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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.  

ARAS are nouă filiale în oraşele: Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Piatra-
Neamţ, Timişoara şi un punct de lucru la Arad. În decursul anului 2013, au fost înfiinţate trei noi 
filiale: ARAS Bucureşti, ARAS Oltenia, ARAS Muntenia, dar şi un Centru de sănătate la Bucureşti. 
 
Asociaţia este iniţiatoarea şi preşedinta RHRN (Romanian Harm Reduction Network), este 
membră a Coaliţiei Internaţionale SIDA „Plus” şi membră a HIV/AIDS Civil Society Forum.  
 
 
 
2013 pe scurt  

 

Este anul în care ARAS... 

... a acordat mai puţine servicii directe pentru beneficiarii săi, în majoritate consumatori de 
droguri injectabile (din luna iulie, o dată cu sfârşitul finanţărilor POSDRU); 

... a militat intensiv pentru susţinerea de la bugetul de stat a serviciilor pentru consumatorii de 
droguri injectabile, în condiţiile creşterii prevalenţei HIV în rândul acestora şi încetării finanţărilor 
internaţionale (întregul an); 

... a obţinut prima finanţare publică locală din România pentru servicii de harm reduction; 
 
... fost nevoită să-şi reducă personalul şi să suspende temporar activitatea majorităţii filialelor de 
tradiţie. 
 
În prima jumătate a  anului 2013, ARAS a oferit în condiţii normale 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, 
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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.  

La mijlocul anului 2013, ARAS a inaugurat la Bucureşti un Centru de sănătate cu multiple 
specialităţi medicale, parte din încasări sprijinind activităţile din proiectele asociaţiei, rămase 
fără finanţare. 
 
Pe durata întregului an, aceste servicii au fost dublate de demersuri de advocacy pentru 
respectarea drepturilor beneficiarilor, de instruire adresată ofertanţilor de servicii şi de solicitare 
de sprijin din partea autorităţilor pentru susţinerea programelor adresate persoanelor 
vulnerabile. 

 
Servicii directe pentru persoane vulnerabile 

 
 

Nici un guvern şi nici o autoritate 
publică locală de după anii '90, 
când consumul de droguri a 
pătruns în România, nu a susţinut 
financiar/constant serviciile de 
reducere a riscurilor asociate 
consumului de droguri. Cu toate 
că este mondial recunoscut că 
accesul la echipament steril de 
injectare este cea mai ieftină 
metodă de a reduce 
transmiterea HIV, primele 
programe de schimb de seringi 
au apărut în Bucureşti abia în 
1999-2000 şi la iniţiativa unor 
ONG-uri.  
 
Statul român a creat însă cadrul 
legal pentru buna funcţionare a 
schimbului de seringi şi pentru a 
asigura accesul la servicii 
medicale şi sociale în 
comunitate, aresturi şi 
penitenciare. Problema 
principală rămâne finanţarea 
acestor servicii, care până acum 
a fost rezultatul eforturilor ONG-
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urilor de atragere de fonduri internaţionale. Devenind stat membru al Uniunii Europene, 
România a garantat capacitatea de a-şi gestiona singură acest tip de probleme. 
 
Din cauza lipsei unor servicii constante şi consistente la nivel naţional în domeniu, în prezent 
asistăm la o creştere fără precedent a numărului de cazuri noi de infecţie cu HIV în rândul 
consumatorilor de droguri injectabile, o ameninţare pentru sănătatea publică ignorată în 
continuare de guvernanţi. 
 
Conform statisticilor oficiale ale Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Naţionale Antidrog, dar şi studiilor 
ARAS şi APADOR-CH, 30% dintre persoanele infectate cu HIV în ultimul an s-au infectat prin 
consum de droguri; se estimează că 50% dintre consumatorii de droguri au infecţie cu HIV, iar 
90% au hepatită de tip C.  
 
Ultimul proiect ARAS care a asigurat şi servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de 
droguri injectabile  în Bucureşti, Timişoara şi Constanţa s-a încheiat la 30 iunie 2013 („A doua 
şansă”). Prin intermediul acestuia, numai în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2013, s-a lucrat cu 1.272 
de persoane, dintre care 1.117 persoane dependente de droguri cu vulnerabilităţi multiple (650 
de persoane afectate de boli, 488 de persoane aflate anterior în detenţie, 617 persoane de 
etnie roma, 62 de victime ale traficului de persoane), care au primit servicii de consiliere-
orientare pe piaţa muncii, dar şi cu 155 de persoane din alte categorii (41 de angajaţi ai 
organizaţiilor societăţii civile, 79 de angajaţi ai administraţiei publice locale, 46 de manageri, 8 
voluntari).  
 
Principalele servicii oferite au constat în tratarea rănilor și infecțiilor produse prin 
injectarea/utilizarea drogurilor, pe teren sau în centrele de schimb de seringi; testare pentru 
HIV/hepatite prin intermediul unității mobile sau în centrele ARAS, referiri către servicii de îngrijire 
sau tratament, acompaniere, îngrijire psihiatrică, tratament de substituție cu metadonă, sprijin 
social, consiliere psihologică pentru minorii consumatori de droguri.  
 
Proiectul „A doua şansă” a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni” şi 
Sidaction. 
 
Un alt proiect încheiat chiar la începutul anului 2013, „Este dreptul tău să ştii – proiect de 
promovare a sănătăţii pentru femei”, s-a adresat femeilor care nu au adăpost, celor care sunt 
infectate cu HIV, partenerelor consumatorilor de droguri, femeilor implicate în prostituţie şi celor 
care trăiesc sub limita sărăciei din Bucureşti şi nouă judeţe. 
 
Timp de trei ani, 8.842 de femei aflate în situaţii de vulnerabilitate au primit informaţii despre 
sănătate pe stradă, în locurile în care trăiau sau munceau. Dintre acestea, 831 au primit servicii 
de integrare socială şi profesională, 55 dintre ele urmând şi un program de calificare.  
 
Pentru a se integra social sau profesional, aceste femeilor vulnerabile au înfruntat bariere sociale 
(birocraţie, prejudecăţi, discriminare, uneori abuzuri). Pe parcursul proiectului, a fost necesar să 
schimbăm sediul unuia dintre centre pentru că vecinii ne-au respins, unele femei au fost filmate 
fără consimţământ într-o secţie de poliţie, altele au fost testate HIV forţat, altele s-au temut să se 
înscrie la cursuri pentru că le era trecut diagnosticul pe adeverinţele medicale. Femeile au fost 
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încurajate să înveţe să îşi apere singure drepturile şi interesele – asociindu-se, implicându-se 
social şi reacţionând la abuzuri sau nedreptăţi. 
 
După încheierea proiectului, ARAS a continuat în regim de voluntariat activităţile de suport 
pentru şi împreună cu persoanele vulnerabile, chiar dacă statul român încă nu reuşeşte să 
sprijine astfel de programe. 
 
Proiectul a fost implementat de ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA, în parteneriat cu RHRN - 
Romanian Harm Reduction Network, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş” şi 
TAMPEP Olanda, şi a fost cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”. 
 

 
Ca urmare a eforturilor de advocacy, ARAS a obținut, în a doua parte a anului 2013, prima 
finanţare publică pentru programe adresate consumatorilor de droguri injectabile (schimb de 
seringi şi tratament substitutiv gratuit): „Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor 
vulnerabile din Bucureşti”. Aceasta vine din partea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - 
Primăria Capitalei, care, începând din luna  septembrie 2013, asigură echipament de injectare 
pentru 5.400 de consumatori, teste HIV pentru 1.450 dintre ei și consiliere pentru integrarea 
socială și profesională a 890 de beneficiari, contribuția ARAS în cadrul colaborării ridicându-se, 
din nou, la un procent substanțial de fonduri proprii (40% din bugetul proiectului). 
 
Prin intermediul a două centre fixe, al unei unităţi mobile (ambulanţa socială) şi al unei linii 
telefonice (SIDA Helpline), consumatorii de droguri injectabile din Bucureşti sunt sprijiniţi să se 
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conecteze la servicii medicale şi sociale specializate, iar comunităţile din care provin sunt 
protejate de eventualele infectări cu HIV şi hepatite virale de tip B şi C, provocate de înţepături 
accidentale cu ace şi seringi contaminate. 
  
Un parteneriat al ARAS cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 
sectorului 3 din Bucureşti este rezultatul câştigător al unei aplicaţii la Fondurile Structurale 
europene. 
 
Cu o durată de doi ani, „Investeşte în tine – proiect de integrare socio-profesională pentru 
persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă din sectorul 3 al Capitalei” a debutat în luna 
decembrie a anului 2013, cu obiectivele de a dezvolta abilităţile de integrare socială şi 
profesională a 200 de persoane cu vulnerabilitate socială multiplă din sectorul 3 al Capitalei şi 
de a reduce discriminarea faţă de persoanele vulnerabile social prin campanii de informare şi 
sensibilizare în medii precum cel al angajaţilor din sistemul public sau neguvernamental, al 
jurnaliştilor, angajatorilor, publicului larg. 
 
 
 
Advocacy în favoarea serviciilor 
pentru consumatorii de droguri injectabile şi 
alte persoane vulnerabile 

 
 
Finanţarea programelor de schimb de seringi şi a tratamentului substitutiv pentru consumatorii 
de droguri din România 
 
Începând din 2011, epidemia HIV în rândul consumatorilor de droguri din România a luat 
amploare. Cu toate că aceştia reprezentau grupul populaţional cel mai afectat de HIV şi/sau 
hepatite B/C, nici o finanţare publică pentru reducerea acestor riscuri nu era prevăzută pentru 
ei. Astfel, în 2012 şi 2013, ARAS, alături de partenerii săi din domeniu, a desfăşurat din fonduri 
proprii mai multe activităţi de advocacy. 
 
Strategia utilizată în acest scop s-a bazat pe exploatarea tuturor resurselor disponibile: solicitări 
de dezbateri publice, utilizarea datelor din studiul recent despre valoarea sumelor (ne)alocate 
până în prezent de statul român susţinerii activităţii ONG-urilor, repetate scrisori deschise ale 
asociaţiei şi ale înşişi consumatorilor de droguri injectabile aflaţi în asistenţa ARAS, solicitări de 
întâlniri şi audienţe către conducerea Ministerului Sănătăţii Publice, pentru a-i prezenta şi justifica 
nevoia de programe de sănătate adresate persoanelor vulnerabile, argumentaţii cu cifre 
relevante, mereu actualizate, documentând situaţia costurilor reduse de prevenire a infecţiilor în 
rândul comunităţilor de consumatori de droguri, în comparaţie cu cele de tratament, în cazul 
îmbolnăvirilor. 
 
Trei petiţii au fost adresate la 1 iulie: Ministerului Sănătăţii, solicitându-i-se sprijin în continuarea 
programelor de schimb de seringi, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cerându-i-se 
încetarea înregistrării datelor de identitate ale consumatorilor de droguri în cadrul programelor 
de reducere a riscurilor, respectiv Ministerului Afacerilor  Interne, pentru iniţierea tratamentului 
substitutiv în aresturi. La aceeaşi dată, ARAS participă în prima linie a unui miting de protest 
organizat în piaţa publică de către organizaţiile ce oferă servicii în domeniu, miting la care iau 
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parte şi consumatori de droguri şi familiile lor. În faţa Ministerului Sănătăţii are loc şi un 
happening, al cărui scenariu simulează mecanismul transmiterii HIV, după sistarea finanţării 
serviciilor de reducere a riscurilor. 
 
Cosemnatare ale petiţiilor adresate ministerelor interpelate, precum şi susţinătoare ale mitingului 
au fost organizaţiile: Alianța de Luptă împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT), Fundația 
„Parada”, Fundația “Familia și Ocrotirea Copilului, Asociația „Motivare și Schimbare”, Asociația 
“Sens Pozitiv”, Asociația Integration, Samusocial România, la iniţiativa RHRN - Romanian Harm 
Reduction Network.  
 
În acelaşi timp, primăriile din 9 judeţe au primit din partea ARAS şi a filialelor locale propuneri de 
proiecte spre a fi finanţate de la bugetul local, conform legislaţiei în vigoare. La Bucureşti, 
demersuri similare au fost efectuate pe lângă Primăria Capitalei şi cele 6 primării de sector.  
 

Alte 35 de propuneri de finanţare 
vizând serviciile pentru persoane 
vulnerabile au fost înaintate în 
cadrul licitaţiilor organizate de 
diverse organisme finanţatoare 
internaţionale. Câteva dintre 
aplicaţii au fost înscrise în concurs în 
numele celor trei recent-înfiinţate 
filiale -  Bucureşti, Oltenia, Muntenia 
-, atunci când criteriile de 
participare excludeau organizaţiile 
mari de la finanţare, stimulând 
dezvoltarea iniţiativelor mici. 
 
Comunicatele şi conferinţele de 
presă, articolele şi reportajele video 
naţionale şi internaţionale au 
ilustrat şi ele explicit situaţia tragică 
în care se află în acest moment 
sănătatea din România.  
 
În urma tuturor acestor acţiuni, 
ARAS a reuşit să obţină din partea 
Ministerului Sănătății includerea 
schimbului de seringi în programele 
naţionale de sănătate, ministerul 

numind ca instituţie responsabilă pentru acest segment de servicii Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” (aprilie 2013), bugetând însă doar achiziția de seringi și 
tratament substitutiv, nu și resursele umane sau administrative implicate în distribuirea acestora.  
 
Ca urmare a acestor eforturi, ARAS a obținut, în a doua parte a anului 2013, prima finanţare 
publică românească pentru programe adresate consumatorilor de droguri injectabile (schimb 
de seringi şi tratament substitutiv gratuit) din partea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - 
Primăria Capitalei. 

7 
 



Complementar acestor acţiuni, în 2013, „Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale de 
comunicare şi gestiune a informaţiilor în relaţia cu instituţiile administraţiei publice” a fost 
asigurată printr-un proiect care a pus în practică o platformă de comunicare cu două interfeţe: 
o platformă internă, prin care angajaţii şi voluntarii ARAS să poată gestiona eficient şi securizat 
transferul de informaţii din proiectele în curs ale organizaţiei (exemple: date cu caracter 
personal ale pacienţilor, dar şi documente de tip administrativ, de uz curent), şi o platformă 
externă, utilizabilă în comunicarea cu administraţia publică (exemplu: consultarea în procesul 
de formulare a politicilor publice în domeniul grupurilor vulnerabile). 
 
Personalul ARAS a fost instruit, teoretic şi practic, cu privire la modul de folosire a acestui 
instrument de comunicare.  Pe lângă aceasta, au avut loc şi trei seminarii, având ca invitaţi şi 
reprezentanţi ai unor instituţii publice cu care ARAS interacţionează frecvent în activitatea sa. 
Seminariile au dezbătut: cadrul legal al comunicării între ONG-uri şi instituţiile publice şi  cele mai 
bune practici de comunicare (seminar soldat cu 21 de diplome certificate în comunicare); 
dezvoltarea durabilă (50 de angajaţi ARAS participanţi); egalitatea de şanse (50 de angajaţi 
ARAS participanţi).  
 
Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative” (octombrie 2012-octombrie 2013). 
 
 
Advocacy pentru dreptul la sănătate şi protecţie al femeii vulnerabile 
 

De 14 ani, ARAS a asigurat servicii de prevenire HIV 
lucrătoarelor sexual (sex workers). Echipele de teren 

« Seară de seară » s-au aflat în toţi aceşti ani pe stradă, 
oferind informaţii şi consiliere, prezervative şi testare pentru 
HIV femeilor care practică prostituţia/sexul comercial în 

Bucureşti şi alte 9 judeţe.  
Cu ocazia Zilei mondiale de combatere a violenţei şi abuzurilor împotriva persoanelor care 
practică prostituţia, ARAS a marcat în 17 decembrie importanţa respectării drepturilor omului în 
toate domeniile ce vizează sănătatea publică, necesitatea eliminării coerciţiei, stigmatizării şi 
discriminării din toate serviciile care sunt adresate lucrătorilor sexual. 

Asociația « Maria Magdalena »  este o inițiativă a unui grup de femei, printre care și lucrătoare 
sexual, care au participat la seminarul organizat de ARAS în 2011, Formarea educatorilor între 
egali în rândul femeilor vulnerabile. Două reprezentante ale rețelei europene TAMPEP au 
evidenţiat atunci importanţa organizării lucrătoarelor sexuale și a implicării lor active în 
respectarea drepturilor omului. Numele organizaţiei din România a fost dat de una dintre 
reprezentantele acestor femei, „Profesoara” din Bucureşti. Principiile şi activităţile asociaţiei se 
regăsesc în propria pagina web: http://mariamagdalena.96.lt/ şi în contul de socializare: 
facebook.com/mariamagdalenaromania. 

« Ancheta privind practicile abuzive asupra femeilor implicate în prostituţie/lucrătoarelor 
sexuale », realizată în regim de voluntariat de ARAS şi APADOR-CH la sfârşitul anului 2012, a scos 
la iveală frecvente situaţii de abuz exercitate asupra acestor femei, fapt ce le afectează 
capacitatea de a-şi proteja sănătatea. A fost investigată relaţia acestor femei cu autorităţile 
publice, în special cu poliţia. Cel mai des invocate agresiuni suferite de femeile intervievate ţin 
de violenţa fizică : 16% au fost violentate fizic de reprezentanţi ai poliţiei, 7% au fost forţate să 
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întreţină raporturi sexuale cu aceştia, 23% au fost silite să plătească taxe de protecţie poliţiei, 7% 
- obligate să se testeze pentru HIV, 21%  au fost filmate fără consimţământ, 32% au fost lipsite de 
prezervativele pe care le aveau asupra lor. Doar 7% dintre ele s-au plâns oficial de tratamentul 
primit, iar alte 44% au experimentat situaţii de respingere datorate ocupaţiei lor, 16% lovindu-se 
de refuzuri în sistemul de îngrijiri medicale sau sociale. 

Rezultatele anchetei au fost utilizate de ARAS  pe parcursul anului 2013 în demersurile de 
advocacy pentru dreptul la sănătate şi protecţie al femeii vulnerabile. Studiul a fost circulat şi 
dezbătut în presă şi, spre informare, expediat oficial în secţiile de poliţie ale Municipiului 
Bucureşti. Comandanţii acestora au fost interpelaţi în scris cu privire la măsurile de prevenire a 
abuzului asupra femeilor contraveniente sau potenţial contraveniente, prevăzute în 
regulamentele interne de funcţionare. 

„Nu e timp de pierdut” – proiect de sănătate pentru persoane vulnerabile 

Finanţat de Open Society Foundations, acest proiect de advocacy cu durata de un an are 
drept scop principal de a determina autoritățile locale din București (Primăria Capitalei şi 
primăriile de sector), dar şi autoritățile centrale cu responsabilități în domeniu (Ministerul 
Sănătății, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Agenția Națională Antidrog) să finanţeze 
continuu, prin alocări de fonduri  anuale, serviciile de reducere a riscurilor furnizate de 
organizaţiile neguvernamentale. 
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Sănătate şi autofinanţare  

 
 

Centrul de sănătate ARAS (Ocol) 
 
A luat fiinţă la iniţiativa organizatiei ARAS, prin contribuţia profesioniştilor care, cu experienţă şi 
dedicaţie, abordează sănătatea ca pe un întreg. Definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(1967) ca stare de bunăstare fizică, psihică şi socială, sănătatea îşi găseste în acest centru soluţii 
diferite, medicale, psihologice, individuale şi de grup, pentru adulţi şi copii, cu respectarea 
confidenţialităţii şi fără discriminare etnică, de gen sau orientare sexuală. 
 
Pe lângă serviciile de medicină generală cu competenţe în tratamentul substitutiv în caz de 
adicţie, oferta centrului include şi servicii de nutriţie, psihiatrie, dermato-venerologie, 
psihoterapie, kinetoterapie, testare şi consiliere pentru HIV, hepatită B, hepatită C.  
 
Toate serviciile au la bază principiul conform căruia un om informat este pe jumătate salvat şi, 
de aceea, educaţia pentru sănătate reprezintă plusvaloarea serviciilor oferite aici. În centru se 
pot organiza, de asemenea, cursuri pe diferite teme, care să ajute la îmbunătăţirea sănătăţii 
personale, a familiei sau a comunităţii. 
 
Prin accesarea Centrului de sănătate ARAS, pacienţii ajută, la rândul lor, oameni săraci, 
vulnerabili, defavorizaţi să primească servicii în cadrul proiectelor derulate de asociaţie. 
 
Valoarea serviciilor primite în acest centru se regăseşte în beneficiile personale ale fiecăruia, în 
propria sănătate, dar şi în starea de mulţumire de a fi ajutat la sănătatea altcuiva. Toată lumea 
este invitată să viziteze CentrulARAS.ro. 
 
 
Cabinet stomatologic  
Model de bună practică în aplicarea precauţiilor universale  
 
Este un serviciu creat în 1997, cu fonduri provenite delaFundaţiile 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.  
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Cercetare 
 

 
În anul 2013, ARAS a fost implicată în diferite studii şi proiecte de cercetare, atât la nivel 
naţional, cât şi la nivel internaţional.  
 
Studiul privind cunoştinţele despre sănătate ale femeilor vulnerabile 

Realizat în cadrul proiectului „Este dreptul tău să ştii – proiect de promovare a sănătăţii pentru 
femei”, studiul a avut ca scop evaluarea impactului proiectului în ceea ce priveşte cunoştinţele 
despre sănătate dobândite de femeile vulnerabile beneficiare ale serviciilor de educaţie pentru 
sănătate din filialele ARAS. Colectarea datelor s-a efectuat pe un eșantion reprezentativ de 252 
de femei vulnerabile recrutate de către lucrătorii ARAS prin metoda Time Location Sampling.  
 

 
Cele mai multe femei ştiu că, pentru a se proteja de HIV, trebuie să folosească prezervativul 
(93%) și să nu intre în contact cu sângele altor persoane (65%) sau să folosească în comun cu 
alte persoane seringi sau alte obiecte tăioase precum ace, lama de ras etc (46%). Abstinența 
sexuală și fidelitatea în cuplu au fost menționate doar de 10%, și respectiv 9%. 
 

 
PARTAGES – „Să spun sau să nu spun că sunt seropozitiv?” 
 
Proiect internaţional de cercetare comunitară iniţiat de Coaliţia „Plus” şi o 

cercetătoare a Universităţii franceze Lumière Lyon 2, PARTAGES a însemnat colaborarea pe 
durata a trei ani de studiu a organizaţiilor din cinci ţări partenere (Ecuador, Maroc, Mali, 
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Republica Democrată Congo şi România) cu privire la implicaţiile dezvăluirii statutului serologic 
asupra vieţii curente a persoanelor HIV-seropozitive. Dezvăluirea sau nu a diagnosticului poate 
avea consecinţe asupra prevenirii transmiterii HIV, asupra modului în care sunt urmate 
tratamentele şi, desigur, asupra calităţii vieţii persoanelor seropozitive. 1.500 de persoane (câte 
300 din fiecare ţară) au răspuns unui chestionar unic care investiga uşurinţa sau dificultatea 
persoanei de a vorbi despre propriul diagnostic HIV, cărui membru din anturajul imediat există 
predilecţia de a-i împărtăşi diagnosticul, dacă dezvăluirea diagnosticului a fost una voluntară 
sau forţată, care au fost consecinţele acestui anunţ etc.  
 
În anul 2013, broşura care prezintă rezultatele cercetării a fost publicată în limba franceză, iar 
versiunea ei în limba română a fost şi ea finalizată, urmând să fie curând pusă la dispoziţia 
publicului român din domeniu. Rezultatele cercetării vor putea fi utilizate de către profesioniştii 
din organizaţii în intervenţiile lor pentru  persoanele afectate de HIV/SIDA şi  ca argumente în 
demersurile de advocacy pentru combaterea stigmatizării şi discriminării faţă de acestea. 
 
Finanţatori: AIDES, Agence Nationale de Recherche sur le Sida, Sidaction, Coaliţia „Plus” (toate 
din Franţa). 
 
 

 
Proiectul WEDworks 

WEDworks este un proiect european coordonat de SPI Forschung 
GMBH (Germania) şi care include patru ţări, printre care şi 
România, şi îşi propune să identifice nevoile femeilor care 

consumă droguri şi pe cele ale femeilor consumatoare de droguri care practică sexul 
comercial, în ceea ce priveşte serviciile pentru dependenţa de droguri, alte servicii de sănătate 
(sexuală, reproductivă) şi sociale.  

Studiul s-a desfăşurat în perioada octombrie 2013-februarie 2014 şi a inclus o componentă 
calitativă care a implicat un număr de 30 de femei care au consumat/consumă droguri şi 
aveau copii sau erau însărcinate şi 10 femei care practică sexul comercial (toate au participat 
la interviuri individuale).  

Şapte experţi care lucrează în instituţii şi organizaţii ce oferă servicii femeilor consumatoare şi 
şapte experți care lucrează în organizații furnizoare de servicii pentru practicantele sexului 
comercial au furnizat, de asemenea, informaţii şi opinii cu privire la problemele și nevoile 
femeilor vulnerabile în cadrul unor interviuri semistructurate.  

Femeile au fost recrutate dintre beneficiarele serviciilor de reducere a riscurilor oferite de cele 
două ONG-uri de profil din Bucureşti (ARAS-33 și Carusel-33) şi o beneficiară de la Centrul de 
Tratament „Sf. Stelian” al Ministerului Sănătăţii.  

Experţii erau angajaţi ai serviciilor de reducere a riscurilor din ONG-urile menţionate mai sus, ai 
Centrului „Sf. Stelian” şi coordonatorul Reţelei Române de Reducere a Riscurilor (RHRN), ce 
reuneşte organizaţii şi instituţii care oferă servicii şi promovează drepturile consumatorilor de 
droguri.  
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Societatea civilă împotriva cerşetoriei forţate 
  
The third sector against pushed begging este un proiect finanţat de Comisia Europeană ce se 
implementează în Bulgaria, Italia, Polonia, Portugalia şi România. Proiectul îşi propune realizarea 
unei cercetări a fenomenului cerşetoriei în toate cele cinci ţări implicate în proiect, cercetare 
pe baza căreia să se dezvolte activităţi specifice.  

În România, proiectul de cercetare este implementat de ARAS şi îşi propune : 
- să ofere o imagine a situaţiei din prezent a fenomenului cerşetoriei în România din perspectivă 
legală, socială şi a experţilor activi în domeniu; 
- să determine nivelul răspândirii, tipologiei şi al contextului socio-economic al activităţilor de 
cerşetorie din Bucureşti ; 
- să identifice condiţiile de viaţă şi nevoia de asistenţă şi ajutor social a persoanelor implicate în 
cerşetorie. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, va fi realizată o revizuire a studiilor și publicaţiilor 
disponibile despre fenomenul cerşetoriei şi, ca urmare a acestei investigaţii, o cartografiere a 
zonelor de cerşetorie din Bucureşti şi a caracteristicilor socio-demografice ale acestui grup, 
urmând ca un număr de 30 de interviuri calitative să fie realizate cu persoane care cerşesc în 
Bucureşti. De asemenea, un sondaj de opinie online cu privire la imaginea actuală a 
fenomenului cerşetoriei în rândul populaţiei generale va fi distribuit pe reţele de socializare, 
pentru a putea înţelege mai bine fenomenul, atât din perspectiva cerşetorilor, cât şi a societății. 

Pe baza rezultatelor obţinute în cadrul cercetării, se vor dezvolta activităţi specifice pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor care practică cerşetoria în Bucureşti. 

Cercetarea a început în septembrie 2013 şi se va finaliza în august 2014.  
13 

 



Proiecte internaţionale 
 

 
Membră a Coaliţiei Internaţionale SIDA „Plus” 
 
În calitate de membră a Coaliţiei „Plus” - alianţă internaţională francofonă a 10 organizaţii 
neguvernamentale cu profil anti-SIDA de pe patru continente -, ARAS a găzduit Adunarea 
Generală a acesteia la Bucureşti, la începutul lunii iunie 2013 (28 de invitaţi străini, din ţările 
componente).  
 
Cu aceeaşi ocazie, Hakima Himmich şi Vincent Pelletier, Preşedintele, respectiv Directorul 
Coaliţiei „Plus”, au susţinut o conferinţă de presă prin intermediul căreia au transmis autorităţilor 
din România mesajul de a sprijini programele adresate persoanelor vulnerabile, atât de 
necesare sănătăţii publice. De asemenea, cei doi lideri au promovat introducerea şi în România 
a taxei internaţionale Robin Hood, adoptată deja în 11 ţări europene (0,05% pe tranzacţiile 
financiare speculative din Europa) şi utilizarea fondurilor astfel colectate în beneficiul 
programelor de sănătate. 
 
 
„Dreptul la drepturi” 
 
Este un parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 
organizaţiile româneşti ARAS, „Parada”, „Reaching Out” şi asociaţiile belgiene „Espace P” şi 
Dynamo International. Obiectivul este îmbunătăţirea serviciilor oferite grupurilor vulnerabile, prin 
schimbul de experienţă dintre cele două ţări.  

Proiectul este finanţat de Primăria Bucureşti şi Primăria Bruxelles, cu sprijinul tehnic al Delegației 
Wallonia Bruxelles. 

 
 
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.  

Ask me about AIDS 2012-2014 a oferit şi continuă să ofere tinerilor de 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. Împărţit în 3 componente majore, proiectul vizează o intervenţie integrată de prevenire în 
rândul tinerilor: sesiuni de informare cu tineri in licee; actiuni de informare a tinerilor în spaţii non-
formale (parcuri, baruri, cluburi etc.); sesiuni de informare a tinerilor din centre de plasament.     

Desfăşurat din fonduri proprii ARAS, până în acest moment al proiectului 1.500 de tineri au fost 
informaţi în decursul sesiunilor de prevenire HIV în licee, 3.000 de tineri au fost abordaţi prin 
sesiuni out-of-school; 40 de voluntari/educatori între egali au fost instruiţi cum să informeze alţi 
tineri. Proiectul se va încheia în august 2014. 
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Eros show, expoziţia erotică internaţională de la Bucureşti, a reunit şi în acest an oferta furnizorilor 
de produse pentru siguranţa vieţii sexuale şi a sănătăţii individului, activităţi educaţionale, 
distribuitori de materiale educativ-sexuale, cabinete de planificare familială, publicaţii de 
specialitate. Drept urmare, voluntarii ARAS au fost prezenţi din nou la standul oferit gratuit de 
către organizatori. În cadrul show-ului, aceştia  au oferit participanţilor informaţii cu privire la 
infecţia HIV/SIDA, la alte infecţii cu transmitere sexuală, au promovat testarea HIV şi au distribuit 
pliante şi prezervative. Bilanţul celor patru zile de târg: 1.500 de persoane informate, 500 de 
pliante/broşuri şi 2.000 de prezervative distribuite. 
 
 
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 murit în urma SIDA. Şi în 2013, la 19 mai, 
ARAS a organizat Memoriale SIDA, cu ocazia Zilei Internaţionale a Lumânărilor Aprinse în 
Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Piatra Neamţ şi Timişoara. 
 

 
În Bucureşti, evenimentul a avut loc în Parcul Tineretului, între orele 14 şi 17. Acesta a constat în 
realizarea unei fundiţe din candele roşii ce au fost aprinse de trecători, oferirea de informaţii cu 
privire la infecţia cu HIV/SIDA, sesiuni de sensibilizare şi non-discriminare (400 de persoane 
informate, 300 de pliante/broşuri distribuite). 
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ONGFest – Târgul Economiei Sociale   
 
ONGFest este cel mai important eveniment al sectorului neguvernamental din România, un 
promotor al participării publice, al comportamentului filantropic şi voluntar, dar şi o oportunitate 
de a aduce organizaţiile neguvernamentale în atenţia cetăţenilor şi a publicului larg. 
 
Organizat anual, ONGFest îşi propune să dezvolte spiritul asociativ şi interacţiunea directă între 
ONG-uri şi cetăţeni. În cele trei zile de festival al societăţii civile (17-19 mai), desfăşurat în aer 
liber, la Bucureşti, voluntarii ARAS au informat cca 500 de vizitatori despre programele asociaţiei 
şi despre sănătate, distribuind un total de 300 de pliante/broşuri şi 700 de prezervative.   
 
 
Ziua Mondială SIDA 
 
Cu ocazia zilei de 1 Decembrie - Ziua Mondială SIDA - , voluntarii ARAS au „ornat” maşinile din 
parcarea Casei Presei Libere cu 1.500 de cartoline şi fundiţe roşii - simbol al conştientizării 
problemei SIDA, al responsabilităţii şi al solidarităţii cu persoanele afectate de HIV/SIDA. 
 
Au susţinut o campanie de informare stradală la Kilometrul Zero al Capitalei, împărţind pliante, 
prezervative, fundiţe roşii şi oferind informaţii pentru 700 de trecători prin Piaţa Universităţii. 
 
Timp de o lună, un afiş despre semnificaţia fundiţei roşii a fost difuzat pe ecranele LCD din 
reţeaua de transport public de suprafaţă din Bucureşti (15 noiembrie-15 decembrie 2013). 
 
Banner-ul uriaş cu fundiţă roşie a dominat din nou faţada Casei Presei Libere, de la 15 noiembrie 
2013 până la 10 ianuarie 2014. Mai mult, acesta a fost vizibil întregii ţări de Ziua Naţională a 
României, fiind filmat şi difuzat de toate televiziunile, ca fundal al paradei militare oficiale de 1 
Decembrie. 
 
 
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 pevenitul 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!  
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ANEXE 
 
Serviciile în cifre 

 
 

1. ACTIVITĂŢI DE TEREN ARAS, 2013 

În 2013 au fost realizate activităţi de teren în Bucureşti, Constanţa, Arad şi Timisoara. Doar o 
parte din datele prezentate mai jos au fost separate pe localităţi, celelalte fiind reprezentate la 
nivel global.    
 
 

 
 

Repartiţia pe vârste a beneficiarilor ARAS care au accesat serviciile de prevenire HIV/SIDA 
și de reducere a riscurilor pe teren, în anul 2013 

 
Grupa de vârstă Femei Bărbați Total 

sub 18 ani 154 131 285 

19 - 24 ani 610 371 981 

25 - 34 ani 765 1.416 2.181 

35 - 44 ani 286 624 910 

peste 45 ani 102 86 188 

necunoscută 4 4 8 

Total 1.921 2.632 4.553 
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Materiale distribuite Constanţa Timişoara Arad Bucureşti Total 

Prezervative distribuite 4.220 16.554 804 95.865 117.443 

Seringi distribuite 10 210 0 807.805 808.025 

Seringi recuperate 0 102 0 222.345 222.447 

Materiale informative distribuite 914 123 0 4.193 5.230 

Servicii oferite 
Sesiuni de informare, educare şi 
consiliere 1.277 279 28 7.045 8.629 

Asistenţe medicale 158 97 0 190 445 

Consilieri sociale  616 30 0 3.606 4.252 

Testare şi consiliere 
Teste HIV efectuate 0 11 0 186 197 

Teste HIV pozitive 0 0 0 57 57 

Teste HCV efectuate 0 10 0 107 117 

Teste HCV pozitive 0 0 0 79 79 

Teste HBV efectuate 0 10 0 54 64 

Teste HBV pozitive 0 0 0 7 7 

 

Servicii oferite beneficiarilor ARAS care au accesat serviciile de prevenire HIV/SIDA 
şi de reducere a riscurilor pe teren, în anul 2013 

Persoane informate cu privire la HIV/SIDA și la alte riscuri pentru sănătate 4.214 

Persoane care au primit asistenţă medicală primară 281 

Persoane referite către alte servicii specializate 10 

Persoane acompaniate către alte servicii specializate 2 

Persoane care au beneficiat de consiliere socială 2.446 

Persoane testate HIV 192 

Persoane depistate HIV+ 56 

Persoane testate HCV 113 

Persoane depistate HCV+ 78 

Persoane testate HBV 63 

Persoane depistate HBV+ 7 
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2. CENTRE DE REDUCERE A RISCURILOR, 2013 

În 2013 au fost oferite servicii în cadrul centrelor din Bucureşti, Craiova, Constanţa, Iaşi şi 
Timişoara. Doar o parte din datele prezentate mai jos au fost separate pe localităţi, celelalte 
fiind reprezentate la nivel global.    
 
 

 
 

Repartiţia pe vârste a beneficiarilor ARAS care au accesat serviciile de prevenire HIV/SIDA 
şi de reducere a riscurilor în centre, în anul 2013 

 
Grupa de vârstă Femei Bărbaţi Total 

sub 18 ani 36 68 104 
19 - 24 ani 223 270 493 
25 - 34 ani 456 1.428 1.884 
35 - 44 ani 167 613 780 
peste 45 ani 44 80 124 
necunoscută 5 6 11 

Total 931 2.465 3.396 
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Servicii oferite beneficiarilor ARAS care au accesat serviciile de prevenire HIV/SIDA 

şi de reducere a riscurilor în centre, în anul 2013 

Persoane informate cu privire la HIV/SIDA și alte riscuri pentru sănătate 3.366 

Persoane care au primit asistenţă medicală primară 857 

Persoane referite către alte servicii specializate 29 

Persoane acompaniate către alte servicii specializate 15 

Persoane care au beneficiat de consiliere socială 1.293 

Persoane care au beneficiat de consiliere psihologică 34 

Persoane care au participat la grupuri de suport 5 

Persoane testate HIV 419 

Persoane depistate HIV+ 92 

Persoane testate HCV 251 

Persoane depistate HCV+ 118 

Persoane testate HBV 234 

Persoane depistate HBV+ 8 
 
 
 

Materiale distribuite Craiova Constanţa Iaşi Timişoara Bucureşti Total 
Prezervative distribuite 430 285 108 1.439 99.690 101.952 

Seringi distribuite 0 10 0 220 1.088.376 1.088.606 

Seringi recuperate 0 0 0 96 451.147 451.243 

Materiale informative 
distribuite 

43 0 0 44 3.249 3.336 

Servicii oferite 
Sesiuni de informare, 
educare şi consiliere 

25 65 0 86 10.729 10.905 

Asistenţe medicale 11 12 0 4 1.262 1.289 

Referiri către alte servicii 9 0 0 0 25 34 

Acompanieri către alte 
servicii 

0 2 0 12 9 23 

Consilieri sociale  0 62 5 48 2.553 2.668 

Consilieri psihologice 0 0 5 32 47 84 

Testare şi consiliere 
Teste HIV efectuate 0 16 0 2 420 438 

Teste HIV pozitive 0 0 0 0 95 95 

Teste HCV efectuate 0 16 0 1 240 257 

Teste HCV pozitive 0 0 0 1 118 119 

Teste HBV efectuate 0 16 0 2 222 240 

Teste HBV pozitive 0 0 0 0 8 8 
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3. CENTRE DE TRATAMENT SUBSTITUTIV 2013 

 
Repartizarea pacientilor în tratament substitutiv pe vârstă şi sexe 

Grupa de 
vârstă 

Centrul TITAN Centrul ARENA Centrul OCOL 

 Femei Bărbaţi Total Femei Bărbaţi Total Femei Bărbaţi Tot
al 

10-15 ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16-24 ani 6 20 26 31 33 64 1 4 5 

25-34 ani 36 109 145 58 245 303 9 33 42 

35-44 ani 7 59 66 33 97 130 6 19 25 

peste 45 ani 0 8 8 4 9 13 0 1 1 

Total 49 196 245 126 384 510 16 57 73 

 
Pacienţi în tratament substitutiv 

în anul 2013 
Metadonă distribuită 

[mg] 
Buprenorfină distribuită 

[mg] 
Centrul Titan  
 2.590.315 0 

Centrul Arena   
 5.254.685 10.930 

Centrul Ocol   
 320.850 0 

Total 8.165.850 10.930 
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Contact  
 

ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA  

 

Sediul administrativ: 

Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp B2, etajul al III-lea, cam. 340, 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. 

 

Centrul de servicii integrate Arena: 

Str. Dr. Grozovici, nr. 1, sector 2, Bucureşti, Telefon: 021 318 61 98 
E-mail: centrularena@gmail.com 

 

Centrul de reducere a riscurilor Drop-in Arena: 

Str. Dr. Grozovici, nr. 1, sector 2, Bucureşti 

 

Centrul de reducere a riscurilor Titan: 

Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 9J, sector 3, Bucureşti | Telefon: 0314 378 057 

E-mail: aras.titan@gmail.com 

  

Cabinet stomatologic: 

Şos. Pantelimon, nr. 86, bloc 409A, sc. B, parter, ap. 45 | Telefon: 021 250 29 52 

 

Centrul de sănătate ARAS: 

Str. Ocolului, nr. 20, sector 2, Bucureşti, Telefon: 021 210 07 47 | E-mail: office@centrularas.ro 

 

ARAS Telverde: 

SIDA Helpline: 0 800 800 033 (în reţeaua ROMTELECOM şi reţelele de telefonie mobilă)  
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RAPORT FINANCIAR ARAS 
2013 

 
 
 

VENITURI 

 
  RON USD EURO % 

I. AGENTII FINANTATOARE INTERNATIONALE 4,760,147.91 1,462,366 1,077,200 69.2% 
  POSDRU 38123 SI 54611 (Fondul Social European) 2,771,045.71 851,294 627,075 40.3% 
  PODCA 35672 (Fondul Social European)   384,170.10 118,021 86,936 5.6% 
  Coalitia PLUS 495,444.45 152,206 112,117 7.2% 
  SIDACTION(+FORMARE) 242,475.51 74,491 54,871 3.5% 
  SWAN 9,065.52 2,785 2,051 0.1% 
  BRISTOL MYERS SQUIBB 37,900.00 11,643 8,577 0.6% 
  BORDERNET 200,595.72 61,625 45,394 2.9% 
  APB 168,996.56 51,917 38,243 2.5% 
  OSI 39,982.00 12,283 9,048 0.6% 
  UNICEF   38,772.00 11,911 8,774 0.6% 
  AIRFRANCE   21,871.30 6,719 4,949 0.3% 
  Proiecte încheiate - tranșa finală   83,375.37 25,614 18,867 1.2% 

  
Venituri pentru sustinerea altor entitati (parteneri POSDRU 
38123 si 54611) 266,453.67 81,857 60,297 3.9% 

            
II. SUBVENTII PRIMITE DE LA STATUL ROMAN 191,723.00 57,414 44,383 2.8% 
  Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) 191,723.00 58,899 43,386 2.8% 
            

III. DONATII 733,061.74 219,652 169,617 10.7% 
  In bani 16,381.72 5,033 3,707   
  In natura 716,680.02 214,620 165,910   
            

IV. SPONSORIZARI 11,478.15 3,437 2,657 0.2% 
  Alte sponsorizari     0 0   
  Incasari 2% 11,478.15 3,526 2,597   
            

V. ALTE VENITURI  78,246.32 24,038 17,707 1.1% 
  Dobanzi bancare   0 0   
  Diferente de curs valutar 12,937.29 3,974 2,928   
  Venituri din cedarea activelor   2,000.00 614 453   
  Venituri diverse 63,309.03 19,449 14,327   
            

A. TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATI NON - PROFIT 5,774,657.12 1,766,908 1,311,564 83.9% 
            

B. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE 1,105,737.09 339,694 250,223 16.1% 
  Cabinet stomatologic 106,605.00 32,750 24,124   
  Centru de tratament prin substitutie - ARENA 726,411.09 223,161 164,384   
  Centru de tratament prin substitutie - TITAN 191,066.00 58,697 43,237   
  Centru de sanatate - OCOL   76,125.00 23,386 17,227   
  Venituri din chirii 4,450.00 1,367 1,007   
  Alte servicii prestate   1,080.00 332 244   
            
  TOTAL VENITURI ARAS 6,880,394.21 2,106,602 1,561,788 100.0% 

 
  

    
 

REZULTAT 
    

 
REZULTAT LEI USD EURO 

 
 

ACTIVITATE NON - PROFIT DEFICIT -132,522.88 -40,712 -29,989 
 

 
ACTIVITATE ECONOMICA PIERDERE -300,232.91 -92,235 -67,941 

 
 

TOTAL ARAS DEFICIT -432,755.79 -132,947 -97,931 
 



       
       
 

Curs mediu valutar an 2013: 
     

 
1 USD = 3.2551  lei 

     
 

1 EURO = 4.4190 lei 
      

 

 

CHELTUIELI 

 

1,077,200 

44,383 

219,652 

2,657 

17,707 250,223 

Structura veniturilor 2013 (EURO) 

Agentii finantatoare
internationale

Subventii primite de la Statul
Roman

Donatii

Sponsorizari

Alte venituri

Venituri din activitati
economice

345,054.82 

1,597,318.54 

15,418.21 

81,469.14 

1,517,669.72 1,720,093.98 
3,705.36 

626,450.54 

1,405,970.00 

Structura cheltuielilor 2013 (EURO)  

Viata Asociativa

Prevenire

Formare

Advocacy

Functionare

Asistenta medico-priho-
sociala
Cercetare

Sprijin alte entitati

Activitati generatoare de
profit
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