
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Raport anual 2012 
 



 

RAPORT ANUAL  

 
 
Sumar 
 

Cine suntem (3) 

Portofoliu (4) 

2012 pe scurt (5) 

Minicronologie (6) 

Proiecte (8) 

Este dreptul tău să ştii — proiect de promovare a sănătăţii pentru femei (8) 

A doua şansă – proiect de integrare socio-profesională a consumatorilor de 
droguri injectabile (11) 

BORDERNETwork — proiect de cercetare transfrontalieră (13) 

Sănătatea mintală şi HIV/SIDA— proiect de cercetare (13) 

Cabinet stomatologic— bună practică în aplicarea precauţiilor universale (15) 

Servicii sociale pentru persoane afectate de HIV/SIDA (15) 

Web-educaţie HIV/SIDA pentru pacienţi (16) 

Decizii—campanie de promovare a liniei telefonice SIDA Helpline (18) 

“Cunoaşterea înseamnă putere” — formare profesională continuă (19) 

Campanii / Voluntariat (20) 

Mulţumiri (21) 

 

 

 

 

 



 
ARAS 2012 

 

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 ş i 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 priv ire 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 
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 iniţ iatoarea 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 
internaţ ional. În acelaşi timp, asociaţ ia contribuie la elaborarea de documente 
strategice în domeniul HIV/SIDA (Strategia naţională HIV/SIDA, Strategia naţională 
antidrog). 
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2012 pe scurt 
 
Este anul în care ARAS a împlinit 20 de ani de carieră în domeniul serviciilor pentru 
publicul larg şi publicul vulnerabil faţă de HIV/SIDA, un an de participare ca membru cu 
drepturi depline în cadrul Coaliţiei Internaţionale SIDA “Plus” şi în HIV/AIDS Civil Society 
Forum, precum şi anul în care şi-a relansat web-site-ul într-o nouă prezentare.  

În cursul anului 2012, ARAS a oferit servicii de informare cu priv ire la HIIV/SIDA şi la alte 
infecţ ii 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/instituţ ii, informaţii legislative, consiliere socială, 
consiliere psihologică, terapie ocupaţională şi activ ităţi 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. 

Foto 2: Placheta aniversară „ARAS are douăzeci de ani” poate fi descărcată de pe 
site-ul ARAS, www.arasnet.ro, secţ iunea Despre noi/Rapoarte anuale 
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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 
v izând 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 priv ire la riscurile infectării cu HIV şi cu alte 
infecţ ii 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 civ ile şi al mediului internaţ ional 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. 

• 2011: ARAS devine membră a Coaliţiei Internaţionale SIDA Plus (coalitionplus.org) şi a 
HIV/AIDS Civil Society Forum de pe lângă Comisia Europeană (http://ec.europa.eu). 

• 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 deţinuţ i, v ictime ale traficului de persoane etc. 
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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. 

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 ş i 

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 priv ire 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 
informaţii generale despre HIV/SIDA pentru femei, un minighid al serviciilor socio-
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medicale pentru femeile vulnerabile şi un ghid despre vulnerabilitatea femeii şi 
combaterea discriminării pentru jurnalişti şi factori de decizie.  

Până la sfîrşitul lunii aprilie 2012, au fost susţinute 2.126 de sesiuni de informare stradală 
pentru membrii comunităţilor vulnerabile şi, ca urmare a acestor activităţi, 6.560 de 
femei vulnerabile deţin informaţii despre sănătate. 697 de persoane au primit, pe lângă 
educaţia pentru sănătate, şi consiliere socială în vederea integrării socio-profesionale 
(dintre acestea, 38 au urmat în 2012 cursuri de infirmier, îngrijire bătrâni la domiciliu sau 
masaj). 

Au fost distribuite materiale de informare tuturor femeilor din comunităţ ile sărace şi celor 
din spitalele de boli infecţ ioase (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 asigură în comunităţile din care fac parte (cu sprijinul 
echipei proiectului) informaţii despre sănătate şi despre activităţile din proiect.  

Serviciul SIDA Helpline 0.800.800.033, număr telefonic gratuit pentru apelant (din orice 
reţea telefonică), a asigurat informaţii ş i consiliere pentru 1.085 de persoane din întreaga 
ţară. Temele abordate de apelanţi sunt: transmiterea HIV şi a altor infecţ ii 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 v ineri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 3: Captură din spotul de prevenire HIV „Testul”, adresat femeilor (cf. galeria 
video a arasnet.ro, secţiunea multimedia) 
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Pe lângă comunicatele de presă lansate periodic, în vederea sensibilizării jurnaliştilor şi 
factorilor de decizie cu priv ire la femeile 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 
fost difuzat gratuit pe şapte canale TV naţionale, în perioada septembrie 2011-februarie 
2012. Conform monitorizării media, în doar o lună de difuzare, spotul a fost urmărit de 
peste 1 milion de femei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4-5: Unul dintre mesajele spotului pentru femei “Testul”, o creaţie Headvertising. 
Informaţ ii suplimentare prin serviciul telefonic gratuit SIDA HelpLine. 
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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, 
v ictime 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  
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.  

Până la mijlocul lunii iunie 2012, au fost abordate în total 2.118 de persoane care 
consumă droguri injectabile cărora le-au fost oferite servicii integrate în cadrul 
proiectului, inclusiv consiliere şi orientare în vederea accesului pe piaţa muncii.  

În acelaşi timp, proiectul prevede realizarea unei campanii de informare a publicului 
larg şi a angajatorilor cu priv ire 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: http://
un-nimeni.ro/ şi http://www.a-doua-sansa.ro/. 

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  
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droguri, pentru prevenirea consumului de droguri noi ş i 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.  

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”. 

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. 

 

 

Foto 6: Lucrător social ARAS negociind cu un client al serviciului de schimb de seringi 
din Bucureşti. 
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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 sprijiniţ i 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 
dermatologie Iaşi, Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile (Institutul de 
Sănătate Publică) Bucureşti, VCT Dobrogea (Fundaţia Baylor Marea Neagră) din 
Constanţa. 

În 2012, 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. 

 

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 v ieţii acestora şi în 
prevenirea răspândirii maladiei. 
 
 



RAPORT ANUAL  

14 

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 a fost 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 v ieţii 
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 l-au constituit realizarea unei cercetări în domeniul diagnosticului 
triplu (de tipul deja menţionat mai sus), publicarea şi diseminarea rezultatelor cercetării şi  
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 2012, ARAS a realizat o cercetare națională priv ind serviciile de sănătate mintală 
dedicate persoanelor cu HIV/SIDA (rezulatetele cercetării fiind în curs de publicare); 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 (http://www.arasnet.ro/upload/Poster_ 
MAIDS_RO.pdf şi http://mentalhealthhiv.eu/en/index.html). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7: Campanie de recrutare de voluntari prin noua interfaţă a website-ului ARAS. 
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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 trei medici stomatologi şi o asistentă medicală. 
Cabinetul funcţionează cinci zile pe săptămână. Este un proiect care se autofinanţează.  

 

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 instituţ ii 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. 
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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. 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 activ ităţi recreative. 

În acelaşi timp, ARAS Bucureşti oferă gratuit găzduire temporară (până la rezolvarea 
problemelor sociale) unui număr de şase tineri care trăiesc cu HIV/SIDA, într-un 
apartament aflat în proprietatea sa. 

 

Web-educaţie HIV/SIDA pentru pacienţi 
În perioada 30 octombrie 2011-15 martie 2012, ARAS a implementat un sistem novator 
de educaţie pentru persoanele infectate cu HIV, sistem bazat pe comunicarea online 
prin conferinţe web. În proiect au fost implicaţi atât pacienţii, cât şi medicii din centrele 
regionale HIV/SIDA. 

Medicii implicaţi în acest proiect au primit un curs specific de comunicare cu pacienţ ii, 
precum şi informaţii ştiinţ ifice actualizate, pe care să le transfere acestui tip de pacienţi. 
Astfel, a fost realizat un suport de curs cu sprijinul unei instituţ ii cu experienţă în instruirea 
în domeniul medical (Data Center Solutions) şi utilizând experienţa Centrului Român HIV/
SIDA şi a personalului ARAS. Suportul de curs a inclus informaţii despre comunicarea în 
domeniul HIV/SIDA, date actuale medicale, studii de caz.  

Au fost susţinute 10 conferinţe online, fiecare cu o structură de câte 20 de minute de 
prezentare/introducere în tema conferinţei şi câte 60 de minute rezervate răspunsurilor 
la întrebările pe care pacienţii le puteau adresa în scris, în timp real, fără a li se putea 
vedea identitatea. Conţ inutul conferinţelor online a fost înregistrat, astfel încît să poată fi 
accesat şi după încheierea proiectului.  

Temele abordate au inclus: relaţia medic-pacient; căile de transmitere a infecţ iei cu 
HIV; testele pentru HIV; tratamentul antiretroviral (TARV); aderenţa la TARV; sarcina, 
prevenirea transmiterii de la mamă la făt; drepturile şi obligaţiile pacientului; echilibrul 
emoţional al pacientului; rolul de părinte; sesiune de întrebări libere. 

Activităţile din proiect au fost promovate atât prin serviciile sociale adresate persoanelor 
infectate cu HIV, servicii asigurate de ARAS în Bucureşti şi în nouă judeţe din ţară (inclusiv 
pagina web www.arasnet.ro), cât şi prin intermediul unor afişe postate în secţiile de boli 
infecţ ioase din spitale.  
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ARAS a difuzat afişul conferinţelor atât prin propriul website, cât şi prin contul său, ale 
membrilor şi ale voluntarilor săi din principalele reţele de socializare. De asemenea, 
conferinţele online au fost promovate prin intermediul celorlalte ONG active în domeniu, 
respectiv UNOPA, Alături de Voi, Health Aid, Fundaţia Baylor-Marea Neagră. Pentru a 
creşte accesul la informaţii, am colaborat şi cu Autoritatea Naţională a Penitenciarelor, 
care, în lipsa condiţiilor tehnice, a asigurat doar vizionarea înregistrărilor conferinţelor 
(după momentul susţinerii lor) în spitalul-penitenciar Jilava, unde se află peste 40 de 
persoane infectate cu HIV. 

Pentru a asigura şanse egale de participare la conferinţele online tuturor pacienţ ilor 
infectaţ i cu HIV interesaţi, inclusiv celor care nu au acces la internet, au fost pregătite 
spaţii de vizionare ş i participare în cele 10 centre sociale ale ARAS din Bucureşti, 
Constanţa, Iaşi, Piatra Neamţ, Bacău, Cluj, Braşov, Timişoara, Arad şi Craiova. 

ARAS mulţumeşte companiei Bristol-Myers Squibb (BMS) pentru implicarea în programele 
educaţionale adresate pacienţilor care trăiesc cu HIV/SIDA şi apreciază colaborarea cu 
Centrul Român HIV/SIDA şi cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş” 
pentru realizarea acestui proiect, un model de intervenţie educativă care utilizează la 
maximum resursele disponibile (web-comunicare, experienţa medicilor, mobilitatea 
organizaţiilor neguvernamentale şi dorinţa de comunicare a pacienţilor). 

Înregistrările conferinţelor sunt disponibile la adresa: http://www.edumedical.ro/
sectiune-pacienti/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 8: Captură din portalul Edumedical.ro, dedicat medicilor şi pacienţ ilor. Aici, 
una dintre cele 10 conferinţe susţ inute de specialişti ai INBI “Prof. dr. Matei Balş”. 
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“Decizii “ – campanie pentru promovarea 
liniei telefonice SIDA Helpline 

Tot cu sprijinul Bristol-Myers Squibb, la sfârşitul anului 2011-începutul lui 2012, ARAS a 
lansat o nouã campanie pentru SIDA HelpLine, cuprinzând două coordonate: un spot 
neconvenţional şi consiliere între egali. Scopul proiectului l-au constituit informarea şi 
sensibilizarea persoanelor care trãiesc cu HIV, dar şi conştientizarea celor care au nevoie 
de informaţii pentru a nu se mai teme de HIV. 

Spotul creat în cadrul campaniei este o animaţ ie 2D cu trei personaje (pacientul, un 
drãcuşor şi un îngeraş), menită sã atragã atenţia asupra alegerilor pe care le facem, 
asupra necesitãţii informãrii complete şi corecte, asupra riscurilor de infectare şi, mai 
ales, asupra importanţei tratamentului. Animaţ ia poate fi urmărită în galeria video a 
website-ului ARAS, secţiunea multimedia,  www.arasnet.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 2012, în fiecare dupã-amiazã de luni, la telefonul gratuit 0.800.800.033 rãspund 
apelurilor telefonice consilieri între egali (în acest caz, persoane care trãiesc cu HIV), 
care oferă în deplinã cunoştinţã de cauzã informaţii despre HIV, tratament, suport 
social, drepturi, responsabilitãţi. 

SIDA Helpline este un serviciu gratuit de informare cu priv ire la infecţia cu HIV, serviciu 
care funcţioneazã de 19 ani, fiind una dintre primele linii telefonice de informare, 
educare şi consiliere din România.  

Foto 9: Captură din animaţia 2D a campaniei “Decizii”, creată cu sprijin BMS. 
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“Cunoaşterea înseamnă putere“ – formare 
profesională continuă pentru echipa ARAS 
 

Programele de formare din sistemul public de învăţământ nu cuprind instruire pentru cei  
care lucrează cu persoane ce trăiesc cu HIV/SIDA, cu persoane care îşi injectează 
droguri sau care practică sexul comercial, cu persoane de etnie roma, după cum  
cercetarea comunitară reprezintă, la rândul ei, un domeniu aproape inedit în România. 

Date fiind singularitatea, în România, a domeniului în care angajaţii ARAS oferă servicii 
de asistenţă persoanelor vulnerabile faţă de HIV/SIDA, precum şi diversitatea 
specializărilor necesare unei abordări complexe a acestei problematici, formarea 
profesională continuă a membrilor asociaţiei este de rigoare.  

Echipele multidisciplinare care deservesc programele ARAS includ medici, asistente 
medicale, asistenţi sociali, lucrători/mediatori sociali, psihologi, recepţ ionişti care 
lucrează în centre de schimb de seringi, în activităţi de teren (outreach) sau în centre de 
substituţie cu metadonă şi suboxonă.  

Pentru toţi aceştia, graţiei finanţării din partea SIDACTION (sidaction.org), au putut fi 
organizate în acest an un modul de curs de interviu motivaţional şi unul de cercetare 
comunitară, respectiv de monitorizare şi evaluare a proiectelor. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Foto 10: Aprilie 2012: personal ARAS la aniversarea a 20 de ani în domeniul 
serviciilor HIV/SIDA. 
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Campanii. Voluntariat 
Ca în fiecare an, voluntarii ARAS au organizat şi animat evenimente publice, devenite 
tradiţionale, de prevenire şi conştientizare HIV/SIDA, ca şi de solidarizare cu persoanele 
care trăiesc cu HIV/SIDA: Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse, festivalul rock 
“Peninsula”, ONGfest, campanie antidrog  în Vama Veche, “Femei pe Mătăsari”, “Eros 
Show”, Ziua Mondială SiDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11-12: Conferinţă de presă ARAS în deschiderea festivalului “Peninsula”, Tg-Mureş. 
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Au pictat quilt-uri în amintirea celor dispăruţi, au aprins candele şi lumânări în 
happening-uri de stradă şi piaţă publică, au bricolat şi expus la târguri de hand-made 
mărţişoare-fundiţă roşie, au panotat timp de o lună sediul Casei Presei Libere cu o fundă 
roşie-banner (Vitrina Advertising) şi fiecare automobil din parcare a purtat, de 1 
Decembrie, câte o cartolină a solidarităţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulţumiri 
ARAS mulţumeşte tuturor partenerilor săi pentru colaborarea din acest an, 
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 13: Complexul Casa Presei Libere a arborat timp de o lună însemnul Zilei Mondiale 
SIDA, cu prilejul campaniei organizate de 1 Decembrie 



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. 

 

 



Beneficiari ARAS în anul 2012  

– 2.170 persoane (pe teren) Lucrători sexuali  

– 1.539 persoane (pe teren) Persoane fără adăpost 

(pe teren)Persoane din comunități sărace de romi   

4.088 persoane (în total) 

1.636 persoane fără vulnerabilități înregistrate (IDU, SW sau PFA)  

– 4012 persoane (pe teren și la centre) Utilizatori de droguri injectabile 

– 591 persoane (Arena și Titan) Pacienți în tratament substitutiv 

 – 193 persoane (toate filialele, în proiectul Este dreptul tău Femei afectate de HIV
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Grafic 1.  Numărul lucrătorilor sexuali asistați de echipele de teren din toate filialele ARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Numărul lucrătorilor sexuali asistați anual de echipele de teren ARAS. Distribuirea pe 

filiale. 

Filiala ARAS Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

Bacău 63 70 55 46 6 

Brașov 119 191 127 142 65 

Cluj 163 190 176 205 184 

Craiova 347 311 260 307 247 

Constanța 251 317 402 313 293 

Iași 88 95 70 32 20 

Timișoara 122 199 170 92 100 

Neamț 20 20 21 15 13 

Arad 135 198 85 117 141 

București 1079 1558 1300 1123 1107 

TOTAL* 2378 3134 2659 2385 2170 
* Numărul de la TOTAL se referă doar la beneficiari unici, chiar dacă unii dintre ei apar în registrele a două sau trei 

filiale.  



 

Tabel 2. Numărul lucrătorilor sexuali asistați de echipele de teren din toate filialele ARAS în 

anul 2012. 

Filiala ARAS Beneficiari  
în 2012 

Beneficiari noi  
în 2012 

Femei Barbati Total beneficiari 
2007-2012* 

Bacău 6 0 6 0 115 

Brașov 65 33 65 0 399 

Cluj 184 96 184 0 641 

Craiova 247 122 247 0 1089 

Constanța 293 131 286 7 856 

Iași 20 8 18 2 186 

Timișoara 100 50 98 2 500 

Neamț 13 8 13 0 54 

Arad 141 65 140 1 462 

București 1107 766 983 124 5049 

TOTAL* 2170 1267 2034 136 9280 
* Pentru anul 2007 datele se referă doar la perioada octombrie-decembrie 2007 

** Numărul de la TOTAL se referă doar la beneficiari unici, chiar dacă unii dintre ei apar în registrele a două sau trei 

filiale.  

 

Tabel 3. Servicii oferite lucrătorilor sexuali de echipele de teren din toate filialele ARAS în 

anul 2012. 

Servicii oferite lucrătorilor sexuali de echipele de teren din toate filialele ARAS în anul 2012 

Persoane care au primit informare, educare și consiliere de reducere a riscurilor 1904 

Persoane care au primit materiale informative cu privire la protejarea sănătății 1658 

Persoane care au primit asistență medicală primară 177 

Persoane referite către alte servicii 406 

Persoane acompaniate către alte instituții sau servicii 5 

Persoane care au primit consiliere socio-vocațională 234 

Persoane care au primit consiliere psihologică 114 

Persoane testate HIV, HCV sau HBV 148 

 

Tabel 4. Rezultatele testelor rapide HIV, HCV, HBV sau Sifilis la lucrătorii sexuali întâlniți în 

activitățile de teren. 

 Testați Depistați + Femei + Bărbați+ 

HIV 144 4 (2,8%) 2 2 

HCV 132 10 (7,6%) 8 2 

HBV 121 2 (1,7%) 2 0 

Sifilis 104 9 (8,7%) 8 1 

 



 

Tabel 5. Materiale de protecție distribuite lucrătorilor sexuali de către echipele de teren din 

toate filialele ARAS în anul 2012. 

Filiala ARAS Prezervative Seringi distribuite Seringi recuperate 

Bacău 1.140 0 0 

Brașov 4.440 0 0 

Cluj 11.700 0 0 

Craiova 4.340 0 0 

Constanța 33.960 0 0 

Iași 2.883 0 0 

Timișoara 22.599 0 0 

Neamț 2.928 0 0 

Arad 17.862 0 0 

București 122.711 27.680 2.850 

TOTAL 224.563 27.680 2.850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport utilizatori de droguri injectabile 2012 

Tabel 6. Numărul locațiilor ARAS care oferă servicii de asistență și îngrijire consumatorilor de 

droguri. 

Filiala ARAS Centre de tratament 
substitutiv 

Centre fixe 
ARAS 

Unităţi mobile –  
echipe de teren ARAS 

Timișoara - 1 1 

Constanța - 1 1 

București (Centrul ARENA) 1 1 1 

București (Centrul TITAN) 1 1 1 

TOTAL 2 4 4 
 

Tabel 7. Numărul zonelor de lucru cu consumatori de droguri, deservite de echipele de teren  
 

Filiala ARAS Nr. de zone Observații 

Timișoara 8  

Constanța 10  

București (Echipa ARENA) 57 Inclusiv 12 zone preluate de la TITAN în martie 

București (Echipa TITAN) 14 Doar ianuarie și februarie 2012 

TOTAL 77  
 

 
Tabel 8. Numărul consumatorilor de droguri care au primit servicii de asistență și îngrijire în 
anul 2012 în cadrul ARAS. 
 

 Nr. total 
beneficiari * 

Nr. beneficiari 
unici în 2012 

Nr. 
beneficiari 
noi 2012 

Nr. distribuitori 
secundari  

Centre DROPIN 8.457 
(cumulativ 
2007-2012) 

2.157 
(unici in 2012) 

1.101 25-35% 

Unităţi mobile –
outreach 

13.634 
(cumulativ 
2004-2011) 

2.326 
(unici in 2012) 

1.359 
 

20-30% 

TOTAL** 19.700 
(cumulativ 
2004-2012) 

4.012 
(unici in 2012) 
 

2.054 ND 

* Pentru anul 2007 datele se referă doar la perioada octombrie-decembrie 2007. Perioada 2004-2007este o 

perioadă convențională, în care au fost incluse codurile unice cu care se lucrase pe teren, fără ca datele să fi fost 

înregistrate zilnic în format electronic. 

**Numărul de la TOTAL se referă doar la beneficiari unici, chiar dacă unii dintre ei apar în registrele a două sau trei 

filiale.  

 



 

Grafic 2. Numărul utilizatorilor de droguri injectabile care au primit servicii de asistență și 

îngrijire în centrele ARAS sau în unitățile mobile între anii 2008-2012 

 
 

Tabel 9. Servicii si materiale oferite in programele de schimb de seringi 
 
Servicii si materiale oferite in proramele de schimb de seringi Nr. 

Seringi distribuite 1.015.834 

Seringi recuperate 340.643 

Prezervative distribuite pentru UDI 189.657 

UDI care au beneficiat de sesiuni de informare, educare si 
consiliere 

3600 

UDI care au primit materiale informative 2462 

UDI care au primit asistenta medicala primara 545 

UDI referiti catre alte servicii 8 

UDI acompaniati catre alte servicii 12 

UDI care au beneficiat de consiliere sociala 827 

UDI care au beneficiat de consiliere psihologica 66 

UDI care au participat la grupuri de suport  7 

% UDI depistati HIV+  23.99 

% UDI depistati HCV+ 50.94 

% UDI depistati HBV+ 6.85 
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Grafic 3. Numărul zonelor de lucru cu utilizatorii de droguri (IDU) repartizate pe fiecare 

sector/filială ARAS 

 
 
 

 

Grafic 4. Numărul beneficiarilor IDU din outreach repartizați pe sector/punct de lucru ARAS. 
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Grafic 5. Numărul beneficiarilor IDU din teren, repartizați pe categorii de vârstă și sex. 

 
 

Servicii de tratament substitutiv în anul 2012 
 
Tabel 10. Numărul pacienților aflați în tratament substitutiv în anul 2012 în cadrul ARAS. 
 

Centre de  tratament 
substitutiv 

Nr . Beneficiari Metadona distribuita Buprenorfina 
distribuita 

Titan 181 2.701.465 mg 0 mg 

ARENA (gratuitate) 245 2.824.685 mg 7.404 mg 

ARENA (plată) 301 1.794.265 mg 3.082 mg 

Beneficiari în ambele centre, la 
gratuitate sau la plată 

-136   

Total pacienți în 2012 591 7.320.415 mg 10.486 mg 

 

Observatii:  
In 2012 serviciile de tratament substitutiv și de harm reduction (incluzind schimbul de seringi) 
oferite de ARAS au fost parte dintr-un proiect care are ca scop final facilitarea accesului pe piata 
muncii a consumatorilor de droguri din Bucuresti, Ilfov, Timisoara si Constanta.   
In cadrul proiectului de colaborare dintre ARAS si Agentia Nationala Antidrog a fost posibila 
distribuirea suplimentara a 100.000 de seringi catre consumatorii de droguri injectabile care nu 
aveau acte de identitate si nu puteau beneficia de serviciile proiectului A doua sansa, realizat de 
ARAS in cadrul  POSDRU, in parteneriat cu asociatiile Integration si Sens Pozitiv, precum si cu 
Inst. National de Boli Infectioase, Prof. Dr. Matei Bals, in perioada 1 iulie 2010 - 30 iunie 2013.   
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Raport persoane fără adăpost 2012 

Grafic 6. Numărul persoanelor fără adăpost care au primit servicii de asistență și îngrijire în 

unitățile mobile ARAS între anii 2008-2012. 

  

 

Tabel 11.Numărul persoanelor fără adăpost beneficiari ai serviciilor de teren de teren din 

toate filialele ARAS în anul 2012. 

Filiala ARAS Beneficiari  
în 2012 

Beneficiari noi  
în 2012 

Femei Barbati Total beneficiari 
2007-2012* 

Bacău 5 0 5 0 172 

Brașov 96 66 80 16 510 

Cluj 0 0 0 0 0 

Craiova 61 53 61 0 461 

Constanța 54 4 9 45 313 

Iași 159 47 102 57 735 

Timișoara 73 41 36 37 553 

Neamț 53 15 38 15 399 

Arad 68 31 30 38 403 

București 970 641 203 767 3897 

TOTAL** 1539 893 564 975 7532 

* Pentru anul 2007 datele se referă doar la perioada octombrie-decembrie 2007 

** Numărul de la TOTAL se referă doar la beneficiari unici, chiar dacă unii dintre ei apar în registrele a două sau trei 

filiale.  
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Grafic 7. Reprezentarea pe vârste și sex a persoanelor fără adăpost care au primit servicii de 

asistență și îngrijire în unitățile mobile ARAS în 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 12. Vulnerabilități multiple identificate la persoanelor fără adăpost beneficiari ai 

serviciilor de teren de teren din toate filialele ARAS în anul 2012. 

Filiala ARAS Sex comercial Utilizare droguri Comunități 
Roma 

Total persoane fără 
adăpost în 2012 

Bacău 0 0 0 5 

Brașov 4 (4,2%) 0 35 (36,5%) 96 

Cluj - - - 0 

Craiova 0 0 0 61 

Constanța 0 0 0 54 

Iași 0 0 0 159 

Timișoara 3 (4,1%) 2 (2,7%) 0 73 

Neamț 0 0 0 53 

Arad 10 (14,7%) 0 62 (91%) 68 

București 81 (8,4%) 759 (78%) 560 (58%) 970 

TOTAL 98 761 657 1539 

 

 

 



Tabel 13. Materiale de protecție distribuite persoanelor fără adăpost de către echipele de 

teren din toate filialele ARAS în anul 2012. 

Filiala ARAS Prezervative Seringi 
distribuite 

Seringi 
recuperate 

Bacău - - - 

Brașov 1540 - - 

Cluj - - - 

Craiova 100 - - 

Constanța 498 - - 

Iași 3460 - - 

Timișoara 491 30 36 

Neamț 1090 - - 

Arad 3963 - - 

București 33.687 93.890 2700 

TOTAL 44.829 93.920 2736 

 

Tabel 14. Servicii oferite persoanelor fără adăpost de echipele de teren din toate filialele 

ARAS în anul 2012. 

Servicii oferite persoanelor fără adăpost de echipele de teren din toate filialele ARAS în anul 2012 

Persoane care au primit informare, educare și consiliere de reducere a riscurilor 1390 

Persoane care au primit materiale informative cu privire la protejarea sănătății 1086 

Persoane care au primit asistență medicală primară 86 

Persoane referite către alte servicii 135 

Persoane acompaniate către alte instituții sau servicii 6 

Persoane care au primit consiliere socio-vocațională 164 

Persoane care au primit consiliere psihologică 16 

Persoane testate HIV 30 

HIV+ (7%) 2 

Persoane testate HCV 10 

HCV+ (0%) 0 

Persoane testate HBV 14 

HBV+ (7%) 1 

Persoane testate Sifilis 7 

Sifilis+ (14%) 1 
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Grafic 8. Persoane din comunități sărace de romi care au primit servicii de asistență și îngrijire 

în unitățile mobile ARAS între anii 2008-2012. Reprezentare în funcție de existența sau nu a 

cel puțin unei vulnerabilități (sex comercial, utilizare de droguri, persoane fără adăpost). 

 

 

Grafic 9. Persoane din comunități sărace de romi, fără vulnerabilități înregistrate (IDU, SW 

sau HL) care au primit servicii de asistență și îngrijire în unitățile mobile ARAS în anul 2012. 
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Tabel 15. Prezervative distribuite persoanelor din comunități sărace de romi (fără 

vulnerabilități înregistrate), în toate filialele ARAS în anul 2012. 

 

Anul 2012 Prezervative distribuite 

Arad 7.038 

Bacau 760 

Brasov 740 

Bucuresti 17.492 

Craiova 8.970 

Iasi 1.644 

Neamt 1.000 

Timisoara 49 

Total 37.693 

 

Tabel 16. Servicii oferite persoanelor din comunități sărace de romi (fără vulnerabilități 

înregistrate), beneficiari ai serviciilor de teren din toate filialele ARAS în anul 2012. 

 

Servicii oferite persoanelor din comunități sărace de romi in toate filialele ARAS în anul 
2012 

Persoane care au primit informare, educare și consiliere de reducere a riscurilor 1.104 

Persoane care au primit materiale informative cu privire la protejarea sănătății 1.239 

Persoane care au primit asistență medicală primară 252 

Persoane referite către alte servicii 384 

Persoane acompaniate către alte instituții sau servicii 6 

Persoane care au primit consiliere socio-vocațională 62 

Persoane care au primit consiliere psihologică 4 

Persoane care au participat la grupuri de suport 8 

Persoane testate HIV 12 

HIV + (8.33%), in Bucuresti 1 

Persoane testate HCV 9 

HCV + (22.22%), in Bucuresti 2 

Persoane testate HBV 7 

HBV + (0%) 0 

Persoane testate Sifilis 6 

Sifilis + (0%) 0 

 



 

RAPORT FINANCIAR ARAS 
2012 

 
 
 

VENITURI 

 
  RON USD EURO % 

I. AGENTII FINANTATOARE INTERNATIONALE 8,239,031.05 2,381,908 1,879,354 89.4% 
  POSDRU 38123 (Fondul Social European) 2,650,883.03 764,340 604,011 28.8% 
  POSDRU 54611 (Fondul Social European)   4,145,057.66 1,195,161 944,463 45.0% 
  Coalitia PLUS 446,100.00 128,626 101,645 4.8% 
  SIDACTION(+FORMARE) 223,214.00 64,360 50,860 2.4% 
  SWAN 6,010.74 1,733 1,370 0.1% 
  BRISTOL MYERS SQUIBB 48,960.00 14,117 11,156 0.5% 
  MAIDS 8,061.80 2,324 1,837 0.1% 
  ACCESS 2,604.72 751 593 0.0% 
  OSI 39,996.59 11,532 9,113 0.4% 
  ABBOTT   52,098.08 15,022 11,871 0.6% 
  PARTAGES   13,444.80 3,877 3,063 0.1% 
  AIRFRANCE   35,169.42 10,141 8,013 0.4% 

  
Venituri pentru sustinerea altor entitati (parteneri POSDRU 
38123 si 54611) 567,430.21 169,925 131,359 6.2% 

            
II. SUBVENTII PRIMITE DE LA STATUL ROMAN 124,596.00 37,312 28,844 1.4% 
  Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) 124,596.00 35,925 28,390 1.4% 
            

III. DONATII 55,110.60 15,890 12,557 0.6% 
  In bani 55,110.60 15,890 12,557   
  In natura   0 0   
            

IV. SPONSORIZARI 8,200.80 2,456 1,898 0.1% 
  Alte sponsorizari   3,600.00 1,038 820   
  Incasari 2% 4,600.80 1,327 1,048   
            

V. ALTE VENITURI  21,723.55 6,264 4,950 0.2% 
  Dobanzi bancare 3,847.15 1,109 877   
  Diferente de curs valutar 3,233.57 932 737   
  Venituri diverse 14,642.83 4,222 3,336   
            

A. TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATI NON - PROFIT 8,448,662.00 2,443,830 1,927,603 91.6% 
            

B. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE 770,735.14 222,229 175,614 8.4% 
  Cabinet stomatologic 109,105.00 31,459 24,860   
  Centru de tratament prin substitutie 661,584.84 190,757 150,744   
  Dobanzi bancare 45.30 13 10   
  Alte servicii prestate     0 0   
            
  TOTAL VENITURI ARAS 9,219,397.14 2,666,059 2,103,217 100.0% 
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REZULTAT 
    

 
REZULTAT LEI USD EURO 

 
 

ACTIVITATE NON - PROFIT EXCEDENT 60,861.00 17,548 13,867 
 

 
ACTIVITATE ECONOMICA PIERDERE -66,237.59 -19,099 -15,092 

 
 

TOTAL ARAS DEFICIT -5,376.59 -1,550 -1,225 
 

       
       
 

Curs mediu valutar an 2012: 
     

 
1 USD = 3.4682  lei 

     
 

1 EURO = 4.3888 lei 
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