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 2014 – pe scurt 

Este anul în care ARAS... 

... a continuat să acorde servicii directe pentru beneficiarii săi, în majoritate consumatori de droguri injectabile, 
graţie proiectului finanţat de Consiliul General al Primăriei Municipiului București în parteneriat cu DGASMB, 
până la 30.09.2014, în paralel cu proiectul finanţat de Mecanismul Financiar Norvegian prin Ministerul 
Sănătăţii / Institutul Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balș” în consorţiu cu RHRN, ALIAT și 
Asociaţia PARADA, și cu ajutorul unei donaţii de seringi din partea SIDACTION; 

…a continuat să ofere tratament substitutiv pentru aproximativ 350 de consumatori de droguri injectabile, ceea 
ce reprezintă jumătate din oferta de tratament din București; 

…a continuat să ofere servicii de sănătate pentru persoane care practică sexul comercial în București, militând 
totodată pentru drepturile acestora și pentru constituirea unui ONG dedicat acestui scop; 

... a continuat să militeze intensiv pentru susţinerea de la bugetul de stat a serviciilor pentru consumatorii de 
droguri injectabile, solicitând continuarea fără costuri suplimentare a proiectului finanţat de Consiliul General 
al Primăriei București și făcând lobby în cadrul Mecanismului de Coordonare Naţional pentru Fondul global în 
sensul includerii grupurilor vulnerabile în aplicaţia României la Fondul Global pentru tuberculoză; 

…a făcut o evaluare a nevoilor de servicii de sănătate pentru persoanele LGBT prin organizarea unor focus 
grupuri și crearea unei zile dedicate, „Ziua bărbatului”, în cadrul Centrului de Sănătate ARAS; 

…a organizat, pentru prima data în România, Săptămâna testării HIV ca parte din Săptămâna Europeană a 
testării HIV (21-28 noiembrie 2014) ; 

…a amenajat  un cabinet de ginecologie în cadrul Centrului de sănătate ARAS și a oferit consultaţii gratuite și 
analize BTS pentru 100 de persoane ce practică sexul comercial 

…a început un parteneriat „interesant” cu firma Operations Research SRL în cadrul a două proiecte finanţate 
prin POSDRU – „TURAL” și „MUNCEȘTE DE ACASĂ”, angajând și personal din filialele ARAS; 

…a devenit partener al asociaţiei PARTNET în cadrul unui proiect finanţat prin POSDRU și a deschis centre de 
informare și integrare pe piaţa muncii pentru persoanele dependente de droguri din Constanţa și Târgu Jiu; 
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…a fost partener cu  DPC sector 3 într-un proiect finanţat prin POSDRU 

…a format un consorţiu cu RHRN, ALIAT și Asociaţia PARADA pentru implementarea unui proiect de harm 
reduction subcontractat de INBI „Matei Balș” și coordonat de Ministerul Sănătăţii cu finanţare de la 
Mecanismul Financiar Norvegian; 

…a putut să înceapă demersurile pentru achiziţionarea unei ambulanţe noi graţie sprijinului financiar primit de 
la Fondation de France și de la SIDACTION; 

… a descoperit spiritualitatea nativ americană și „sauna de purificare” prin intermediul lui Vernon Foster, nativ 
american din tribul Klamoth Modoc, care trăiește învăţăturile spirituale ale naţiunii Lakota, este profesor și 
lector pentru multe grupuri din întreaga lume, ajutându-i să creeze programe culturale și educaţionale; 

…a făcut eforturi de administrare eficientă a resurselor; 

…a continuat să facă împrumuturi la Coaliţia Internaţională SIDA PLUS pentru a putea derula proiectele 
POSDRU și a plăti la zi salariile. 

  
 

 

©Rafael Ianoș 

  

©Rafael Ianoș 
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ACTIVITĂŢILE, PE LARG… 

Servicii directe pentru persoane vulnerabile 

Context 

În 2014, serviciile de reducere a riscurilor oferite de ARAS au acoperit un număr mai mic de consumatori de 
droguri injectabile în București (estimarea de 6100 de consumatori de droguri în București la nivelul anului 
2013, propusă de ANA, în scădere abruptă faţă de estimările anilor anteriori, părând a fi în acord cu situaţia 
înregistrată de echipele ARAS pe teren). Cauzele contactului cu un număr mai redus de consumatori de droguri 
în 2014 au fost, conform opiniilor beneficiarilor serviciilor de reducere a riscurilor oferite de ARAS, 
următoarele: 

- Scăderea calităţii heroinei, în paralel cu conștientizarea pe scară tot mai largă a efectelor devastatoare 
ale drogurilor așa numit legale. Se consideră că numeroși consumatori de droguri au renunţat pur și simplu la 
consumul de droguri din cauza percepţiei că drogurile au efecte foarte distrugătoare sau sunt de calitate foarte 
scăzută. 

- Încarcerarea a numeroși consumatori de droguri. 

- Decesul unui număr mare de consumatori de droguri. 

- Scăderea accesării serviciilor de reducere a riscurilor din cauza colectării de date personale (conform 
cadrului procedural aplicat în anul 2014 în serviciile ARAS – vezi acordul cu DGASMB). 

Niciuna dintre ipotezele propuse nu este, însă, pe deplin verificabilă, realitatea din teren solicitând doar o 
ajustare a intervenţiilor, adică intensificarea activităţilor de mapping sistematic și de consultare a beneficiarilor 
serviciilor cu privire la locurile în care pot fi contactaţi alţi consumatori de droguri injectabile.  

Substanţele consumate au fost predominant heroina și noile substanţe cu proprietăţi psihoactive (drogurile 
„legale”). Se observă o creștere a consumului de metadonă injectabilă, iar datele programatice arată și o rată 
crescută de policonsum, heroina cu SNPP și metadona cu SNPP fiind printre cele mai frecvente practici de 
policonsum declarate.  

Prevalenţa testelor reactive la testul rapid pentru HIV a rămas foarte mare (21% – 113 persoane au primit 
rezultate pozitve la testul rapid pentru HIV, din 526 testate). 

S-a menţinut concentrarea consumului de droguri în regiunea București- Ilfov.  

Prevalenţa consumului de droguri în rândul persoanelor fără adăpost și în rândul persoanelor care practică 
sexul comercial și care sunt beneficiari ai serviciilor ARAS a continuat să fie ridicată. 

Există în continuare dificultăţi de accesare a serviciilor medicale de către beneficiarii care nu acte de identitate 
și care nu au asigurări de sănătate. La unul dintre cele două spitale care asigură implementarea programului 
naţional HIV/SIDA, persoanele infectate cu HIV au acces la tratament numai în baza asigurării de sănătate (nu 
și în baza adeverinţei de lipsă a veniturilor, așa cum prevede legea sănătăţii publice). 
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Reţeaua de servicii sociale disponibile a fost, ca și în anii trecuţi, insuficientă ca și capacitate de acoperire a 
nevoilor existente sau a prezentat cerinţe neadaptate nevoilor persoanelor vulnerabile (adeverinţe de sănătate 
pentru cantine sociale etc.) 

S-au înregistrat dificultăţi în întocmirea actelor de identitate pentru persoanele care sunt născute în alte 
localităţi decât București și pentru persoanele care nu au nici buletin de identitate și nici certificat de naștere. 

Finanţarea serviciilor de reducere a riscurilor a fost realizată în special prin contractarea de proiecte și prin 
parteneriate, asigurându-se o acoperire inconstantă și nesigură a nevoilor de servicii și materiale pe parcursul 
anului. 

Centrul de Reducere a Riscurilor ARENA a fost acreditat ca furnizor de servicii de reducere a riscurilor.  

Servicii de reducere a riscurilor furnizate de ARAS în 2014 

În anul 2014, ARAS a oferit servicii de reducere a riscurilor (schimb de seringi) prin intermediul a 2 centre fixe 
(CRR ARENA și CRR TITAN) și al unităţilor mobile, acoperind zone de intervenţie de pe raza municipiului 
București, plus unele locaţii din judeţul Ilfov.  

Pe parcursul anului 2014, în București au existat doar doi ofertanţi de servicii de reducere a riscurilor: ARAS și 
Asociaţia Carusel.  

Din luna mai 2014, Centrul de reducere a riscurilor ARAS din Ambulatorul de specialitate al Spitalului 
Colentina (deschis în cadrul unui parteneriat dintre ANA și ARAS, în 2007) a fost închis. Conducerea Spitalului 
a renovat spaţiul și, fără o prevenire prealabilă, l-a alocat unui alt serviciu medical. Niciun demers întreprins de 
ARAS pentru obţinerea unui alt spaţiu (pe lângă DGASMB, Direcţia Spitalelor, Agenţia Naţională Antidrog) nu 
s-a soldat cu succes până la finalul anului, existând numai un angajament verbal din partea Spitalului „Dr. V. 
Babeș” de alocare a unui spaţiu care trebuie renovat, în incinta spitalului.  

Activităţi desfășurate 

Pe parcursul anului 2014, parteneriatul ANA – ARAS a contribuit la desfășurarea următoarele activităţi : 

1. Asigurarea de servicii de reducere a riscurilor prin intermediul unităţilor mobile (CRR ARENA București):  

- Identificarea/contactarea beneficiarilor, prin activităţi de mapping  

- Informare, educare, consiliere pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV și alte ITS (menţinerea 
stării de sănătate a beneficiarilor) și distribuirea de materiale informative 

- Informare cu privire la serviciile de consiliere vocaţională și orientare profesională oferite în cadrul 
proiectului sau de alte organizaţii/furnizori de servicii publici și privaţi (prin materiale scrise și prin 
intermediul echipei) 

- Distribuirea de materiale sanitare pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV  

o Seringi de unică folosinţă, 
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o Alte materiale 

- Recuperarea seringilor utilizate și procesarea (incinerarea) lor 

- Consiliere socială și referiri către alte servicii sociale, medicale, juridice și de orientare vocaţională și 
profesională 

- Consiliere şi testare rapidă HIV/VHB/VHC 

- Distribuire de prezervative 

- Orientarea beneficiarilor către centrele de servicii integrate 

În  anul 2014, unităţile mobile ARAS au oferit servicii unui număr de 1205 persoane care consumă droguri prin 
injectare (349 femei și 856 bărbaţi). În cadrul serviciilor de teren s-au distribuit 78 934 prezervative, 792 320 
seringi și s-au recuperat 598 050 seringi. Activitatea de mapping a fost realizată sistematic și s-a bazat pe un 
dialog permanent cu beneficiarii, pentru obţinerea de informaţii cu privire la locurile în care este necesară 
prezenţa unităţii mobile pentru servicii de reducere a riscurilor.  

2. Asigurarea de servicii de reducere a riscurilor în cadrul centrelor fixe (CRR ARENA și TITAN, Bucuresti) a 
inclus majoritatea serviciilor oferite pe teren, oferind în plus : 

- Asistenţă medicală primară, îngrijirea leziunilor, consiliere medicală și referiri 

- Asistenţă psiho-socială primară (consiliere socială, consiliere și suport psihologic, grup de 
suport/terapeutic) 

- Consiliere și orientare vocaţională/ocupaţională, motivare și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă  

- Transport gratuit către alte servicii, acompaniere  

- Reprezentare, intermedierea relaţiilor cu alte instituţii 

- Recrutarea, din rândul beneficiarilor, a potenţialilor educatori între egali și formarea acestora 

- Selecţia, îndrumarea și motivarea beneficiarilor pentru participarea la un curs de calificare 
profesională. 

Pe parcursul anului 2014, centrele fixe ARAS au oferit servicii unui număr de 1608 persoane care consumă 
droguri prin injectare (367 femei și 1241 bărbaţi), centrul de Reducere Riscurilor ARENA fiind cel mai solicitat, 
până la închiderea sa, în luna mai. În cadrul centrelor fixe de reducere a riscurilor s-au distribuit 126 345 
prezervative, 998 422 seringi și s-au recuperat 677 299 seringi.  

Activitatea de monitorizare a contactelor cu beneficiarii, a serviciilor oferite și a materialelor 
distribuite/recuperate a fost realizată de către membrii echipelor de reducere a riscurilor și de departamentul 
de monitorizare și evaluare ARAS.  

Profilul beneficiarilor 
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Majoritatea beneficiarilor serviciilor de reducere a riscurilor sunt bărbaţi în categoria de vârstă 25-34 de ani 
(mai mult de jumătate).  

 Repartizarea pe grupe de vârstă a beneficiarilor CDI cu care a lucrat ARAS în anul 2014: 

 Grupa de vârstă Total beneficiari Femei Bărbaţi 

sub 18 ani             43                          13  30 

18-24 ani       376                         148   228 

25-34 ani  1287   293   994 

35-44 ani  591   130    461 

peste 45 ani   95   21     74 

 total   2392   605     1787 

  

Din totalul celor 2392 de beneficiari ai serviciilor de reducere a riscurilor, 1287 provin din comunităţi 
vulnerabile de etnie romă, 294 practică sexul comercial și 500 sunt persoane fără adăpost.  

Mai mult de jumătate dintre beneficiari au declarat că sunt distribuitori secundari de seringi.  

Dintre beneficiarii testaţi pentru HIV (526 persoane, 656 număr total de teste efectuate), 113 au primit rezultat 
reactiv (21,5 %). Dintre 122 de consumatori de droguri testaţi pentru VHC, 53 (43,4%) au avut rezultat reactiv, 
iar dintr-un număr total de 102 CDI care au efectuat un test pentru VHB, 18 au primit rezultat pozitiv.  

Materiale distribuite/ utilizate pentru asigurarea serviciilor de reducere a riscurilor în cadrul acordului de 
parteneriat ANA–ARAS: 

180.000 de seringi din cele 400.000 seringi de insulină de unică folosinţă puse la dispoziţie în cadrul acordului 
au fost distribuite, consumatorii acceptând să le primească doar din momentul în care nu au mai fost 
disponibile seringile adecvate autoinjectării.  

Numărul de leziuni și complicaţii produse de seringile necorespunzătoare reclamate de beneficiari a crescut, 
aceștia menţionând și blocarea pistonului, precum și necesitatea utilizării unui alt model de seringi. 

Pentru asigurarea testării HIV în cadrul serviciilor de reducere a riscurilor au fost utilizate toate cele 480 de 
teste HIV furnizate ARAS în cadrul parteneriatului în august 2013 și o parte dintre testele furnizate în 2014. 
Restul de teste primite de ARAS în cadrul parteneriatului urmează să fie utilizate pe parcursul anului 2015. 

Finanţarea serviciilor ARAS de reducere a riscurilor 

Consiliul Local al Municipiului București a asigurat susţinerea financiară a serviciilor de reducere a riscurilor 
oferite de ARAS în cadrul acordului de asociere încheiat în anul 2013, pînă la 30 septembrie 2014.  
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Un contract de finanţare încheiat la 30 aprilie 2014 între ARAS și Ministerul Sănătăţii, respectiv Institutul 
Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balș, în cadrul unui proiect finanţat prin Fondurile Norvegiene, a 
asigurat completarea/ continuarea activităţilor proiectului început în parteneriat cu DGASMB, „Un pas înainte 
pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din București”. Din păcate, noul proiect a suferit mari 
întârzieri în implementare, cauzate de întârzieri în asigurarea fondurilor cât și de dificultăţi în achiziţionarea 
seringilor adecvate. În plus, proiectul necesită co-finanţare, întrucât sumele prevăzute pentru echipa de proiect 
și consumabile sunt insuficiente. În cadrul acestui proiect, echipa ARAS este exclusiv o echipă mobilă formată 
din 3 persoane (lucrători sociali și medic part-time) și acţionează în parteneriat cu Asociaţiile ALIAT, Parada și 
RHRN.  

În perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2014, Centrul de Reducere a Riscurilor Titan a continuat să asigure 
servicii minimale de reducere a riscurilor (schimb de seringi), într-un program redus, prin contribuţia 
voluntară a membrilor personalului. Asociaţiile franceze Sidaction și Coaliţia Plus au asigurat co-finanţarea 
serviciilor, prin contribuţie în natură (seringi) și sprijin pentru asigurarea completării echipei proiectului. Pe 
parcursul anului 2014 au fost distribuite seringi puse la dispoziţie de ANA (în cadrul acordului de parteneriat 
328962/19.03.2013, act adiţional 3/3526674/11.01.2013), care au fost preluate de beneficiarii CDI în situaţia în 
care alte seringi nu au mai fost disponibile.  

Acordul de asociere ARAS – DGASMB s-a implementat, din punct de vedere tehnic, într-o manieră de 
excelentă colaborare și suport reciproc. 

Acoperirea financiară a serviciilor de harm reduction oferite de ARAS în 2014 a fost, ca și în anii precedenţi, 
instabilă, nesigură și insuficientă. Resursele asigurate pe bază de decontare, întârzierea tranșelor de finanţare, 
asigurarea resurselor pe bază de disponibilităţi și nu de nevoi au dus la o funcţionare dificilă a serviciilor.  

Probleme întâmpinate 

Menţinerea la nivel ridicat a numărului de rezultate pozitive la testul HIV și dificultatea de a facilita 
confirmarea testelor în unităţile medicale de specialitate (eventual internarea și începerea tratamentului) din 
cauza lipsei actelor de identitate și a asigurărilor de sănătate. 

Insecuritatea continuităţii serviciilor din lipsa fondurilor pentru personal și logistica necesară implementării 
serviciilor de reducere a riscurilor, precum și pentru administrarea acestuia. 

Îngreunarea accesului consumatorilor de droguri la serviciile de reducere a riscurilor prin impunerea 
monitorizării bazate pe nume, prenume și CNP în cadrul acordului de asociere dintre ARAS și DGASMB. 

Propuneri 

Continuarea colaborării dintre ANA și ARAS pentru a se oferi servicii de asistenţă integrată consumatorilor de 
droguri. Asigurarea resurselor necesare permanentizării serviciilor, prin atragerea de fonduri de la bugetul de 
stat, bugetele locale, pentru acoperirea tuturor categoriilor de cheltuieli necesare derulării activităţii de 
reducere a riscurilor. 

Continuarea și potenţarea grupului de lucru format din reprezentanţi ai autorităţilor naţionale și locale, ONG-
urilor și consumatorilor de droguri, pentru coordonarea activităţilor de reducere a riscurilor la nivelul capitalei 
și la nivel naţional. 
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Proiectul Salva -  ȘAnsa La Viaţă Activă 

Începând cu 1 aprilie 2014, ARAS -  Asociaţia Română Anti-SIDA a implementat proiectul „SALVA – SAnsa La 
Viata Activa!”, finanţat prin POSDRU 2007-2013, din Fondul Social European. 

 În acest proiect, ARAS este partener. Beneficiarul proiectului este Asociaţia PartNET - Parteneriat 
pentru Dezvoltare Durabilă, iar partenerii sunt: ARAS -  Asociaţia Română Anti-SIDA, CONSORZIO 
CONSULTING, partener transnaţional, Fundaţia Renașterea pentru Educaţie, Sănătate și Cultură și 
Confederaţia Patronatul Român. 

 Activităţile proiectului s-au desfășurat în 4 regiuni de dezvoltare (București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, 
Sud-Vest Oltenia). ARAS a desfășurat activităţi în 3 dintre aceste regiuni, respectiv București-Ilfov, Sud-Vest 
Oltenia, Sud-Est) oferind servicii unui număr de peste 250 de persoane din grupul ţintă - persoane HIV 
seropozitive, cu hepatită C sau persoane dependente de droguri. 

 În luna august a fost realizată o campanie de promovare a unui stil de viaţă sănătos și a controalelor 
medicale regulate, unitatea mobila ARAS  oferind gratuit servicii de consiliere și testare HIV. La sfârșitul lunii 
noiembrie- începutul lunii decembrie, cu ocazia Săptămânii Europene a testării HIV, unitatea mobilă a oferit 
aceleași servicii în Regiunea Sud-Vest Oltenia). Au fost realizate în total un număr de peste 450 de testări HIV 
în rândul populaţiei generale adulte. 

  3 membri ai echipei de proiect au participat timp de o săptămână la schimbul de experienţă realizat în 
Italia, la invitaţia partenerului transnaţional. 

http://www.viata-activa.ro/ 

Centrul de Incluziune Socială Bucureşti-IlfovStr. Vasile Conta, nr. 8-10, sector 2, Bucureşti Tel.: 031.425.64.26, 
E-mail: office@partnet.ro, Website: www.partnet.ro 

Centrul de Incluziune Socială Sud-Est 

Str. Mircea cel Bătrân, nr. 133, bl. E3, sc. B, parter, ap. 43, Constanţa, judeţul Constanţa Tel.: 0746.156.970, E-
mail: salva.ct@arasnet.ro, Website: www.arasnet.ro 

Centrul de Incluziune Socială Sud-VestStr. Victoriei, nr. 137, Târgu-Jiu, judeţul Gorj, E-mail: 
salva.gj@arasnet.ro, Website: www.arasnet.ro  

Centrul de Incluziune Socială Nord-Est 

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 10, bl. B1, parter, Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal 700124 Tel: 0756.713.658, E-
mail: ionut.moisa@ymail.com, Website: www.fundatiarenasterea.ro 
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Centrul de Sănătate ARAS 

În anul 2014, ARAS a dezvoltat Centrul de sănătate ARAS, atât la nivel administrativ, cât și la nivel operaţional. 
Mai precis, a fost organizat și deschis centrul de tratament substitutiv și a crescut numărul pacienţilor care 
beneficiază de serviciile de recuperare și suport ale centrului. S-au încheiat parteneriate strategice cu diverse 
entităţi juridice: Test Central, pentru suport în achiziţia și/sau utilizarea de instrumente psihologice; D&D 
Research pentru implementarea proiectelor „Parenting Romania” și PeMeserie.ro; Editura TREI, pentru 
promovarea în parteneriat a cărţii Tripat; Universitatea București – Facultatea de Psihologie, pentru scrierea 
de proiecte în parteneriat; „Hospice Casa Speranţei”, pentru furnizare de servicii psihologice și parteneriat în 
scrierea de proiecte de interes comun; www.totuldespremame.ro , pentru promovare prin intervenţii de 
specialitate; Radio Itsy Bitzy, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, pentru emisiuni cu teme 
psihologice; Cărturești, pentru găzduirea de ateliere deschise publicului larg, cu scopul de a promova atelierele 
realizate de centru. 

În plus, s-au încheiat parteneriate strategice cu diverși specialiști: contracte de colaborare cu 4 specialiști în 
psihologie, pentru organizarea de grupuri de dezvoltare și susţinerea de sesiuni psihologice unu la unu în 
cabinete. 

Centrul ARAS a achiziţionat, în 2014, o serie de instrumente de evaluare psihologică specifice activităţii în 
cabinete: Inventar de evaluare a depresiei la copii; Inventarul Hamilton de evaluare a depresiei la adulţi; 
Inventarul clinic Millon pentru Adolescenţi; Inventarul clinic Millon pentru Pre-Adolescenţi. 

Astfel, activitatea Centrului de Sănătate ARAS pe parcursul anului 2014 a constat în: 

- Derularea programului de tratament substitutiv pentru o medie de 85 de pacienţi, 400 de contacte și 28 
de intervenţii de specialitate (medicină, psihologie) lunar; 

- 337 de ore de consiliere psihologică și psihiatrică; 

- 70 de ore de parteneriate în evenimente organizate în sălile centrului; 

- 4 ateliere de stimulare creativă destinate copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani; 

- Dezvoltarea unui instrument de evaluare psihologică pentru copii și un program de intervenţie 
terapeutică pentru copii și familiile lor. 

În privinţa promovării, în 2014 au fost realizate identitatea vizuală a Centrului ARAS și pagina web, plus pagina 
de facebook. 

 Demersul de promovare a centrului prin organizarea de evenimente a fost concretizat în organizarea 
de/participarea la evenimente, după cum urmează: organizarea unui atelier de promovare a serviciilor 
centrului, intitulat „Cuplul și nevoile sale”, în parteneriat cu librăria Cărturești – moderatori Raul Roșu și 
Simona Radu; participarea cu atelierul „Dependenţa de substanţe și consumul de droguri” în cadrul 
evenimentului „Zilele PSI”  – moderator Raul Roșu; participarea în calitate de vorbitor (Raul Roșu) la 
conferinţa locală pe București pentru consilierii școlari organizata de Centrul Municipiului București de 
Asistenţă Psihopedagogică; promovarea serviciilor centrului (în parteneriat cu Editura TREI), prin participarea 
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la 2 emisiuni, la Radio România Actualităţi și Radio România Cultural; participare la Conferinţa Internaţională 
a Consilierii organizată de asociaţia NBCC România în parteneriat cu Facultatea de Psihologie a Universităţii 
Titu Maiorescu; participare la Conferinţa Internaţională de Coaching organizată de Hart Consulting și 
European and Mentoring Council. 

De asemenea, Centrul ARAS l-a invitat pe Vernon Foster, nativ american, cu ajutorul căruia s-a iniţiat un 
demers de susţinere a procesului de recuperare a pacienţilor aflaţi în tratamentul substitutiv, ca alternativă de 
manifestare spirituală în procesul de recuperare. 

  

  

  

  

 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 20% cazuri noi). 70% 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 in mare parte. 
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Proiectul  NO TIME TO LOSE 

Public Health Project/Open Society Foundations 

Proiectul are ca obiectiv principal convingerea autorităţilor locale din București (Primăria Generală și 
Primăriile de sector) și a autorităţilor centrale (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale, 
Agenţia Naţională Anti-Drog) să creeze o sursă de finanţare permanentă, anuală, pentru serviciile de reducere 
a riscurilor oferite de ONG-urile locale. 

În cadrul acestui proiect, în 2014, ARAS a oferit dovada clară că serviciile de reducere a riscurilor pot 
funcţiona, în România, cu finanţare de la autorităţile publice, prin obţinerea finanţării de la Consiliul Local al 
Municipiului București (DGASMB). Astfel, ARAS a creat un model de bune practici atât pentru ONG-uri, cât și 
pentru autorităţile locale.  

În 2014, programele naţionale de sănătate au adăugat 400 de locuri la tratamentul substitutiv (din păcate, 
acoperind doar bugetul pentru metadonă, nu și resursa umană și celelalte cheltuieli necesare distribuirii 
tratamentului) și a menţinut programele de schimb de seringi (tot așa, bugetând doar seringile, nu și resursa 
umană necesară distribuirii acestora). 

ARAS a solicitat introducerea în standardele de calitate a serviciilor sociale pentru adulţi vulnerabili: servicii de 
outreach și servicii oferite în regim de anonimat (conform prevederilor legii asistenţei sociale). Standardele de 
calitate în serviciile sociale adresate adulţilor sunt necesare pentru acreditarea serviciilor adresate acestui grup. 
Din cauză că aceste standarde încă nu au fost adoptate prin lege, acreditarea serviciilor nu este posibilă, fapt 
care constituie un impediment suplimentar în accesarea finanţărilor publice (care, conform legilor în vigoare, 
ar trebui acordate numai serviciilor acreditate). 

Provocarea cea mai puternică în proiectele de advocacy o reprezintă lipsa de predictibilitate a aplicării 
prevederilor legale existente deja. Chiar dacă în România există reglementări legate de finanţare sau de 
reducerea riscurilor, nu suntem niciodată siguri ca acestea vor fi aplicate sau bugetate. 

În cadrul proiectului, dar și în activitatea sa generală, ARAS a solicitat permanent informaţii despre prevederile 
legale și despre felul în care se aplică acestea în domeniul sănătăţii, urmărind activitatea instituţiilor și 
solicitând informaţii despre felul în care acestea cunosc sau/și aplică prevederile legale. 

În cadrul acestui proiect, ARAS a lucrat în parteneriat cu Reţeaua Română de Reducere a Riscurilor și cu 
membrii acesteia. De asemenea, ARAS a semnat parteneriate cu ANA, Institutul Matei Balș, DGASMB, DGAS 
sector 3, în vederea schimbului de informaţii și a organizării de sesiuni de formare.  

  

  

„Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele vulnerabilitate 
socială multiplă”, proiect implementat în parteneriat de Direcţia de Asistenţă Socială a 
Sectorului 3 și ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA, cu finanţare POSDRU 

Obiectivul proiectului este creșterea capacităţii de integrare profesională a persoanelor cu vulnerabilitate 
socială multiplă, iar obiectivele specifice sunt: 
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1. Dezvoltarea abilităţilor de integrare socială și profesională pentru 200 de persoane cu vulnerabilitate socială 
multiplă din sectorul 3 al municipiului București 

2. Reducerea discriminării faţă de persoanele vulnerabile social prin campanii de informare și sensibilizare 

Proiectul are în vedere acordarea de servicii de integrare profesională individualizate, adaptate nevoilor reale 
ale unui grup-ţintă afectat puternic de șomaj, acces limitat la servicii medicale și sociale și care se confruntă cu 
lipsa actelor de identitate, lipsa locuinţei, dependenţa de substanţe.  

În cadrul proiectului, beneficiarii au primit consiliere pentru sănătate, asistenţa socială, psihologică și juridică 
pentru gestionarea condiţiilor socio-economice și pentru sprijinirea accesului la formare profesională și la un 
loc de muncă. De asemenea, beneficiarii au putut opta pentru un curs de calificare sau un curs de instruire-
acces pe piaţa muncii, pe parcursul căruia au primit și o subvenţie lunară, pentru a se asigura condiţiile 
economice necesare participării la curs.  

Grup ţintă: 200 de persoane care se află în situaţii de vulnerabilitate multiplă: persoane afectate de boli care 
le afectează viaţa socio-profesională și persoane de etnie roma, care, în același timp, se află și în alte situaţii de 
vulnerabilitate cum sunt sărăcia, implicarea în prostituţie, consumul de droguri sau lipsa unui adăpost.  

O atenţie specială este acordată femeilor aflate în situaţii de vulnerabilitate multiplă. 

  

Proiect Tural - Acţiuni de ocupare pentru resursele umane din mediul rural” este un proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
Proiectul îşi propune valorificarea potenţialului de ocupare existent în mediul rural specific zonelor turistice şi 
cu potenţial turistic din regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest-Oltenia şi Bucureşti 
Ilfov, prin intermediul unor măsuri complementare direcţionate către promovarea culturii antreprenoriale şi 
către certificarea în ocupaţii din domenii non-agricole. 

Proiectul este derulat în parteneriat de firma Operations Research și de ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA: 
http://proiecttural.ro/ 

Activităţi derulate în 2014: furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională pentru 1000 de 
persoane din mediul rural, pentru orientarea în carieră, promovarea ocupaţiilor non-agricole și a angajabilităţii 
în domeniul turismului și al domeniilor conexe, cum este artizanatul; furnizarea serviciilor de îndrumare, 
orientare și plasare la locul de muncă pentru 200 de persoane din mediul rural certificate în domenii non-
agricole (activitatea se va finaliza în 2015, cu 107 persoane angajate);   

  

Proiectul MUNCEȘTE DE-ACASA ! - Șanse egale pe piaţa muncii pentru femeile in dificultate 
este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale", Domeniului major de intervenţie 3 
"Promovarea egalităţii de șanse pe piaţa muncii" și presupune crearea programelor de formare profesională 
continuă specifice economiei sociale la nivel naţional în beneficiul grupurilor vulnerabile – femei. 
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Proiectul este implementat în parteneriat de firma Operations Research și ARAS – Asociaţia Română Anti-
SIDA. 

http://proiectmda.ro/despre/ 

 
Activităţi derulate în 2014: realizarea programului de calificare pentru persoanele din grupul ţintă al 
proiectului; activităţi de promovare a principiilor egalităţii de șanse și de gen pentru 1000 de femei a căror 
situaţie familială sau medicală (femei care au în îngrijire mai mulţi copii, persoane dependente de alte persoane 
etc) le împiedică să frecventeze un loc de munca în mod convenţional, respectiv prin prezenţa la sediul 
angajatorului. 

  

EURO HIV EDAT PROJECT  

Cunoștinţe operaţionale pentru a îmbunătăţi diagnosticarea precoce și tratamentul HIV în 
rândul grupurilor vulnerabile din Europa – proiect finanţat de Comisia Europeană și 
implementat de Catalan Institute of Oncology (ICO) (Spain) în parteneriat cu alte 13 organizaţii din ţări 
europene. 

https://eurohivedat.eu/ 

Obiectiv: îmbunătăţirea diagnosticării precoce și a conectării la servicii de îngrijire pentru doua dintre 
populaţiile cele mai afectate de HIV în Europa: MSM și migranţi. În mod particular, va contribui la reducerea 
procentului de persoane HIV + care nu știu că sunt infectate, precum și a procentului de persoane cu HIV care 
nu beneficiază încă de îngrijire. 

  

ACCEPT THE RAINBOW, PROMOTE THE HEALTH – proiect implementat de ARAS – Filiala 
București, cu finanţare de la Ambasada SUA, prin LGBT Small Grants Program 2013-2014. 

Un proiect pilot, primul proiect implementat de ARAS – Filiala București, care a creat un precedent în relaţia 
cu instituţii din domeniul sănătăţii și a contribuit la dezvoltarea instituţionala a organizaţiei. 

Pentru atingerea obiectivului 1 (Analiza situaţiei privind serviciile de consiliere și testare HIV oferite în 
Bucuresti pentru comunitatea LGBT), ne-am propus să facem o analiză a situaţiei serviciilor de consiliere și 
testare pentru HIV și alte infecţii cu transmitere sexuală – oferta de teste, modalităţi de testare, acceptabilitate 
și specificitate pentru persoane LGBT. Am trimis către Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică 
București și Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Ilfov scrisori în care le-am solicitat informaţii privind 
aceste aspecte. De asemenea, am solicitat informaţii de la clinici și laboratoare private. Nu am primit decât 
foarte puţine răspunsuri dar, așa cum ne așteptam, din păcate nu există în sistemul de sănătate servicii 
specializate pentru această categorie de persoane, nu există o evidenţă a celor care au solicitat servicii de 
consiliere și testare, din punct de vedere al orientării sexuale.  

În ce privește creșterea nivelului de preocupare privind sănătatea persoanelor LGBT, accesul liber și 
nediscriminatoriu la servicii de consiliere, testare și tratament, din punct de vedere al sistemului de sănătate 
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public, dar și privat, în mare măsură se poate spune că această preocupare nici măcar nu există, la nivel oficial 
cel puţin. Problema trebuie pusă în sensul nevoii de a se crea această preocupare și abia apoi de dezvoltare a ei. 
Prezentăm mai jos câteva argumente în susţinerea acestei afirmaţii. În cadrul Centrului de Sănătate ARAS am 
iniţiat un program dedicat MSM – Men’s Health Day: o zi din săptămână în care aceștia pot primi servicii 
medicale la cerere. Gratuit (testul HIV și consiliere pre și post test) sau cu plată (dermato-venerologie, 
medicină generală, boli infecţioase, consiliere psihologică, psihiatrie, kinetoterapie, gimnastică medicală etc), 
aceste servicii sunt oferite de specialiști preocupaţi de sănătatea persoanelor LGBT și au experienţă în lucrul și 
relaţia cu aceștia.  

În cadrul aceluiași program, cu sprijinul unor voluntari din comunitatea LGBT, s-au organizat 2 întâlniri cu 
persoane reprezentative din comunitate,  pentru a se găsi modalităţile cele mai eficiente de a atrage diferite 
persoane către acest centru, unde li se asigură servicii corespunzătoare cu cererile și nevoile lor, se asigură 
confidenţialitate și tratament nediscriminatoriu.   

Al doilea obiectiv al proiectului („Testare pentru toţi, peste tot”) a fost atins prin publicarea și distribuirea 
broșurii Acces egal la servicii de testare HIV (300 de exemplare). Broșura conţine informaţii referitoare la 
infecţia cu HIV/SIDA, consiliere și comunicare, dar și capitole dedicate legislaţiei în vigoare, având ca scop 
schimbarea percepţiei și a atitudinii personalului medical faţă de comunitatea LGBT.  

Broșura a fost distribuită personalului medical, reprezentanţilor unităţilor medicale și altor ofertanţi de servicii 
care au un rol în asigurarea unor servicii de calitate, adaptate nevoilor acestei categorii de populaţie. 

De asemenea, în cadrul proiectului au avut loc 2 cursuri pentru instruirea voluntarilor ARAS, în cadrul cărora 
au fost discutate următoarele teme: HIV/SIDA și alte infecţii cu transmitere sexuală, elemente privind 
comportamente sexuale, orientare sexuală, nondiscriminare, depășirea și combaterea prejudecăţilor existente 
la nivelul întregii societăţi. 

La finalul proiectului a avut loc conferinţa „Acces egal la servicii medicale si sociale”, ce a inclus prezentarea 
rezultatelor cercetării, elemente de legislaţie referitoare la nondiscriminare, comunicare, problematica HIV, 
consiliere, infecţii cu transmitere sexuală, aspect specific in consilierea persoanelor LGBT . 
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#SelfieAgainstAIDS Be creative!!! 

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie - Ziua Mondială SIDA, ARAS a organizat campania #SelfieAgainstAIDS – 01 – 
15 decembrie 2014. În ce a constat această campanie? 

„1. Fă-ţi un SELFIE creativ cu tine și un prezervativ (orice fel prezervativ). 

2. Urcă poza pe facebook și folosește #SelfieAgainstAIDS. 

3. Provoacă-ţi prietenii să facă și ei la fel! 

Pentru fiecare selfie, Love Plus a donat un prezervativ către ARAS, pentru activităţile de educare și informare a 
tinerilor. 
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The Third Sector against Pushed Begging  

ARAS este partener în acest proiect, coordonat de CNCA ‐ Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza. 
Alţi parteneri: TAMPEP, EAPN PORTUGAL, EAPN  Bulgaria, Nobody’s Children Foundation Polonia.  

Scopul proiectului este prevenirea traficului de fiinţe umane și lupta împotriva acestuia, cu un accent special 
pus pe exploatarea prin cerșetorie. 

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul își propune să crească nivelul de informare și de formare al tuturor 
persoanelor și instituţiilor care sunt interesate sau activează în acest domeniu, prin realizrea unei cercetări 
cantitative și calitative asupra fenomenului și prin difuzarea rezultatelor obţinute. 

În cadrul acestui proiect, în 2014, ARAS a realizat cercetarea sus-menţionat și a putut formula următoarele 
recomandări 

1. Este nevoie de realizarea unei analize a serviciilor sociale (publice și private) și a metodelor de lucru, la 
nivelul orașului București și al Ministerului Muncii, pentru a le putea evalua și adapta la nevoile persoanelor 
dezavantajate, inclusive ale persoanelor care cerșesc. Trebuie acordată o atenţie special serviciilor de sprijin 
pentru copiii provenind din familiile sărace și dezorganizate, cu accent pe sprijinirea lor în sensul absolvirii 
învăţământului obligatoriu. 

2. Serviciile de outreach pentru persoanele dezavantajate (servicii medicale, sociale, de reducere a riscurilor) 
trebuie dezvoltate și sistemul de referire trebuie adus la zi și întărit. 

3. Este nevoie de o analiză a modului de aplicare a prevederilor legale cu privire la cerșetorie (legea 61 / 1990 și 
legea 678/2001). Analiza trebuie făcută la nivelul Ministerului de Interne, al Ministerului Muncii, cu 
implicarea tuturor ofertanţilor de servicii care lucrează cu personae dezavantajate. 

4. Politicile și strategiile publice trebuie revizuite, ţinând cont de planul national anti-sărăcie; trebuie luate 
măsuri urgente în special în zonele rurale ale ţării. 

  

Clinica medico-socială low - threshold Titan 

Proiect derulat în perioada 2012-2015, cu finanţare SIDACTION 

 Obiectivul proiectului a fost oferirea de servicii medicale, sociale și psihologice persoanelor vulnerabile aflate 
în zona conteinerelor ARAS amplasate în cartierul Titan, în cadrul unei clinici medico-sociale. Astfel, în cei trei 
ani, ARAS a oferit servicii unui număr de peste 5000 de persoane vulnerabile: consumatori de droguri, romi, 
persoane care practică sexul commercial, persoane fără adăpost etc. Serviciile oferite au inclus: asistenţă 
socială în vederea obţinerii documentelor de identitate / a drepturilor legale (indemnizaţie de handicap, ajutor 
de șomaj etc), consiliere psihologică, materiale de reducere a riscurilor (seringi de unică folosinţă, tampoane cu 
alcool), testare pentru HIV, Hepatită B și C, sifilis, prezervative.  



 

RAPORT FINANCIAR ARAS 
2014 

 
 

VENITURI 

 
  RON USD EURO % 

I. AGENTII FINANTATOARE INTERNATIONALE 3,776,652.12 1,127,628 849,717 56.0% 
  POSDRU 124041 (Fondul Social European - FSE) 300,054.57 89,590 67,510 4.5% 
  POSDRU 135283 (FSE)   630,717.22 188,319 141,906 9.4% 
  POSDRU 125310 (FSE)   743,797.40 222,082 167,349 11.0% 
  POSDRU 140221 (FSE)   584,016.50 174,375 131,399 8.7% 
  Coalitia PLUS 448,765.00 133,992 100,969 6.7% 
  SIDACTION (+FORMARE) 313,889.09 93,721 70,623 4.7% 
  FONDATION DE FRANCE 132,807.00 39,653 29,881 2.0% 
  AIR FRANCE 33,559.50 10,020 7,551 0.5% 
  WEDworks 68,529.81 20,462 15,419 1.0% 
  EUROHIV 66,580.79 19,880 14,980 1.0% 
  SWAN 1,508.13 450 339 0.0% 
  OSI   69,546.60 20,765 15,647 1.0% 
  MECANISM FINANCIAR NORVEGIAN 372,084.51 111,097 83,716 5.5% 
  Proiecte încheiate - transa finala   0.00 0 0 0.0% 

  
Venituri pentru sustinerea altor entitati (parteneri Fonduri 
norvegiene) 10,796.00 3,223 2,429 0.2% 

            
II. SUBVENTII PRIMITE DE LA STATUL ROMAN 567,466.73 169,936 131,367 8.4% 
  DGASMB 567,466.73 169,434 127,676 8.4% 
            

III. DONATII 885,459.04 265,150 204,888 13.1% 
  In bani 14,410.98 4,303 3,242   

  
In natura (prezervative AIDES, seringi Sidaction, teste ANA – 
Agenția Națională Antidrog) 871,048.06 260,848 201,645   

            
IV. SPONSORIZARI 9,663.23 2,894 2,237 0.1% 
  Alte sponsorizari 0.00 0 0   
  Incasari 2% 9,663.23 2,885 2,174   
            

V. ALTE VENITURI  95,092.81 28,393 21,395 1.4% 
  Dobanzi bancare 18.76 6 4   
  Diferente de curs valutar 459.18 137 103   
  Venituri din cedarea activelor 11,000.00 3,284 2,475   
  Venituri diverse  83,614.87 24,966 18,813   
            

A. TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATI NON - PROFIT 5,334,333.93 1,594,001 1,209,604 79.2% 
            

B. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE 1,403,848.34 419,159 315,855 20.8% 
  Cabinet stomatologic 93,179.00 27,821 20,965   
  Centru de tratament prin substitutie - ARENA 588,042.91 175,577 132,305   
  Centru de tratament prin substitutie - TITAN 115,340.00 34,438 25,951   
  Centru de sanatate - OCOL   585,980.00 174,961 131,841   
  Venituri din chirii 12,845.43 3,835 2,890   
  Donatii   8,461.00 2,526 1,904   
            
  TOTAL VENITURI ARAS 6,738,182.27 2,013,160 1,525,459 100.0% 
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Structura veniturilor 2014 (EURO) 
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Structura cheltuielilor 2014 (EURO) 
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REZULTAT 
    

 
REZULTAT LEI USD EURO 

 
 

ACTIVITATE NON - PROFIT DEFICIT -177,613.78 -53,032 -39,962 
 

 
ACTIVITATE ECONOMICA PROFIT 290,257.97 86,665 65,306 

 
 

TOTAL ARAS   112,644.19 33,633 25,344 
 

       
       
 

Curs mediu valutar an 2014: 
     

 
1 USD = 3.3492  lei 

     
 

1 EURO = 4.44460 lei 
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