi în perioada sfârşitului 
de vară în staţiunea Vama 
Veche. Echipa a fost 
alcătuită din medici, 
psihologi şi asistenţi sociali, 
cu experienţă în lucrul cu 
consumatorii de droguri.  
Specialiştii au organizat 
acţiuni de informare, au 
participat la discuţii libere 
cu tinerii şi au oferit 
consultaţii medicale sau 
consiliere. 

 Au existat, de asemenea, 
sesiuni speciale destinate consumatorilor de droguri injectabile, cu informații despre 
riscurile asociate injectării și despre injectarea corectă. Principalii vizaţi în cadrul acestei 
acţiuni au fost tinerii care consumă deja droguri. Conceptul de reducere a riscurilor 
asociate consumului de droguri (harm reduction) se concentrează mai mult pe 
reducerea consecinţelor consumului decât pe eliminarea consumului sau pe 
abstinenţă. 

Foto 26: Afişul campaniei antidrog de la Vama Veche,  
1 august-12 septembrie 2011 
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Femei pe Mătăsari 
„De la femeia vizibilă la femeia invizibilă — festival urban” 

 

Între 17 şi 19 iunie 2011, strada Mătăsari — identificată de obicei cu o zonă a ofertelor de 
servicii sexuale — a fost închisă accesului auto şi transformată în zonă pietonală, pentru 
„a deschide drumul femeilor talentate, care se dăruiesc artei. Expunem universul feminin 
în toată diversitatea sa. Ne delectăm cu prezentări de modă, concerte, proiecţii pe 
clădiri, jocuri, cinematograf în aer liber şi teatru în stradă. Împărtăşim cauzele umanitare 
pentru care femeile luptă. Participăm la dezbateri privind rolul femeii în societate şi 
seminarii pe teme controversate”, după cum anunţa programul organizatorilor. 

Din programul evenimentului a făcut parte şi ARAS, care a avut ocazia de a-şi prezenta 
la standul propriu serviciile şi materialele de prevenire HIV/alte ITS. În acelaşi timp, 
ambulanţele ARAS — Serviciul social, amplasate la cele două intrări ale străzii, au 
asigurat gratuit, la cererea vizitatorilor, testări pentru HIV/hepatită B şi C. De asemenea,  
reprezentanţi ai ARAS au participat la dezbateri pe tema abuzurilor exercitate asupra 
femeii şi pe tema sexului comercial, distribuind şi manifestul TAMPEP (http://tampep.eu/
documents/beyondtolerance_ror_en.pdf). 

Foto 27: Pliant cu serviciile disponibile pentru consumatorii de droguri,  
Vama Veche, vara 2011 



RAPORT ANUAL  

30 

Ziua Mondială SIDA 
1 Decembrie, încetăţenită ca Zi Mondială SIDA şi dedicată conştientizării problematicii 
HIV/SIDA, responsabilităţii şi solidarităţii cu persoanele afectate de HIV/SIDA, a avut ca 
preambul, în desfăşurarea sa de la Bucureşti, un marş (30 noiembrie) comun al ARAS şi al 
Crucii Roşii Române, sub semnul: “Adevărul despre SIDA. Transmite-l mai departe!”. 
Având ca punct de plecare Piaţa Unirii, coloana voluntarilor a parcurs Bd. Cantemir 
până în Parcul Tineretului, unde marşul s-a încheiat prin conturarea unei funde roşii 
alcătuite din siluete umane. 

Scopul marşului a fost ca publicul larg să conştientizeze semnificaţia HIV/SIDA prin 
furnizarea de informaţii corecte care să motiveze populaţia, în special tinerii, în a 
adopta un comportament responsabil şi o atitudine 
nediscriminatorie faţă de persoanele care trăiesc cu 
HIV/SIDA (500 de persoane informate, 700 de pliante şi 
broşuri distribuite). 

Ziua de 1 Decembrie 2010 a reunit în trei flash-mob-uri 
(Piaţa Romană, Piaţa Universităţii, Piaţa Unirii) 
participanţi purtând fiecare câte o pancartă cu 
fundă roşie pictată. Prin acest eveniment au fost 
informate 1.000 de persoane, distribuindu-se 1.500 de 
pliante şi 2.800 de prezervative. 

 

 

Foto 28: Voluntari ARAS,  cu pliante şi fundiţe roşii  pentru trecători, Bucureşti, 1 
Decembrie 2010, Ziua Mondială SIDA 
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Cu aceeaşi ocazie, fiecare automobil aflat în parcarea din zona Casei Presei Libere a 
fost “împodobit” cu fundiţe roşii şi calendare purtând mesajul: “SIDA — o provocare la 
omenie!” (1.000 de bucăţi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneri 
ARAS mulţumeşte tuturor partenerilor săi pentru colaboarea din acest an: Agenţia 
Naţională Antidrog (ANA), Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România—
Comitetul Helsinki (APADOR-CH), Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului (DGASPC) din sectoarele 4 şi 5 ale Bucureştiului, Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”, Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor 
Afectate de HIV/SIDA (UNOPA).  De asemenea,  simpatizanţilor, sponsorilor, donatorilor şi 
finanţatorilor, precum şi celor care au ales să ofere programelor noastre 2% din impozitul 
pe venitul rezultat din salarii, datorat statului. 

Pentru cei care doresc să ne susţină contribuind cu 2% din impozitul pe venit, datele 
noastre de identificare sunt următoarele: 

Denumire entitate non-profit:   ARAS (Asociaţia Română Anti-SIDA) 
Cod de identificare fiscală:  5466592 
Cont bancar (IBAN):   RO61 RZBR 0000 0600 0430 1827 

Vă mulţumim! 

Foto 29: Un pliant-calendar pentru fiecare: 1 Decembrie 2010, Piaţa Presei Libere, 
Bucureşti 



Contact 
 

ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA 

Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp B2, etajul al III-lea, cam. 323, Sector 1, Bucureşti, cod poştal: 013701 | 
Telefon: (021) 319 07 71 | Fax: (021) 318 82 51 E-mail: aras@arasnet.ro | http://www.arasnet.ro |  
http://www.hivnet.ro | http://a-doua-sansa.ro. 
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VENITURI 

 
  RON USD EURO % 

I. AGENTII FINANTATOARE INTERNATIONALE 7,414,501.78 2,220,376 1,716,439 84.2% 
  POSDRU 38123 (Fondul Social European) 2,568,447.04 769,157 594,589 29.2% 
  POSDRU 54611 (Fondul Social European)   3,502,404.86 1,048,844 810,798 39.8% 
  Coalitia PLUS 342,408.20 102,539 79,267 3.9% 
  SIDACTION 234,688.50 70,281 54,330 2.7% 
  BORDERNET 78,658.26 23,555 18,209 0.9% 
  BRISTOL MYERS SQUIBB 47,847.80 14,329 11,077 0.5% 
  MAIDS 6,940.98 2,079 1,607 0.1% 
  ACCESS 33,554.80 10,048 7,768 0.4% 
  TNT (restituire fonduri necheltuite) -24,209.27 -7,250 -5,604 -0.3% 
  Proiecte terminate (FDSC)   11,794.60 3,532 2,730 0.1% 

  Venituri pentru sustinerea altor entitati (parteneri POSDRU 38123 si 54611) 611,966.01 183,262 141,669 6.9% 
            
II. SUBVENTII PRIMITE DE LA STATUL ROMAN 281,828.00 84,397 65,242 3.2% 
  Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) 281,828.00 84,397 65,242 3.2% 
            

III. DONATII 16,726.98 5,009 3,872 0.2% 
  In bani 16,726.98 5,009 3,872   
  In natura   0 0   
            

IV. SPONSORIZARI 13,458.33 4,030 3,116 0.2% 
  Prysmian Cabluri si Sisteme (Arad) 4,600.00 1,378 1,065   
  Alte sponsorizari   4,817.00 1,443 1,115   
  Incasari 2% 4,041.33 1,210 936   
            

V. ALTE VENITURI  102,316.04 30,640 23,686 1.2% 
  Dobanzi bancare 9,557.79 2,862 2,213   
  Diferente de curs valutar 14,180.01 4,246 3,283   
  Venituri diverse 78,578.24 23,531 18,191   
            



1,716,439 

65,242 

3,872 

3,116 23,686 
226,245 

Structura veniturilor 2011 (EURO) 
Agentii finantatoare
internationale

Subventii primite de la Statul
Roman

Donatii

Sponsorizari

A. TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATI NON - PROFIT 7,828,831.13 2,344,453 1,812,355 88.9% 
            

B. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE 977,312.25 292,670 226,245 11.1% 
  Cabinet stomatologic 92,864.00 27,809 21,498   
  Centru de tratament prin substitutie 881,959.54 264,115 204,171   
  Venituri din chirii 2,400.00 719 556   
  Dobanzi bancare 88.71 27 21   
  Alte servicii prestate     0 0   
            
  TOTAL VENITURI ARAS 8,806,143.38 2,637,123 2,038,601 100.0% 

 
  

    
 

REZULTAT 
    

 
REZULTAT LEI USD EURO 

 
 

ACTIVITATE NON - PROFIT EXCEDENT -307,134.84 -91,976 -71,101 
 

 
ACTIVITATE ECONOMICA PIERDERE 21,466.69 6,428 4,969 

 
 

TOTAL ARAS DEFICIT -285,668.15 -85,547 -66,131 
 

 
Curs mediu valutar an 2011: 

     
 

1 USD = 3.3393  lei 
                   1 EURO = 4.3197 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1,278,282 

160,155 

56610.19076 

658,882 
Structura cheltuielilor 2011 (EURO) 

Cheltuieli de personal

Cheltuieli
administratie

CHELTUIELI 
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