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DECLARAȚIE DE MISIUNE. OBIECTIVE 
 

  
Fondată în 1992, ARAS (Asociația Română Anti-SIDA) este o organizație națională, neguvernamentală, apolitică 
și umanitară, al cărei scop este îmbunătățirea calității vieții. 

 
Programele ARAS se adresează întregii populații, fără discriminare, insistând asupra necesității ca drepturile și 
demnitatea omului să fie respectate. 

 
Obiectivele asociației sunt: 
 prevenirea infecției cu HIV, a hepatitelor B și C și a altor infecții cu transmitere sexuală (ITS); 

 promovarea non-discriminării față de persoanele care trăiesc cu HIV și față de cele cu risc de infectare; 

 diminuarea impactului psiho-medico-social al infecției cu HIV, al hepatitelor B și C și al altor ITS; 

 creșterea capacității instituțiilor, a profesioniștilor, a asociațiilor persoanelor afectate de HIV/SIDA, a 
societății civile etc. de a răspunde adecvat problematicii specifice infecției cu HIV și altor ITS. 

Activitățile ARAS se adresează populației în general și unor grupuri-țintă: tineri, persoane care trăiesc cu 
HIV/hepatită C, consumatori de droguri, persoane care practică sexul comercial, persoane de etnie roma, 
bărbați care au relații sexuale cu alți bărbați, instituții publice și altele.  
 
ARAS atrage atenția guvernanților asupra importanței mobilizării resurselor umane și financiare necesare 
sănătății publice. Mai mult, încearcă să creeze o rețea de lucru și să stabilească parteneriate cu grupări similare 
implicate în educația anti-SIDA, în vederea aplicării unor programe comune. 

 
 
VIAȚĂ ASOCIATIVĂ

 
Adunarea Generală: 25 de membri, în 2015 nu s-au înscris alți membri, s-a retras dr. Laurențiu Zolotușcă  

Consiliul Director: 7 membri: Monica Dan, Tiberiu Căpudean, Gabriela Ciubuc, Catrinel Gălățeanu, Ioana Gavrizi, 
Mihai Georgescu, Simona Neagu 

Secretariatul - asigurat de Nicoleta Dascălu 

Resurse umane: 82 de angajați, 60% cu normă întreagă, 25 de voluntari 

Voluntariat 

25 de voluntari au participat la: 

 Campanie de informare HIV/SIDA, hepatită B și C la Băneasa Shopping Mall - voluntariat 
 Campanie de vară: informare HIV/SIDA la Vama Veche 
 Ask me about AIDS – proiect de prevenire HIV în licee 
 Campanie de informare HIV/SIDA la ONGFest 2015 
 Campanie de informare HIV/SIDA la Ziua Internațională a Lumânărilor Aprinse 

Rezultate: 
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 10 licee în care s-au desfășurat activități de informare și prevenire 
 peste 4.000 de persoane informate 

Pe parcursul anului au fost recrutați și instruiți 12 voluntari noi. 

 

Comunicare 

La nivel național, ARAS este membră a:  

 Mecanismului Național de Coordonare a Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și 
Malariei;  

 Comisiei Naționale HIV/SIDA; 
 RHRN – Rețeaua Română de Reducere a Riscurilor – și deține președinția. 

 

La nivel internațional: 

 ARAS reprezintă România în cadrul Forumului Societății Civile HIV/SIDA de pe lângă Comisia Europeană 
 Este membră în consiliul de administrație al Coaliției Internaționale SIDA „PLUS” și în Platforma 

„Europa” a Coaliției PLUS 
 Este membră a rețelei AIDS Action EUROPE 
 Este membră a EurAsian Harm Reduction Network 
 ARAS a organizat și găzduit la București, în 2-3 octombrie 2015, a doua întâlnire a Platformei „Europa”, 

inițiată de Coaliția PLUS, printre ai cărei membri ARAS se numără din 2013 (www.coalitionplus.org). 
Comitetul de lucru al platformei este alcătuit din asociația franceză AIDES, asociația portugheză GAT, 
asociația elvețiană Groupe Sida Genève și ARAS, iar scopul platformei este consultarea reciprocă și 
oferirea unui mai bun răspuns nevoilor și așteptărilor membrilor în materie de HIV/SIDA. 

 

PREVENIRE 

 

Proiectul „ASK ME ABOUT AIDS”  

Proiectul își propunea să ofere tinerilor (15-25 de ani) informații corecte în ceea ce privește HIV/SIDA pentru a-i 
motiva să adopte un stil de viață sănătos, un comportament responsabil și o atitudine nediscriminatoare față de 
persoanele infectate cu HIV.  

Proiectul vizează o intervenție integrată de prevenire în rândul tinerilor: sesiuni de informare cu tineri în licee; 
acțiuni de informare a tinerilor în locații non-formale (parcuri, baruri, cluburi etc.); sesiuni de informare a 
tinerilor din centre de plasament.     

Rezultate: s-au încheiat protocoale de colaborare cu 10 licee din București (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, 
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Colegiul Național „Cantemir Vodă”, Colegiul 
Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Sf. Sava”, Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, Colegiul 
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Național „Mihai Viteazul”, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”, Liceul Teoretic „Jean Monnet”) și am 
informat aproximativ 2.500 de tineri care au participat la sesiuni de prevenire a HIV și ITS în licee. 

Campanii de promovare a unui stil de viață sănătos, a controalelor medicale regulate, de prevenire a riscului de 
îmbolnăvire și combatere a consumului de droguri: 

 5 campanii de promovare  
 1.029 persoane informate 
 1.029 de testări HIV – 41 pozitive 

 

GRUPURI VULNERABILE 

„Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din București” 

Proiectul își propune să contribuie la reintegrarea socială a 5.443 consumatori de droguri (CDI) din București, 
400 de persoane fără adăpost și 150 de persoane asistate în cadrul serviciilor sociale ale DGASMB, prin 
ameliorarea stării de sănătate a acestora, oferirea de servicii de asistență socială și facilitarea accesului la alte 
servicii. 

 406 consumatori de droguri injectabile au fost evaluați și identificați ca fiind suspecți de TBC, în urma 
aplicării metodologiei de depistare activă; 

 un total de 93 de persoane sunt înregistrate pe lista beneficiarilor care au fost referiți sau acompaniați la 
servicii de diagnosticare și servicii de suport pentru aderența la tratament. 

SERVICII DE REDUCERE A RISCURILOR ARAS - 2015 
 

Număr beneficiari Centre 
fixe 

Teren Total 

Total beneficiari unici 1.060 3.688 4.352 

Lucrători sexuali (unici) 134 772 906 

Consumatori de droguri injectabile (unici) 758 2735 3493 

Persoane fără adăpost (unici) 41 767 808 

Romi din comunități vulnerabile (unici) 191 2.145 2.336 

 

Servicii oferite Centre 
fixe 

Teren Total 

Persoane informate - reducerea riscurilor 4.900 12.884 17.784 

Persoane care au primit asistență medicală primară 13 710 723 

Persoane care au beneficiat de consiliere socială 4.411 336 4.747 

Persoane care au beneficiat de consiliere psihologică 135 124 259 
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„Îmbunătățirea prevenirii și controlul HIV/SIDA/hepatitei B și C în România” cu Fonduri Norvegiene 

Promovează testare gratuită pentru HIV și hepatită B și C, screening național și servicii pentru utilizatorii de 
droguri injectabile. Testarea va avea ca rezultat realizarea Registrului Național de Hepatite. 

Serviciile de reducere a riscurilor pentru CDI se desfășoară în teren în parteneriat cu ALIAT și Parada. 

 

„Tratament pentru toți, acum!” 

Scopul proiectului este să contribuie la reducerea incidenței TBC și a mortalității asociate ei în rândul 
consumatorilor de droguri injectabile din București și Ilfov prin intervenții de prevenire, referire/ însoțire la 
servicii de diagnostic, tratament și îngrijire și la servicii de sprijin pentru aderența la tratamentul TBC. 

Activități de reducere a riscurilor au fost implementate  la ARAS Titan și în unități mobile ARAS și ALIAT. 

Activități de referire și acompaniere la serviciile medicale de diagnostic și tratament HIV și TBC --  s-au înregistrat 
dificultăți în accesul unora dintre beneficiarii proiectului la confirmarea pentru testul HIV și la analize pentru 
TBC. 

Rezultate: 

 cursuri de instruire pentru educatori între egali din rândul consumatorilor de droguri 
 cursuri de instruire a lucrătorilor sociali ARAS, ALIAT, Parada 
 furnizarea de servicii de informare despre HIV, hepatită B, C și TBC pentru un număr de 733 de 

beneficiari unici, de la începutul proiectului și până la sfârșitul anului 2015 
 Dintre aceștia: 
 726 de beneficiari unici au beneficiat de informare și seringi sterile; 
 406 au fost evaluați și identificați ca fiind suspecți de TBC, în urma aplicării metodologiei de depistare 

activă; 

Consiliere și testare Centre 
fixe 

Teren Total 

Persoane testate pentru HIV 51 863 914 

Persoane testate pentru hepatită C 34 858 892 

Persoane testate pentru hepatită B 36 847 883 

Persoane testate pentru sifilis 5 33 38 

Materiale distribuite Centre 
fixe 

Teren Total 

Prezervative 57.903 364.823 422.726 

Seringi distribuite 209.093 914.469 1.123.562 

Seringi recuperate 71.493 279.500 350.993 
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 un total de 93 de persoane sunt înregistrate pe lista beneficiarilor care au fost referiți sau acompaniați la 
servicii de diagnosticare și servicii de suport pentru aderența la tratament. 

 

SIDA Helpline: 0.800.800.033 

Este un serviciu conex centrului Titan și este disponibil în programul de lucru al centrului.  

Este inclus în proiectele de harm reduction, dar deservește toate celelalte activități ARAS. 

 

Educatori între egali 

Cursuri de instruire pentru educatori între egali din rândul consumatorilor de droguri au loc periodic în cadrul 
centrului ARAS Titan. 

 

FORMARE 

 

Formare internă: 

 protecția muncii / securitate și sănătate în muncă 
 curs de testare și consiliere HIV, hepatită B, hepatită C 
 cursuri de instruire a lucrătorilor sociali   

Formare externă – participarea la cursuri și conferințe internaționale 

Formare externalizată: 

„Măsuri active pentru dezvoltarea economiei sociale în regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia” 

 cursuri privind competențele sociale și TIC pentru 125 de persoane din categoria grupurilor vulnerabile  
 cursuri de formare profesională pentru 35 de angajați SES (structuri de economie socială) 
 curs de manager de întreprindere socială pentru 11 manageri de SES 

„TURAL – Acțiuni de ocupare pentru resursele umane din mediul rural” 

 649 de participanți la programe de formare profesională 
 621 de participanți la instruire certificați 
 18 cursuri de formare profesională + 8 cursuri de antreprenoriat 

„Muncește de acasă! – Șanse egale pe piața muncii pentru femeile în dificultate” 

 921 de participante la instruire certificate 
 34 de cursuri de formare profesională + 9 cursuri de antreprenoriat desfășurate în cele opt regiuni de 

dezvoltare ale României/proiectului 
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„Investește în tine – proiect de integrare socio-profesională pentrru persoane cu vulnerabilitate multiplă din 
Sectorul 3 București” 

98 persoane cu vulnerabilitate multiplă au finalizat cursuri de calificare și au urmat cursuri de acces pe piața 
muncii 

„SALVA – Șansă la Viață Activă” 

Facilitarea accesului la educație a peste 450 de persoane din grupuri vulnerabile, prin furnizarea de servicii 
integrate personalizate, în vederea integrării/ reintegrării acestora pe piața muncii.  

 448 de persoane calificate (peisagist, ospatar, florar, lucrător în comerț, operator calculator etc.) din care 
 356 persoane afectate de HIV, hepatită C și alte boli care le afectează viața profesională și 102 

consumatori de droguri 

 

ADVOCACY 

 

„No time to lose”  

Proiectul are ca obiectiv principal de a convinge autoritățile locale din București (Primăria Generală și Primăriile 
de sector) și autoritățile centrale (Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Agenția 
Națională Antidrog) să creeze o sursă de finanțare permanentă, anuală, pentru serviciile de reducere a riscurilor 
oferite de ONG-urile locale. 

În 2014 și 2015, ARAS a oferit dovada clară că serviciile de reducere a riscurilor pot funcționa, în România, cu 
finanțare de la autoritățile publice, prin obținerea finanțării de la Consiliul Local al Municipiului București 
(DGASMB) – ”Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din București”. Astfel, ARAS a 
creat un model de bune practici atât pentru ONG-uri, cât și pentru autoritățile locale. 

UNICEF - advocacy în vederea inițierii procesului de schimbare a legislației și a sistemului actual de asistare a 
adolescenților vulnerabili vizând sănătatea, asistența socială, asistența psihologică și educația. 

Întâlniri naționale: CCM (Country Coordination Mechanism), 5 conferințe de presă 

Internaționale:  European Center for Disease Prevention and Control (Stockholm), Kiev, Varșovia, Berlin, 
Barcelona 

Unitatea mobilă este model de bună practică, dar și cadrul propice pentru a milita pentru servicii de calitate 
pentru grupurile vulnerabile - vizite frecvente, naționale și internaționale, a unor experți în HR, colegi, autorități, 
jurnaliști. 

Am devenit membri în Coaliția ONG-urilor care implementează Fonduri Europene.  

Am obținut de la Coaliția PLUS mandatul de advocacy pentru ARAS și Platforma „Europa”  în 2016. 

Membră în HIV/AIDS Civil Society Forum. 
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CERCETARE 

 

Euro HIV EDAT - Cunoștințe operaționale pentru a îmbunătăți diagnosticarea precoce și tratamentul HIV în 
rândul grupurilor vulnerabile din Europa are ca obiectiv îmbunătățirea diagnosticării precoce și a conectării la 
servicii de îngrijire pentru două dintre populațiile cele mai afectate de HIV în Europa: MSM și migranți. 

Activitățile proiectului vor contribui în special la reducerea procentului de persoane care nu știu că sunt 
infectate cu HIV, precum și a procentului de persoane cu HIV care nu beneficiază încă de îngrijire și tratament. 

Rezultatele proiectului vor furniza date operaționale și manuale de punere în aplicare și orientare în vederea 
îmbunătățirii eficacității și posibitățile de măsurare a activităților de testare HIV, corelarea cu programele de 
îngrijire, precum și instrumente noi pentru a spori accesul la aceste servicii. 

Metodologia de asistare a adolescenților care consumă droguri - o analiză a cadrului legislativ și a sistemului 
actual de asistare a adolescenților vulnerabili în vederea dezvoltării unei metodologii de asistare medicală, 
socială, psihologică și educațională. 

„The third sector against pushed begging” - realizarea unei cercetări cantitative și calitative asupra fenomenului 
de cerșetorie și difuzarea rezultatelor. 

 

ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

 

Arena - Centru de tratament substitutiv – în parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. 
Matei Balș” 

100 de pacienți cu comorbidități – aflați în tratament acoperit parțial de CASMB ( metadonă și testul de urină) și 
subvenționat de ARAS, 132 de pacienți cu plata zilnică și 79 cu plata lunară   

 

Centrul de sănătate ARAS 

Medicină generală cu competență în adicții – 108 pacienți în tratament substitutiv - plătitori (550 lei/lună) care 
au beneficiat de consiliere psihologică și consiliere medicală 

Testare HIV/ hepatită B, C - la cerere 

Psihiatrie - Simona Radu Răuță - 3 zile program full (5- 8 pacienți/zi ) 

Psihologie - Raul Roșu, Daniela Tiribegea - servicii psihologice + respirație holotropică - grupuri periodice 
organizate în mansardă cu 10-15 participanți - Sorin Briceag, Monica Dan 

Alte servicii - găzduire/ organizare diferite evenimente 
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SES servicii de sănătate 

 62 de clienți în tratament substitutiv cu metadonă cu plată 

În încercarea de a le arăta importanța psihoterapiei în tratamentul adicțiilor, am reușit să motivăm clienții să 
solicite psihoterapie individuală și de grup - numărul lor este în creștere, iar cei care au încercat s-au 
reprogramat la psihoterapie. 

 realizarea și menținerea unui grup de suport stabil pentru clienți 
 testare HIV/ hepatită B, C - la cerere 
 parteneriat cu „Ateliere fără frontiere” (care, în 2016, au început să angajeze persoane recomandate de 

noi). 

 

Cabinet stomatologic  

800 de consultații: 

• 450 - subvenționate parțial 
• 50 - subvenționate total 
• restul - cu plată. 

 

Centrul de Reducere a Riscurilor ARAS Titan - asistență medicală primară pentru grupuri vulnerabile și asistență 
psiho-socială în scopul integrării socio-profesionale. 

 

SPRIJIN PENTRU ALTE ENTITĂȚI 

 
Suport tehnic și subvenții pentru înființarea a 11 Structuri de Economie Socială: 1 activitate economică ARAS - 
servicii de sănătate, 1 unitate protejată – servicii de curățenie, 1 cooperativă – „Din grădină” , 8 SRL-uri. În 7 SES-
uri ARAS deține acțiuni. 

ARAS este acționar unic în ARAS Development SRL. 

FILIALELE  ARAS sunt independente juridic, fiind ONG-uri înregistrate local, cu un statut comun ARAS și 
aceeași Declarație de misiune și viziune. 
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RAPORT FINANCIAR 

 

Venituri 2015 

   RON USD EURO % 

I. AGENȚII FINANȚATOARE 
INTERNAȚIONALE 

16,571,946.73 4,137,091 3,728,222 85.4% 

  POSDRU 124041 – Investește în 
tine – proiect de integrare socio-
profesională pentru persoanele cu 
vulnerabilitate socială multiplă 

652,877.52 162,987 146,879 3.4% 

  POSDRU 135283 – TURAL – 
Acțiuni de ocupare pentru 
resursele umane din mediul rural 

  1,456,828.58 363,689 327,745 7.5% 

  POSDRU 125310 – Muncește de-
acasă! - Șanse egale pe piața 
muncii pentru femeile în 
dificultate 

  2,412,136.63 602,176 542,663 12.4% 

  POSDRU 140221 – SALVA – șansă  
la viață activă 

  1,655,020.97 413,166 372,333 8.5% 

  POSDRU 147019 – Măsuri active 
pentru dezvoltarea economiei 
sociale în regiunile București-Ilfov 
și Sud Muntenia 

  1,469,405.84 366,829 330,575 7.6% 

  POSDRU 147019 - SES OCOL   425,887.66 106,320 95,813 2.2% 

  Coaliția PLUS 445,480.00 111,212 100,220 2.3% 

  SIDACTION 154,148.75 38,482 34,679 0.8% 

  FONDUL GLOBAL 582,014.49 145,297 130,937 3.0% 

  OSI   117,324.00 29,289 26,395 0.6% 

  UNICEF 177,444.00 44,298 39,920 0.9% 

  MECANISM FINANCIAR 
NORVEGIAN 

882,962.42 220,426 198,642 4.5% 

  Proiecte terminate - tranșa finală   46,238.46 11,543 10,402 0.2% 

  Venituri pentru susținerea altor 
entități (SES-uri, parteneri:  
Fonduri Norvegiene, Fondul 
Global) 

6,094,177.41 1,521,376 1,371,019 31.4% 
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II. SUBVENȚII PRIMITE DE LA 
STATUL ROMÂN 

266,941.17 79,939 61,796 1.4% 

  DGASMB 266,941.17 66,640 60,054 1.4% 

            

III. DONAȚII 468,633.60 138,806 108,287 2.4% 

  În bani 30,776.00 7,683 6,924   

  În natură (prezervative și seringi) 437,857.60 131,123 101,363   

            

IV. Sponsorizări 5,622.31 1,684 1,302 0.0% 

  Alte sponsorizări 0.00 0 0   

  Încasari 2% 5,622.31 1,404 1,265   

            

V. ALTE VENITURI  71,470.85 17,842 16,079 0.4% 

  Dobânzi bancare 3.58 1 1   

  Diferențe de curs valutar 18,102.96 4,519 4,073   

  Venituri din cedarea activelor 0.00 0 0   

  Venituri diverse  53,364.31 13,322 12,005   

            

A. TOTAL VENITURI DIN ACTIVITĂȚI 
NON - PROFIT 

17,384,614.66 4,375,362 3,915,685 89.6% 

            

B. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI 
ECONOMICE 

2,022,496.06 504,905 455,005 10.4% 

  Cabinet stomatologic 115,954.00 28,947 26,086   

  Centru de tratament prin 
substituție - ARENA 

1,007,645.06 251,553 226,692   

  Centru de sănătate - SES OCOL   157,549.00 39,331 35,444   

  Centru de sănătate - OCOL   739,816.00 184,691 166,438   

  Venituri din chirii 1,532.00 382 345   

  Donații   0.00 0 0   

            

  TOTAL VENITURI ARAS 19,407,110.72 4,880,267 4,370,690 100.0% 
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ARAS în cifre  

 

Fig. 1. Rezultat financiar ARAS 

 

 

Fig. 2. Structura veniturilor ARAS 
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Fig. 3. Structura veniturilor din activitate non-profit 

 

 

Fig. 4. Structura cheltuielilor pe activități 
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Finanțatori  

 

Coaliția Plus 
Comisia Europeană  
Fondation de France 
Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei 
Guvernul României - Uniunea Europeană (Fondul Social European) 
Open Society Institute 
Sidaction 
UNICEF 
 

Parteneri 

 

Alianța de Luptă Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor - ALIAT 
ANA – Agenția Națională Antidrog 
Asociația PartNet – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 
Ateliere fara frontiere 
Centre for Epidemiological Studies on HIV/ AIDS and STIs of Catalonia (CEEISCAT) 
Confederația Patronatului Român 
Consorzio Consulting 
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București – DGASMB 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 București  (DGASPC 3) 
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias I Pujol 
Fundația Parada România 
Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură 
Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” 
Piontani Cleaning Services 
Primăria Comunei Bilciurești (DB) 
Romanian Harm Reduction Network (RHRN) 
S.C. Operations Research SRL 
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ARAS – Asociația Română Anti-SIDA 

Bd. Eroii Sanitari, nr. 49 

Sector 5, București 
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RAPORT FINANCIAR ARAS 
2015 

 
 
 

VENITURI 

 
  RON USD EURO % 

I. AGENTII FINANTATOARE INTERNATIONALE 16,571,946.73 4,137,091 3,728,222 85.4% 
  POSDRU 124041 (Fondul Social European – FSE) 652,877.52 162,987 146,879 3.4% 
  POSDRU 135283 (FSE)   1,456,828.58 363,689 327,745 7.5% 
  POSDRU 125310 (FSE)   2,412,136.63 602,176 542,663 12.4% 
  POSDRU 140221 (FSE)   1,655,020.97 413,166 372,333 8.5% 
  POSDRU 147019 (FSE)   1,469,405.84 366,829 330,575 7.6% 

  
POSDRU 147019 - (FSE) SES OCOL (structură 
de economie socială)   425,887.66 106,320 95,813 2.2% 

  Coalitia PLUS 445,480.00 111,212 100,220 2.3% 
  SIDACTION 154,148.75 38,482 34,679 0.8% 

  
FONDUL GLOBAL DE COMBATERE HIV/SIDA, TBC ȘI 
MALARIE 582,014.49 145,297 130,937 3.0% 

  OSI   117,324.00 29,289 26,395 0.6% 
  UNICEF 177,444.00 44,298 39,920 0.9% 
  MECANISM FINANCIAR NORVEGIAN 882,962.42 220,426 198,642 4.5% 
  Proiecte terminate - transa finala   46,238.46 11,543 10,402 0.2% 

  
Venituri pentru sustinerea altor entitati (SES-uri, parteneri:  
Fonduri Norvegiene, Fondul Global) 6,094,177.41 1,521,376 1,371,019 31.4% 

            
II. SUBVENTII PRIMITE DE LA STATUL ROMAN 266,941.17 79,939 61,796 1.4% 
  DGASMB 266,941.17 66,640 60,054 1.4% 
            

III. DONATII 468,633.60 138,806 108,287 2.4% 
  In bani 30,776.00 7,683 6,924   
  In natura (prezervative si seringi) 437,857.60 131,123 101,363   
            

IV. SPONSORIZARI 5,622.31 1,684 1,302 0.0% 
  Alte sponsorizari 0.00 0 0   
  Incasari 2% 5,622.31 1,404 1,265   
            

V. ALTE VENITURI  71,470.85 17,842 16,079 0.4% 
  Dobanzi bancare 3.58 1 1   
  Diferente de curs valutar 18,102.96 4,519 4,073   
  Venituri din cedarea activelor 0.00 0 0   
  Venituri diverse  53,364.31 13,322 12,005   
            

A. TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATI NON - PROFIT 17,384,614.66 4,375,362 3,915,685 89.6% 
            

B. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE 2,022,496.06 504,905 455,005 10.4% 
  Cabinet stomatologic 115,954.00 28,947 26,086   
  Centru de tratament prin substitutie - ARENA 1,007,645.06 251,553 226,692   
  Centru de sanatate - SES OCOL   157,549.00 39,331 35,444   
  Centru de sanatate - OCOL   739,816.00 184,691 166,438   
  Venituri din chirii 1,532.00 382 345   
  Donatii   0.00 0 0   
            
  TOTAL VENITURI ARAS 19,407,110.72 4,880,267 4,370,690 100.0% 
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REZULTAT LEI USD EURO 
 

 
ACTIVITATE NON - PROFIT PROFIT 1,037,759.66 259,071 233,467 

 
 

ACTIVITATE ECONOMICA PROFIT 990,409.06 247,250 222,814 
 

 
TOTAL ARAS     506,321 456,281 

 
       
       
 

Curs mediu valutar an 2015: 
     

 
1 USD = 4.0057  lei 

     

 

1 EURO = 4.44500 lei 
 
 

     SURSE VENITURI, ARAS 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI 

CAPITOLE DE CHELTUIELI, ARAS 2015 
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RAPORT ACTIVITATE NON-PROFIT – ACTIVITATE GENERATOARE DE VENIT, ARAS 2015 
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