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În contextul provocărilor și al amenințărilor pe plan intern și internațional, retrospectiva activității 

asociației noastre vine ca un motiv de speranță și încredere într-un viitor mai productiv. 

 

  Anul 2021 a reprezentat un an de speranță - speranța în sfârșitul pandemiei și speranța în restabilirea 

activității ARAS atât în echipa de management care asigură dezvoltarea longitudinală, cât și a serviciilor 

asociației de pe axa transversală. 

  Strategia pentru 2021 și bugetul previzional au reprezentat liniile directoare de acțiune ARAS. Acestea 

au fost validate în Adunarea Generală din aprilie 2021, revizuite în septembrie 2021 și evaluate de membrii 

Consiliului Director în decembrie 2021. 

  Statutul ARAS și regulamentul de ordine interioară au ramas nemodificate în 2021, misiunea ARAS, 

grupul țintă și obiectivele au rămas aceleași, cele mai multe activități fiind o continuare a activităților perene 

ARAS. Proiectele anului 2021 au fost continuări ale celor din 2020 cu câteva excepții: proiectul de asistență 

comunitară Titan cu finanțare Gilead, contractul de servicii sociale pentru unitatea mobilă cu Ministerul 

Sănătății, proiect de informare / educare în licee și formare de voluntari educatori sponsorizat de PROTv, 

acțiune de testare în centre rezidențiale ale DGASMB. 

  Rezultaul final al anului 2021 ne-a arătat că, chiar dacă pandemia COVID a fost cuvântul de ordine, am 

continuat să fim prezenți în tot ce reprezintă domeniul HIV, Hepatite, BTS, TB, drepturile omului, sociatetea 

civilă și rolul esențial al integrării vocii, acțiunilor și serviciilor noastre în planurile naționale împreuna cu 

sectorul public și privat pentru un raspuns național coordonat la Declarațiile internaționale de stopare a HIV / 

Hepatite, TB. 

  Suntem membri în CPLUS și asta ne solicită dar ne și inspiră și, nu în ultimul rând, ne ajută să depășim 

dificultățile. 

  Anul 2021 a însemnat și o atenție sporită acordată sănătății financiare, cu identificarea riscurilor 

financiare și găsirea soluțiilor sustenabile. Criza economică consecutivă de COVID19 ne obligă să reducem 

riscurile financiare în cadrul unei strategii de eficientizare a tuturor acțiunilor și de folosire inteligentă a 

resurselor. 

  Grija pentru armonie în cadrul asociației, în condiții dificile, pentru comunicare între departamente și servicii  

care să ajute la o cunoaștere și o înțelegere mai bună a rolului fiecărei persoane în asociație sunt deziderate 

permanente. 

Oamenii, salariați și voluntari, educatori între egali, prieteni și beneficiari sunt cei care țin în viață 

ARAS de 30 ani. La mulți ani ! 

►  

1. Educație pentru sănătate  (boli transmisibile HIV, Hep, BTS, aerogene - TBC, Gripa, Covid)  

2. Testare HIV, Hep B, Hep C, BTS, Screening TB și conectare la diagnostic și tratament 

3. Reducerea riscurilor de infectare cu HIV, Hep, etc. 

4. Servicii medico - psiho - sociale 
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►  

1.   Tineri /populație generală (educație, screening) 

2.   IDU, MSM, CSW, (screening, harm reduction, conectare la diagnostic și tratament inclusiv PREP,  

acompaniere) 

3.   PLWHIV consiliere, psihoterapie, drepturile la muncă, nondiscriminare, N=N 

 

►  

1. Finanțare - acces liber la finanțare publică (subcontractare prin achiziție publică), contract cu Casa de 

Asigurări Sociale de Sănătate pentru servicii acreditate, fonduri europene, colectă de fonduri, donații, 

servicii. 

2. Legislație / norme / politici publice; documenarea cazurilor care pot fi aduse în justiție sau ca argument la 

solicitări de schimbări legislative (asigurare medicală universală, servcii pentru persoane neasigurate,  

demedicalizare.)  

 
 

 

► 

Departament condus de Corina Căpățână are un rol esențial în viața asociației și în derularea activităților din 

proiectele și servciile ARAS. 

 

DAF participă la elaborarea strategiei anuale și a bugetului previzional, întocmeste raportul financiar anual, 

bilanțul și toate rapoartele financiare către finanțatori. De asemenea, se ocupă de toată activitatea de 

contabilitate și dezvoltare financiară și administrativă a asociației (logistică, echipamente de lucru, mentenanță, 

stocuri materiale de prevenire, consumabile, imobile, autoturisme, terenuri). 

 

Resursele umane asigură recrutarea, contractarea și relația cu personalul angajat, întocmește registrul 

voluntarilor și se ocupă de identificarea și prevenirea riscurilor la locul de muncă. 

În 2021 au fost recrutate și contractate: 

 36 persoane pentru proiectele POCU, 2 sesiuni de recrutare,  

 contractare coordonator comunicare / strangere de fonduri, 

 recrutare personal de suport pentru DAF. 

Echipa DAF funcționează pe baza unor proceduri bine stabilite și respectate în cea mai mare măsură și 

încearcă să își îmbunătățească permanent abordarea și răspunsul față de solicitările conducerii, colegilor și 

finanțatorilor. 

Activitatea financiar - contabilă este supusă auditului financiar efectuat de către o firmă autorizată.  

Echipa DAF este compusa din 8 persoane dintre care 6 cu pregătire economică și / sau resurse umane. 
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►  

  să implicăm administratorii SES-urilor în justificarile cheltuielilor imputate în procesul cu OIR Brăila - realizat 

parțial; 

  să depășim momentul blocării conturilor în acest proces, dacă va fi cazul  - Din păcate s-a ajuns la acest 

lucru. Prin urmare am fost nevoiți să ne împrumutăm de la filiala București și să folosim toate rezervele, toate 

fondurile disponibile la acel moment din conturi din încasări și chiar să folosim o parte din banii unor proiecte - 

pentru a debloca conturile și a continua activitatea; 

  să valorificăm terenul de la Vâlsănești - realizat; 

  să ne extindem echipa - am angajat o persoana part time. 

  să achiziționăm un soft performant pentru departamentele de financiar și monitorizare - NU s-a realizat 

 

► 

 

 

 

 

► 

PERSONAL ANUL 2020 ANUL 2021 

ANGAJAȚI 81 pers 99 pers 

VOLUNTARI 16 pers 40 pers 
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► 

AGENȚII FINANȚATOARE INTERNATIONALE 11,659,542 

SUBVENȚII PRIMITE DE LA STATUL ROMAN 397,399 

DONAȚII 379,522 

ALTE VENITURI 506,137 

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ECONOMICE 4,186,517 

  

TOTAL VENITURI 17,129,117 
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► 

POCU 9,184,806 SIDACTION 278,561 

COALIȚIA PLUS 865,186 GILEAD 201,875 

RUTGERS 592,679 AIDES 184,173 

SPONSORIZĂRI 379,521 DGASMB 52,987 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 344,412 FONDUL GLOBAL 45,427 

DUREX 306,831   

 

 

 

 

 

 

 

POCU
74%

COALIȚIA PLUS
7%

RUTGERS
5%

SPONSORIZĂRI
3%

MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII

3% DUREX
2%

SIDACTION
2% GILEAD

2%
AIDES

2%

DGASMB
0%

FONDUL GLOBAL
0%



 9 ARAS | Raport anual de activitate 2021 
 

 

► Structura cheltuielilor - utilizarea veniturilor (sume în RON): 

 

VIAȚA ASOCIATIVĂ 703,320 

PREVENIRE 9,268,247 

FORMARE 58,882 
ADVOCACY 179,144 
FUNCȚIONARE 2,027,507 
ASISTENȚĂ MEDICO - PSIHO - SOCIALĂ 816,962 
CERCETARE 498,653 
SPRIJIN ALTE ENTITĂȚI 187,943 
ACTIVITĂȚI GENERATOARE DE VENIT 2,656,674 
  
TOTAL CHELTUIELI 16,397,332 
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► 

Sursa Venituri Cheltuieli Excedent / Profit 

Activitatea non profit 12,942,600 12,856,662 85,938 

Activitatea economică 4,186,517 3,540,670 645,847 

 

 

 

► 
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►  

►   

 
Anul 

2019 

Anul 2020 Anul 2021 

BUGET PREVIZIONAT 1,377,800 1,883,933 3,936,710 

VENITURI TOTALE 1,683,360 1,891,467 3,481,245 

CHELTUIELI TOTALE 1,547,714 2,168,666 3,332,490 

din care provizion pentru proces SES  - 284,825 284,825 

CHELTUIELI CURENTE (fără provision) 1,547,714 1,883,841 3,617,315 

REZULTAT CONTABIL (conform bilanț) 135,646 - 277,199 148,755 

REZULTAT FINAL (după plată poprire) 135,646 7,626 - 136,070 

SUME DE RECUPERAT
  

3.432.404 RON 

 Operations Research  

(POSDRU) 

 Sume plătite pentru SES-uri  

(poprire cont) 

 Sume avansate în proiecte 

POCU 

 Concedii medicale 

 Avansuri salarii 

 Avansuri nedecontate 

 Diverse împrumuturi  

 (SES-uri, filiala, etc) 

Datorii curente  

36.658 RON 

 Furnizori 

Alte datorii 

1.833.816 RON 

 Medici de familie 

(POCU) 
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► Buget estimativ 2022 (sume în Euro): 

 

VIAȚA ASOCIATIVĂ 141,500 

PREVENIRE 2,502,517 

FORMARE 5,000 
ADVOCACY 36,408 
FUNCȚIONARE 351,900 
ASISTENȚĂ MEDICO - PSIHO - SOCIALĂ 80,340 
CERCETARE 95,207 
SPRIJIN ALTE ENTITĂȚI 0 
ACTIVITĂȚI GENERATOARE DE VENIT 638,376 
  
TOTAL CHELTUIELI 3,851,248 
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►  

Departament coordonat de Nicoleta Dascălu, care reprezintă ARAS în Platforma Europa a CPLUS și are rolul 

de ambasador ARAS în multe rețele din care ARAS face parte. 

Anul 2021 a fost încă un an de criză epidemiologică și, prin urmare, de înrăutățire a situației persoanelor deja 

vulnerabile, atât la nivel național și internațional, cât și la nivelul serviciilor pe care le primesc / ar trebui să le 

primească acestea. 

Prin urmare, ARAS a continuat demersurile de advocacy pentru creșterea accesului persoanelor vulnerabile la 

servicii medicale și sociale, punând accentul pe faptul că acestea au fost și mai tare vulnerabilizate de COVID-

19, din toate punctele de vedere (profesional, social, medical, personal). 

 

În toate contextele formale sau informale în care a fost prezentă, ARAS a susținut: 

  Creșterea accesului persoanelor vulnerabile la servicii medicale și sociale 

  Adaptarea serviciilor medicale și sociale la nevoile acestor persoane 

  Coordonarea instituțiilor publice în vederea oferirii de servicii / de servicii de calitate / de servicii 

constante și egale 

  Finanțarea prevenirii HIV/SIDA, a hepatitelor și a infecțiilor cu transmitere sexuală atât în rândul 

publicului larg, cât și în rândul grupurilor vulnerabile 

  Finanțarea ONGurilor active în domeniu, care au deja acces la aceste grupuri și pot oferi servicii 

eficiente și eficace 

  Implicarea Ministerului Sănătății, în mod explicit, în prevenirea transmiterii HIV/SIDA, atât la nivel formal 

(prin mecanisme legislative noi, sau prin implementarea celor deja existente), cât și la nivel real (prin 

finanțarea de astfel de servicii, oferite de ONGurile active în domeniu) 

  Implicarea persoanelor din grupurile vulnerabile în redactarea legislației, în diverse consultări și 

dezbateri, atunci când acestea se referă la drepturile și libertățile lor 

 

ARAS a fost activă în diversele comisii și grupuri de lucru în care este membră, la nivel național și 

internațional: 

  Grupul de advocacy al CCM 

  Grupul de lucru organizat de Frontul Comun pentru Locuire - pe teme referitoare la problemele 

persoanelor fără adăpost 

  Steering Committee pentru România al Inițiativei HIV OUTCOMES 

  Platforma Europa a Coaliției PLUS 

  AIDS ACTION EUROPE 

  Eurasian Harm Reduction Association 

  Drug Policy Network South East Europe (unde ARAS a devenit membru al consiliului director) 
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  Civil Society Forum on HIV/AIDS, TB and Hepatitis 

  Civil Society Forum on Drugs 

  TAMPEP 

  Campania „Support, Don’t Punish„ 

  Săptămâna Internațională a Testării HIV/Hepatite 

  Steering Committee Fast Track Cities Initiative 

 Correlation - European Harm Reduction Network 

 

Documente / consultări în care ARAS și-a exprimat punctul de vedere: 

 Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei 

 Propunere de suspendare a ajutorului de chirie pentru persoanele vulnerabile - sectorul 1, București 

 Strategia pentru Sănătatea Sexualității și a Reproducerii 2021-2024 

 Proiect de propunere legislativă privind dezincriminarea posesiei de canabis pentru uz personal (o 

inițiativă USR Tineret) 

 Analiză privind practicile în materia participării la decizia publică și acordării finanțărilor nerambursabile 

 „Prevenirea infecției HIV - o prioritate pentru autoritățile locale”, consultare organizată de către Fundația 

Romanian Angel Appeal și Observatorul Român de Sănătate 

 Adoptarea Planului HIV - o temă abordată cu diverse ocazii (reuniunile grupului de advocacy CCM, 

consultare cu Point Public Affairs) 

 Manualul Centrelor Comunitare Integrate (Ministerul Sănătății) 

 

 Punctual: 

  Săptămâna Internațională a Testării HIV/Hepatite - ARAS a trimis tuturor membrilor comisiilor de 

sănătate din Parlament (Senat și Camera Deputaților), autorităților centrale și local, partnerilor ONG o 

scrisoare privind importanța testării comunitare pentru stoparea transmiterii HIV și a hepatitelor virale. 

Scrisoarea a fost însoțită de documentul de capitalizare a testării comunitare în cadrul ARAS (realizat de 

departamentul de Capitalizare), de standardul de testare comunitară utilizat în Republica Moldova, de 

Ordinul de ministru / 2019 care menționează testarea comunitară și de decretul prin care Ministerul 

Francez al Solidarității și Sănătății recunoaște și formalizează testarea comunitară. 

  În decembrie 2021, ARAS și-a depus candidatura pentru Comunitatea Europeană de Practică privind 

Parteneriatul 2021-2027 (ECoPP 2021-2027). 

  Pe parcursul anului 2021, ARAS a strâns legăturile cu asociația PRO TINERET din Republica Moldova, 

urmând ca în 2022 să depună un proiect împreună, la Ministerul de Externe al României. 

  ARAS a participat la reuniunea grupului de experți în harm reduction, organizată de Eurasian Harm 

Reduction Association, unde s-au discutat standardele în servicii și posibilitățile de finanțare a acestora, în 

condițiile în care Fondul Global se retrage și nu este înlocuit de finanțări locale. (octombrie, Istanbul) 
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► 

 

Departament cu rol în coordonarea proiectelor și serviciiilor ARAS în ansamblu, monitorizare și evaluare,  

condus de Alina Bocai. 

 

► 

Pentru 2021 se estima o criză economică generată de pandemia COVID. Cele mai afectate de criza 

economică sunt grupurile vulnerabile. Astfel, se anticipează o adâncire a inegalităților sociale, nu numai în 

România dar în întreaga lume. De asemenea, implemetarea măsurilor de distanțare socială a impus o 

accelarare a implementării procesului de digitalizare la nivelul administrației publice locale și naționale, care au 

luat-o un pic înaintea cetățeanului. Deja au fost raportate de către serviciile noastre dificultăți în accesarea 

unor servicii care presupun crearea unor conturi, parole, accesare virtuală, chiar plata virtuală a unor servicii, 

programări etc. 

 

Se impunea: 

  Formarea personalului în utilizarea extinsă a computerului (e-mail, Excel, Zoom, Power Point etc.) - 

activitate care nu s-a concretizat decat la nivel personal; 

  Implementarea unor softuri / baze de date, în special la nivel de servicii, care să asigure raportarea 

tuturor datelor colectate către nivelul de management superior - nerealizat; 

  Capacitarea beneficiarilor serviciilor pentru a interacționa on-line cu noi si cu autoritățile (training, 

achiziționare de telefoane, sau crearea în centre a unor puncte digitale prin care beneficiarii să poată 

comunica cu autoritățile / trimită hârtii / petiții cu ajutorul personalului ARAS) - parțial realizat;  

  Furnizarea unor servicii on-line / pe bază de comandă / tele-referiri / consilieri medicale. Ne referim 

aici în special la serviciile de referire și la distribuirea de materiale de igienă / consumabile de HR (linie 

telefonică / WhatsApp - ptr.Titan, unitate mobilă și ARDOR, teleconsultații - medici - ARAS OCOL) - nerealizat;  

  Îmbunătățirea infrastructurii IT - parțial realizat. 

 

► 

(transversale si longitudinale) parțial realizate 

 

 

 Asistență Socială + formare continuă 

 Acreditări și drept de liberă practică  

 Testare HIV + formare continuă - Mihai Lixandru  

 PLHIV + formare continuă - Monica Dan  

 Prevenire și reducerea riscurilor - Monica Dan  

 Parteneriate  

 Stocuri & inventare 
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► 

 

Avem proiecte în cadrul cărora managementul de proiect este asumat integral de coordonatori și avem 

proiecte (ne referim aici în special la cele care asigură finanțarea unor servicii) în care managementul de 

proiect este realizat printr-un nivel intermediar care își asumă toate funcțiile de management (scriere de 

proiect, parțial implementare, monitorizare și raportare): 

  Întărirea acestui nivel intermediar   

  Capacitarea șefilor de centre / coordonatorilor de proiect pentru a putea asigura managementul proiectelor: 

formarea internă a șefilor de centre în management de proiect, utilizare Excel, monitorizare și raportare, astfel 

încât să poată prelua integral responsabilitatile de management de proiect. 

 

► - parțial realizat 

  Atragerea de voluntari și implicarea la scară mai mare a acestora în servicii;  

  Schimbarea abordării 

  Limitarea angajării personalului în acțiuni / servicii nefinanțate. 

 

Unitate mobilă 

  Maxim 1-2 membri angajați / personal, iar restul voluntari. 

  Raționalizarea consumabilelor de reducerea riscurilor și stabilirea unui pachet standard / esențial de servicii 

și materiale / beneficiar / an / lună, care să poată fi susținut pe tot parcursul anului 2021, independent de 

finanțări. Inclusiv stabilirea unui program care să poată fi respectat și susținut pe tot parcursul anului (de ex. de 

2 ori / săpt. x 4-5 h) și de la abținerea de la furnizarea unor servicii din afara pachetului; 

  Vinderea unor servicii / produse cu preț subvenționat; 

  Modernizarea serviciului mobil prin schimbarea abordării. În prezent costurile unității mobile nu pot fi 

susținute financiar - încheierea unor parteneriate pentru derularea serviciilor (de ex. Carusel pentru unitatea 

mobilă) 

  În ceea ce privește distanțarea socială - utilizarea unor linii telefonice pentru referiri și ghidarea beneficiarilor 

de la distanță (ARAS Titan, Unitate mobilă și ARAS Ardor).  

 

Tratament Substitutiv  

  Utilizarea costurilor reale - de continuat discuția în cadrul grupului de tratament substitutiv.  

  Serviciu economic dedicat pentru OST 

 

► - parțial realizat 

Prin ajustarea proceselor și a serviciilor astfel încât să reducem costurile actuale (de ex. raționalizarea 

consumabilelor de reducere a riscurilor per beneficiar, unele servicii pot fi furnizate de voluntari, reducerea 

costurilor administrative, pre-testarea unor strategii de comandare online a consumabilelor acolo unde este 

posibil) și administrarea mai eficientă a clădirilor (sediul central și sediile serviciilor), a echipamentelor (mașini, 

telefoane) și a unor servicii de tipul: curățenie, telefonie și internet, colectare și incinerare deșeuri; un mai bun 

management al cash-ului / cardurilor; limitarea angajării în acțiuni / activități nefinanțate. 

 



 16 ARAS | Raport anual de activitate 2021 

2021 

 

Există câteva aspecte importante de luat în considerare în etapele următoare: 

  Colecta de fonduri (prin abordări diferite: întărire bussines, colecta stradală etc.) pentru a ne asigura o 

finanțare constantă a activităților pe care dorim să le facem  

  Imagine: ARAS ca actor relevant în domeniul sănătății (website, raport anual, videoclip-uri, poze frumoase). 

Avem numeroase de povestit despre activitatea ARAS. O astfel de abordare ne poate asigura un grad mai 

mare de autonomie și flexibilitate fără a neglija, în același timp, oportunitățile de finanțare publică (locale sau 

centrale / subcontractări).  

  Dezvoltare internațională - implicarea în proiecte internaționale și promovarea ARAS ca furnizor de asistență 

tehnică. 

 

► 

Departamentul de cercetare a schimbat 3 coordonatori în 2021 (Simona Ciobanu ianuarie - aprilie, Monica Dan 

mai - august, Ludmila Verdes septembrie - prezent), fără a afecta semnificativ activitatea proiectelor de 

cercetare asumate. 

 

În cei aproape 30 de ani de activitate în domeniul HIV/SIDA, ARAS a explorat încontinuu nevoile beneficiarilor 

săi și a implementat proiecte de cercetare comunitară menite să descopere soluții și / sau să identifice abordări 

inovatoare în oferirea de asistență pentru persoanele afectate de HIV / SIDA sau a populațiilor cheie.  

De-a lungul timpului, ARAS a realizat mai multe proiecte proprii de cercetare sau proiecte în colaborare cu alte 

organizaţii şi instituţii, pe diverse subiecte legate de drepturile omului, infecţia cu HIV/SIDA, consum de droguri 

etc., atât la nivel naţional cât şi internaţional. De asemenea, în fiecare an, Comisia de etică ARAS primește 

solicitări din partea studenților de an terminal, care doresc să realizeze cercetări pe diverse subiecte legate de 

domeniul nostru de activitate. 

 

În anul 2021, cele mai importante proiecte de cercetare realizate de ARAS au fost: Comunică, EPIC, 

Cascades, SEXTRA și PrEP România. Deasemenea, au fost publicate rezultatele studiului „În vremuri de 

pandemie”, realizat de ARAS în anul 2020.   

 

► 

Cascade comunitare - îmbunătățirea impactului contribuției comunității la accesul la servicii de îngrijire și 

menținerea în sistem a populațiilor cheie. 

 

Proiectul internațional „Cascades” a demarat în ianuarie 2021 ca un proiect de evaluare a modului în care 

asociațiile comunitare au un impact asupra așa numitei Cascade HIV. Termenul de „cascadă” este utilizat de 

specialiștii din domeniu pentru a ilustra lanțul serviciilor de asistență a persoanelor care trăiesc cu HIV 

(PTHIV), asemănător ilustrației de mai jos, și poate fi util pentru a măsura eficiența acestor servicii. Spre 

exemplu, obiectivul 90-90-90 propus de Organizația Mondială a Sănătății face referire la trei indicatori 

importanți din cascada HIV (încercuite cu roșu în graficul de mai jos) și anume: ca până în anul 2030, 90% 
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dintre persoanele care trăiesc cu HIV să fie diagnosticate, dintre acestea 90% să urmeze tratament 

antiretroviral și, dintre cei aflați în tratament, 90% să aibă o viremie HIV nedetectabilă.   

Astfel, proiectul „Cascades” evaluează în ce măsură asociațiile comunitare sunt sau nu implicate în fiecare 

etapă a cascadei de îngrijiri HIV, determină care este impactul acestora asupra evoluției PTHIV și urmărește 

să dezvolte instrumente de monitorizare și evaluare care să eficientizeze activitatea acestora. 

Proiectul este implementat de trei asociații partenere din Mali, Maroc și România și este coordonat de Coalition 

Plus, cu finanțare din partea „Coaliției”. Prin activitățile desfășurate, proiectul atinge atât persoanele care 

trăiesc cu HIV, cât și actori comunitari, parteneri asociativi, medici, dar și alte asociații din țări membre în 

Platformele Europa, MENA și PFAO ale Coaliției Plus. 

 

În anul 2021 proiectul a demarat cu activități de formare a echipelor de cercetare, de informare și 

sensibilizare a actorilor comunitari din asociațiile partenere și s-au colectat o serie de date calitative 

prin: 

  revizuirea literaturii de specialitate cu privire la impactul comunitar în continuumul de îngrijiri HIV   

  inventarierea activităților inovante implementate de asociațiile membre în cele trei platforme ale Coaliției 

Plus (19 asociații au completat un chestionar cu privire la activitățile desfășurate) 

  realizarea de focus grupuri și interviuri cu PTHIV și alți actori cheie ai proiectului (în total 69 de persoane din 

România au participat la focus grupuri și interviuri - 39 PTHIV și 30 specialiști) 

  transcrierea și traducerea în franceză a tuturor înregistrărilor.  

  demararea analizei datelor colectate 

În anul 2022 proiectul se va concentra pe:  

  finalizarea analizei calitative și prezentarea rezultatelor către membrii asociațiile participante și beneficiarii 

acestora. 
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  dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și evaluare a acțiunilor comunitare privind depistarea infecției 

cu HIV, accesul la servicii de îngrijire, intrarea în tratament și supresia virală a persoanelor care trăiesc cu HIV 

  prezentarea acestor instrumente către actorii comunitari din asociațiile participante și ajustarea acestora la 

realitățile administrative și la contextul socio-cultural specific fiecărei țări.  

Proiectul urmează să se desfășoare până în decembrie 2023. Proiect coordonat de CPLUS , finanțat de 

ANRS cu parteneri ALCS Maroc, ARCADSante Mali și ARAS. 

 

► 

EPIC: Impactul crizei COVID-19 în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV în România. 

 

Studiul EPIC este un proiect realizat de ARAS în perioada septembrie-noiembrie 2020 și care a avut ca 

obiectiv identificarea nevoilor psiho-socio-medicale și evaluarea bunăstării persoanelor care trăiesc cu HIV în 

România în contextul crizei sanitare COVID-19. 

 

Profil respondenți: 

Un număr total de 103 persoane care trăiesc cu HIV au participat la 

studiul cantitativ, răspunzând la întrebări legate de impactul pe care l-a 

avut pandemia asupra accesului la servicii psiho-socio-medicale cât și 

asupra vieții personale, profesionale și a situației economice. 

Respondenții au fost, în mare parte, bărbați (73%) cu o vârstă medie de 

37 de ani (minim 18 - maxim 58 ani). Jumătate dintre participanți au declarat că sunt consumatori de droguri și 

11% s-au identificat drept bărbați care au relații sexuale cu alți bărbați. 
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Impactul pandemiei asupra vieții personale și profesionale: 

Mai mult de jumătate din participanți au declarat un impact negativ sau foarte negativ al pandemiei asupra 

vieții personale (63%), profesionale (57%) sau asupra situației financiare (59%), iar 53% au apreciat calitatea 

vieții lor ca fiind mai rea sau mult mai rea comparativ cu perioada anterioară pandemiei, inclusiv în ceea ce 

privește calitatea vieții sexuale (31%). O treime dintre participanți au raportat mai mare teamă de a fi hărțuiți 

sau arestați de poliție (31%) cât și de a fi discriminați de profesioniști din domeniul sănătății (29%).  

Efectuarea investigațiilor medicale pe perioada pandemiei: 

Deși majoritatea respondenților (91%) au făcut investigații medicale pentru evaluarea CD4, se observă totuși o 

scădere a analizelor CD4 efectuate în perioada stării de urgență (martie, aprilie și mai 2020) față de celelalte 

luni ale anului, cu doar 13 evaluări. Cu toate acestea, este important de menționat că o treime (34%) dintre 

respondenți aveau o imunitate scăzută (valoarea CD4 fiind sub 500/mm3), iar 13% nu cunoșteau valoarea 

pentru CD4.  

În ceea ce privește viremia HIV, doar 80% dintre respondenți efectuaseră această analiză în ultimul an și doar 

10% pe perioada celor 3 luni de stare de urgență. Astfel, din declarațiile respondenților, 67% aveau o 

încărcătură virală nedetectabilă (<50 de copii/mL), ceea ce depășește numărul de persoane din România care 

au încărcătură virală sub 50 µl (58 %), 13% nu cunosc valoarea, iar 20% aveau viremie detectabilă.  

Tratamentul infecției cu HIV: 

Aproape toți pacienții (96%) se aflau în tratament HIV pe care l-au inițiat, în proporție de 88%, după anul 2010. 

Doar 7% dintre respondenții aflați în tratament au întrerupt tratamentul de la începutul pandemiei, fiecare din 

diferite motive: lipsă medicamente, închiderea serviciilor, dificultăți de deplasare către servicii, frica de 

expunere la virusul SARS-CoV-2, lipsa resurselor financiare, apatie. Mai mult de o treime dintre respondenți 

(37%) aveau pregătite stocuri de medicamente dinaintea debutului crizei sanitare, în timp ce 15% dintre 

respondenți au raportat bariere în aprovizionarea cu antiretrovirale, fie din cauza dificultăților de reînnoire a 

rețetelor, fie din motive ce țin de transport/program/distanță care i-au împiedicat să se deplaseze la spital 

pentru ridicarea tratamentului, fie din cauza stocului epuizat în farmacii. O persoană a redus din proprie 

inițiativă schema de tratament de la începutul pandemiei. 

În ceea ce privește administrarea tratamentului, majoritatea (92%) au declarat că nu au avut probleme, în timp 

ce 9% au declarat că au întâmpinat dificultăți în a-și administra tratamentul deoarece au fost izolați din motive 

COVID-19 cu persoane care nu le cunoșteau statusul HIV. 

Consultații medicale și accesul la informații și suport: 

Conform 75% dintre respondenți, în perioada pandemiei a fost redus semnificativ contactul cu medicul curant, 

fapt pentru care 63% dintre participanți se declară îngrijorați că nu le mai este monitorizată starea de sănătate 

la fel de atent ca înainte. O parte dintre aceștia au beneficiat de servicii adaptate situației sanitare: consultare 

prin telemedicină (10%) și tratamentul ARV pentru o perioadă mai îndelungată (20%).  

Aproape jumătate (45%) afirmă că nu au primit suficiente informații de la echipa medicală care îi are în grijă cu 

privire la riscul de infecție cu SARS-CoV-2, iar printre cele mai utilizate mijloace de informare au fost site-urile 

cu informații specifice despre COVID-19 (14%), grupurile de facebook și whatsapp (12%), contact 

telefonic/online cu medicul curant (5%) sau cu o asociație comunitară (5%). Doar 4 persoane au menționat 

participarea la grupuri de suport la distanță (Zoom, Skype etc.) 

Cu privire la răspunsul sistemului de sănătate publică din România în perioada crizei sanitare COVID, 71% 

sunt de părere că acesta nu a fost adaptat realității persoanelor care trăiesc cu HIV. Mai mult decât atât, 75% 
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dintre respondenți au considerat că nici răspunsul comunității la situația persoanelor infectate cu HIV nu a fost 

adaptat contextului pandemiei COVID-19. 

Concluzii și recomandări:  

1. Trei pătrimi dintre respondenți declară că, în contextul pandemiei, au redus contactul cu medicul lor curant, 

motiv pentru care sunt mai îngrijorați în ceea ce privește monitorizarea stării lor de sănătate.  

  Asigurarea unei bune și constante comunicări între pacient și personalul medical este esențială 

pentru menținerea complianței la tratament.  

2. Doar 10% declară că au beneficiat de servicii de consultare prin telemedicină.  

  În rândul populațiilor cheie, medierea de către actorii comunitari a relației dintre medicul curant și 

pacient poate fi esențială pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor seropozitive.  

3. 67% dintre cei care au efectuat viremia au raportat că au supresie virală (<50 copii/mL) și doar puțin peste 

jumătate (53%) au declarat o valoare a CD4 mai mare de 500/mm³.  

  Efectuarea investigațiilor medicale care măsoară viremia și nivelul limfocitelor este fundamentală 

pentru a monitoriza evoluția HIV în corp.  

4. Se constată o regresie în ceea ce privește calitatea vieții personale și profesionale, unde mai mult de 

jumătate dintre respondenți apreciază că viața lor comparativ cu perioada de dinaintea crizei sanitare este mai 

rea sau mult mai rea.  

  Se identifică necesitatea asigurării în mod constant a serviciilor de sprijin psiho-emoțional, o mai 

bună promovare a celor existente, precum și o atenție specială asupra celui de-al 4-lea 90%: calitatea 

vieții în conceptul de sănătate pe termen lung.  

5. Respondenții se declară în mare nemulțumiți de modul cum a fost gestionată situația acestora în perioada 

pandemiei de către sistemul de sănătate publică, dar și de către comunitate.  

  Acest lucru poate fi perceput ca un semnal de alarmă în ceea ce privește implicarea societății civile, 

a organizațiilor comunitare și necesitatea unei comunicări mai susținute cu grupurile cheie. 

 

 

► 

Evaluarea nevoilor persoanelor care consumă droguri injectabile în contextul pandemiei de COVID-19 

 

„În vreme de pandemie” este un studiu realizat de departamentul de cercetare comunitară ARAS și 

reprezintă un ”instantaneu” al impactului pe care criza Covid-19 l-a avut asupra populației, redând situația așa 

cum a fost percepută și experimentată de consumatorii de droguri injectabile din România care cunoșteau 

serviciile ARAS.  

Scopul studiului a fost să identifice schimbările survenite în viața respondenților în plan personal și profesional 

pe perioada pandemiei Covid-19, documentarea celor mai stringente nevoi și probleme pe care le-au 

întâmpinat, în ce măsură au fost aceste nevoi soluționate și înțelegerea modului în care ARAS sau alți ofertanți 

de servicii ar putea răspunde mai eficient solicitărilor viitoare ale consumatorilor de droguri în contextul 

continuării pandemiei. 
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Metodologie: Studiu cantitativ, transversal, pe bază de chestionar: 41 chestionare administrate pe hârtie și 12 

chestionare autoadministrate online în mai 2020. Participanții au fost recrutați convențional din rândul 

beneficiarilor prezenți la centrele ARAS sau care urmăreau pagina de Facebook a organizației. Au fost 

întreprinse toate măsurile necesare pentru respectarea eticii pe tot parcursul cercetării.  

 

Profilul respondenților:  Dintre cei 53 de respondenți, 77% erau bărbați având o vârstă medie de 37 de ani și 

majoritatea acestora (91%) erau foști sau actuali beneficiari ai serviciilor ARAS. Jumătate dintre respondenți 

(49%) au fost afectați de Hepatita B sau C, iar 30% erau persoane care trăiesc cu HIV. Un procent de 8% s-au 

declarat ca făcând parte din comunitatea LGBTQIA și 6% au declarat că sunt implicați în munca sexuală. De 

asemenea, 6% dintre respondenți au declarat ca nu au adăpost. 

Impactul pe care l-a avut criza sanitară asupra consumatorilor de droguri a fost puțin mai mare pe plan 

personal decât pe cel profesional, 81% dintre respondenți evaluând impactul pe plan personal ca fiind foarte 

mare sau mediu, față de 72% care au făcut aceeași evaluare (foarte mare sau mediu) pentru impactul pe plan 

profesional.   

Lipsuri și provocări. Scăderea veniturilor raportată de 63% dintre respondenți a reprezentat principala 

provocare cu care s-au confruntat consumatorii de droguri, urmată de dificultăți legate de utilizarea drogurilor 

(probleme de acces, de creștere a prețului și probleme legate de puritatea produsului) în comparație cu 

perioada de dinaintea pandemiei - 26%. A treia provocare importantă cu care s-au confruntat consumatorii de 

droguri pe perioada pandemiei este legată de starea emoțională, 25% declarând că au fost mai neliniștiți și mai 

temători. Lipsa accesului la echipament steril de injectare (42%) și la tratament pentru hepatita C (10%) au fost 

cele mai raportate limitări cu care s-au confruntat CDI pe perioada pandemiei. 

Nevoi și sprijin. Printre cele mai importante nevoi personale exprimate de către respondenți au fost sprijinul 

financiar pentru plata chiriei, alimente de bază, produse igienico-sanitare (66%) și nevoia de suport psihologic 

(26%). Din păcate, mai mult de jumătate dintre respondenți (57%) au declarat că nu au primit niciunul dintre 

aceste ajutoare. În ceea ce privește adicția și consumul de substanțe, nevoile legate de echipamentul steril de 

injectare (26%) și tratamentul substitutiv cu metadonă (19%) au fost aspectele cel mai mult menționate de 

către respondenți. Este important de observat că 15% dintre respondenți au declarat că aveau nevoie de 

suport în accesarea serviciilor de asistență medicală și socială care, la momentul anchetei, erau dificil de 

accesat din cauza stării de urgență. 

Cât despre responsabilitatea pentru acordarea de sprijin material și financiar pe perioada crizei, 96% au 

considerat că responsabilitatea revine într-o măsură foarte mare sau medie autorităților locale, în timp ce 

pentru ONG-urile finanțate de stat și ONG-urile private doar 86% și, respectiv, 72% dintre respondenți au 

considerat că această responsabilitate revine, în măsură medie sau mare, ONG-urilor finanțate de stat sau 

ONG-urilor private. 

Concluzii și recomandări: Majoritatea populației participante la studiu a fost afectată de măsurile impuse în 

perioada pandemiei COVID-19, fiind semnalate atât probleme emoționale cât și financiare sau legate de 

imposibilitatea exercitării unor profesii. Astfel, studiul arată o nevoie crescută de asistență financiară, alimente 

și consumabile de bază, asistență psihologică, precum și de echipament steril de injectare pentru consumatorii 

de droguri. Limitarea accesului la serviciile de sociale și de sănătate subliniază necesitatea de a asigura, din 

nou, acces universal la asistență medicală și socială. 
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► 

Proiectul COMUNICĂ este un proiect de cercetare care își propune să dezvolte deprinderi sănătoase privind 

comportamentele sexuale ale bărbaților gay, bisexuali și alți bărbați care fac sex cu bărbați din România. 

Proiectul testează o metodă de consiliere online în care comunicarea dintre client și psihoterapeut se 

realizează prin text, folosind o aplicație mobilă. 

 

În cadrul acestui proiect ARAS asigură consilierea și 

testarea participanților la momentul includerii în studiu și la 

un an după. Participanții se pot testa la domiciliu pentru 

HIV și Sifilis folosind metoda self-testing dar și pentru 

Gonoree și Chlamydia (oral, anal și uretral) prin metoda 

self-sampling. Testele de Gonoree și Chlamydia sunt 

trimise pentru procesare și testare în Marea Britanie.  

  Testarea este însoțită de consiliere telefonică, iar kitul de testare este trimis prin curier rapid.     

  Finanțator(i): National Institute for Health, SUA  

  Partener(i): Rutgers University, Yale University și Asociția „Eu sunt! Tu?” 

 

 

► 

PrEP România este primul și singurul proiect de acest fel de la noi din țară. Proiectul, deși unul de cercetare, 

își propune pe lângă testarea unei intervenții față în față pacient - terapeut, și a unei aplicații mobile, ambele 

menite să crească aderența persoanelor care iau PrEP și dezvoltarea unui protocol național de oferire PrEP. 

 

 

Proiectul se adresează bărbaților gay, bisexuali și alți bărbați care fac sex cu bărbați și se desfășoară în 

București și Cluj-Napoca în parteneriat cu INBI Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-

Napoca.  

 

În prima fază a proiectului (Sept. 2020 - Iul. 2022) 30 de persoane vor primi PrEP pentru o perioadă de 6 luni. 

În cazul în care proiectul este de succes, va urma faza a doua  care va presupune extinderea proiectului la un 

număr adițional de 120 de persoane. 

 

  Proiectul nu își propune să demonstreze eficiența PrEP, aceasta fiind deja o certitudine.  

  Proiect finanțat de: National Institute for Health, SUA  

  Parteneri: Rutgers University, Yale University, INBI Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 

Cluj-Napoca. 
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► 

SEXTRA este un proiect internațional de cercetare al Coaliției Plus, explorator și descriptiv, care vizează 

identificarea factorilor determinanți ai HIV și a nevoilor de sănătate sexuală ale lucrătorilor sexuali bărbați, 

femei trans, bărbați trans și care își oferă serviciile pe internet. Proiectul de cercetare se desfășoară într-un 

număr de 7 țări: Bolivia, Ecuador, Maroc, Mauritius, Portugalia, Canada și România. 

 

  Proiect finanțat de: AnRS Franța prin Coaliția Plus  

  Parteneri: GAT Portugalia, PILS, Rezo, Kimirina, ALCS. 

 

► 

Departament condus de Liana Velica care urmărește:

  Formarea profesioniștilor din domeniul sănătății: consiliere pre- și post-testare HIV, precauții universale, 

reducerea riscurilor; 

  Formarea profesioniștilor din domeniul social: educație pentru sănătate, prevenirea HIV/SIDA, 

acompanierea persoanei care trăiește cu HIV, complianță terapeutică TBC etc. 

  Găzduirea stagiilor anuale de practică profesională pentru studenți în jurnalism, asistență socială, 

psihologie, medicină 
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În 2021 s-au organizat următoarele sesiuni/stagii de formare: 

  Sesiuni de formare inițială ARAS pentru anagajații recrutați in 2021 (Monica Dan) 

  Sesiuni de formare inițială ARAS pentru voluntarii educatori noi recrutați în 2021 (Bogdan Zaharescu, 

Monica Dan) 

  Sesiuni de formare pentru voluntarii de suport în asistența psiho-socială (Monica Dan)  

  Sesiuni de formare pentru voluntarii Checkpoint ARAS (Mihai Lixandru) 

 

S-a organizat o reuniune (team building) în ultimul weekend din iulie 2021, împreuna cu Departamentul de 

Comunicare și coordonatorii de servcii și proiecte, pentru a consolida sentimentul de apartenență ARAS / 

CPLUS și pentru a reaminti definiții comune, proceduri comune pentru testare, formare continuă pentru 

actualizarea procedurilor de lucru, monitorizare, GDPR, telemuncă, digitalizare, etc. Au participat 70% din 

salariați, câțiva membri ARAS și membri din Comitetul Director. 

 

 

► 

În anul 2021 a fost necesară structurarea unui departament care a reunit proiectele cu finanțare de la Fondul 

Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU). 

Pe parcursul anului, noul departament POCU a coordonat implementarea unitară de către ARAS a 4 proiecte 

de multianuale, toate desfășurându-se în parteneriat cu alte instituții. 

 

Partenerii in cadrul acestor proiecte au fost: Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (alături de RAA, 

UNOPA, ASPTMR, CPSS, Samu Social), Institutul Clinic Fundeni, Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Grigore Popa” Iași (alături de spitalul „Sf. Spiridon” Iași) și asociația Rămâi Acasă filiala Baia Mare. 

Într-unul dintre parteneriate ARAS a asigurat și managementul întregului proiect, în celelalte asigurând 

coordonarea activităților proprii. 

 

Activitățile din cadrul departamentului se desfășoară în 26 de județe și în București, cu grupuri țintă care 

cumulează 246.665 de persoane, dintre care 240.000 de persoane participante la screening pentru hepatitele 

B si C, 6500 participanți la screening pentru tuberculoză și 165 de persoane care primesc îngrijiri la domiciliu. 

Pentru accesarea grupului țintă și pentru implementarea activităților de screening, asociația colaborează local 

cu cabinetele de medicină de familie, cu autoritățile locale și cu ONG-uri. 

Departamentul POCU a avut în acest an 90 de posturi și 9 voluntari, dintre care 75 de implementare și 15 de 

coordonare și administrare, inclusiv financiar, resurse umane, achiziții, protecția muncii. 

Rezultatele parțiale ale proiectelor POCU includ peste 50.000 participanți în anul 2021 la screening pentru 

hepatitele B si C, inclusiv 450 de persoane participante la stadializare hepatite, 170 de persoane care au primit 

în ultimii 2 ani îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici,  4100 de participanți la screening TB în unitatea mobilă pe 

parcursul a 3 ani. 
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► 

Creat în 2019 de Direcția Capitalizare şi Management al Cunoștințelor a Coaliţiei PLUS cu scopul de a 

valorifica experiențe de bună practică ale membrilor CPLUS inclusiv ARAS, pentru a servi ca material 

persuasiv în vederea adoptării și finanțării lor de către autorități naționale și internaționale.  

Coordonat de Cristina Iova 

► 

Capitalizarea este un demers participativ de identificare, documentare / formalizare a experiențelor şi 

practicilor actorilor de pe teren pentru a le transforma în cunoștințe ce pot fi împărtăşite. Obiectivul său este:  

 

 să sistematizeze o experiență  

 să tragă învățăminte din ea în vederea îmbunătățirii anumitor practici și pentru a inspira diferite acțiuni 

viitoare (advocacy, dezvoltarea și elaborarea de noi proiecte, îmbunătățirea unor servicii și/sau implementarea 

unora noi)  

 să disemineze şi să valorifice această experiență acumulată 
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Misiunea Departamentului de Capitalizare este de a formaliza cunoștințele rezultate din gama largă de 

experiențe și expertize ale membrilor și partenerilor Coaliției PLUS. Odată formalizate, aceste informaţii 

strategice pot servi drept vectori de acţiune politică pentru Coaliţie şi de consolidare a poziţiei sale în 

dezbaterile la nivel internațional și regional privind virusul HIV şi hepatitele. 

 

► 

Capitalizarea în cadrul ARAS: 

La începutul anului 2021, la inițiativa și sub coordonarea Departamentului de Capitalizare al Coaliţiei PLUS, 

găzduit de ARAS, a fost înființat, în cadrul ARAS, un grupul de lucru pe tema capitalizării, reunind angajați ai 

asociației din diferite departamente. Grupul de lucru a identificat 4 tematici de capitalizare prioritare pentru 

organizație:   

1) ARAS - 30 de ani de advocacy pentru dreptul la sănătate;  

2) Parteneriatul public-ONG în domeniile HIV/SIDA, Hepatite, Tuberculoză - un model de bune practici;  

3) ARAS - 30 de ani. Capitalizarea celor mai importante realizări şi proiecte ''unice'', actuale şi trecute;  

4) Testarea HIV - istoricul experienţei ARAS (de la perioada de pionierat din 1999 şi până în prezent). În luna 

martie 2021, grupul de lucru a demarat un proces de capitalizare pe tema testării HIV la nivel comunitar 

(tematica 4), urmărind ca obiective:  

 identificarea obstacolelor întâlnite în cei 21 de ani de experiență în acest segment și a căilor de 

remediere a lor, a modului în care au fost atinse rezultatele, a factorilor de succes și a lecțiilor învățate; 

 evidențierea avantajelor modelului comunitar de testare HIV și formularea unui set de argumente în 

sprijinul reglementării acestuia.  

Raportul de capitalizare rezultat din aceasta analiză a fost trimis autorităților publice din domeniul sănătății cu 

ocazia „Săptămânii Internaționale a Testării” (noiembrie 2021), însoțit de un document de advocacy al ARAS 

pentru recunoașterea legală a testării la nivel comunitar. Raportul de capitalizare va fi utilizat în continuare ca 

instrument de advocacy in acest sens. 

O altă inițiativă a Departamentului în 2021 a constat în demararea și coordonarea unui parteneriat strategic 

regional ARAS - Uniunea pentru Sănătate și Echitate din Republica Moldova. Acesta are ca scop, 

schimbul de experienţă între cele două părţi în domeniul prevenirii şi reducerii riscului de infectare cu HIV, 

tuberculoză (TBC), hepatite virale de tip B și C (VHB, VHC), Covid-19, precum şi informarea reciprocă privind 

programe, activităţi, formări, oportunităţi de finanţare locale, regionale şi internaţionale, ce ţin de prevenirea şi 

controlul acestor epidemii. În urma mai multor întâlniri de lucru între grupul de lucru ARAS ”Capitalizare” și 

echipa Uniunii pentru Echitate și Sănătate, colaborarea s-a materializat pentru început în planificarea unui 

transfer de expertiză din partea ARAS pe tema îmbunătățiri cascadei de îngrijiri a pacienților HIV/SIDA. 

Începând cu luna decembrie 2021, cele două organizații au demarat scrierea unui proiect de finanțare în acest 

sens, în vederea înscrierii pentru Programul de ajutor pentru dezvoltare al Guvernului României - Ro-Aid în 

2022. 

Începând cu luna septembrie 2021, Departamentul de Capitalizare are sediul în Bvd. Gării Obor nr. 

23.A , ap.8, sector 2,  Bucureşti. 
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Odată cu finalizarea lucrărilor de renovare a sediului, în luna august 2021, un membru al echipei 

Departamentului, împreuna cu colegi din Direcţia ARAS şi ARAS Titan au amenajat, timp de câteva zile, biroul 

Departamentului. La mijlocul luniii septembrie, Departamentul a găzduit la noul său sediu o vizită de lucru de 

câteva zile a unei colege de la sediul din Pantin (Franţa) al Coaliţiei PLUS - asistenta de capitalizare Hélène 

Boscardin, precum şi o şedinţă comună cu directorul adjunct al Coaliţiei, Vincent Leclercq, aflat în vizită de 

lucru la ARAS. Împreuna cu Hélène Boscardin, s-au vizitat o parte din serviciile ARAS şi s-a lucrat la 

standardizarea unor instrumente interne ce ţin de metodologia capitalizării. La şedinta comună a 

Departamentului cu Vincent Leclercq, s-au abordat teme precum organizarea webinarului Coaliţiei pe tema 

fondului de urgenţă Covid-19, elaborarea strategiei de capitalizare a Platformelor / rețelelor geografice și 

tematice ale Coaliţiei, vizibilitatea Coaliţei în privinţa abordării sale comunitare. 

 

Activitatea Departamentului de Capitalizare în cadrul Coaliţiei PLUS 

   

Unul dintre principiile de lucru ale Departamentului este acela de a colabora cu toate celelalte 

direcţii/departamente ale Secretariatului, precum și cu organizațiile membre și partenere, pe de o parte, pentru 

a transforma expertizele actuale ale membrilor și partenerilor Coaliției în resurse informaționale accesibile 

întregii rețele, iar pe de altă parte, pentru a genera noi informații / cunoștințe. 

 

În acest sens, pe parcursul anului 2021, echipa din cadrul acestui departament a continuat să promoveze în 

cadrul rețelei conceptul de capitalizare a experiențelor, precum și beneficiile acestui demers pentru 

organizațiile membre și partenere, precum și pentru Secretariatul Coaliţiei PLUS. Expertiza Departamentului a 

fost solicitată în cadrul mai multor activități interne ale Secretariatului: seminarii de comunicare, advocacy, 

scriere de proiecte de finanțare, etc.  

 

Departamentul român de capitalizare a avut o serie de colaborări punctuale cu alte departamente ale 

Secretariatului Cplus, mai exact: cu departamentul de monitorizare și evaluare pentru pregătirea procesului de 

capitalizare al proiectului Cascades1, cu departamentul Platforme pentru elaborarea unei strategii de 

capitalizare pentru Platformele / Rețele geografice și tematice ale Coaliţiei PLUS, colaborarea cu 

departamentul de Cercetare pentru capitalizarea proiectului Gundo-So2.  

 

De asemenea, pe langa ARAS, şi alte organizații membre ale Coalition PLUS au solicitat sprijinul direct al 

Departamentului pentru capitalizarea unor proiecte - ALCS Maroc pentru un proiect pe tema tratamentului 

PrEP pentru femei, Revs Plus Burkina Faso pentru proiectul RIPOSTE, etc. Asistența tehnică pentru proiectul 

RIPOSTE a constat în capacitarea responsabilului “Capitalizare și Comunicare” al proiectului prin furnizarea de 

instrumente și metode adaptate (model de fișă de bune practici, model de fișă de experiență, ghid de 

organizare a unui focus-grup etc.), dar și prin co-facilitarea unor ateliere de capitalizare și redactarea unui 

                                                            
1 Cascades - proiect coordonat de departamentul de Evaluare al Coalitiei Plus, avand ca scop măsurarea și a îmbunătățirea impactul 
contribuției comunitare în accesul și menținerea în serviciile de sănătate a populațiilor cheie identificate cu test reactiv la HIV, în trei 
contexte epidemiologice și socio-economice diferite (Mali, Maroc, România) 
 
2 Gundo-So - Evaluarea efectelor pe termen scurt și mediu ale unui program constant în abilitarea femeilor care trăiesc cu HIV în Mali 
în privința împărtășirii sau pastrarii confidentialitatii asupra propriului statut HIV. 
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document de advocacy pe tema statutului educatorilor între egali, spre a fi promovat în cadrul „Săptămânii 

Internaționale a Testării”. 

 

Amintim că la sfârşitul anului 2020, departamentul Capitalizare a demarat o amplă analiză pe subiectul 

capitalizării în cadrul primei ediţii a „Săptămânii Internaționale a Testării”, desfaşurată în luna noiembrie 2020. 

Analiza a vizat, în principal, sistematizarea modului de concepere şi implementare a campaniei, precum şi 

identificarea lecțiilor învățate și a recomandărilor pentru îmbunătățirea acestora în ediţia 2021. Raportul de 

capitalizare rezultat din analiza documentară, interviurile individuale, de grup şi două focus-grupuri cu 

coordonatorii-oarele campaniei, a fost finalizat în luna mai 2021 şi a fost transmis echipei de coordonare a 

ediției din 2021. În perioada iulie-septembrie 2021, aceasta a elaborat nota orientativă de guvernanţă a 

campaniei, în baza raportului de capitalizare şi a pus ulterior în aplicare mai multe dintre recomandările din 

raport. În luna decembrie 2021, echipa departamentului a demarat o nouă analiză privind evoluția dinamicii 

interne a organizării și coordonării campaniei (ediția 2021) la nivelul Secretariatului Coaliţiei. 

 

Anul 2021 a fost de asemenea dedicat capitalizării diverselor acțiuni/inițiative ale Coaliţiei PLUS ca răspuns la 

criza sanitară provocată de COVID-19. Departamentul de Capitalizare a realizat un inventar al diferitor 

activități implementate de organizațiile membre și partenere ale rețelei ca răspuns la această criză. În 

baza acestui inventar au fost demarate 3 proiecte de capitalizare:  

 

 1) o analiză a modului de  implementare și gestionare a Fondului de urgență COVID-19 de către 

Secretariatul Coaliției, precum și a contribuției acestuia la continuitatea serviciilor organizațiilor membre 

și partenere adresate grupurilor vulnerabile (din care au rezultat o fişa-sinteză, un raport de 

capitalizare şi un webinar de valorificare a raportului, în luna noiembrie 2021);  

 

 2) o capitalizare a acțiunilor celor mai ilustrative și inovative implementate de organizaţiile membre și 

partenere ale Coaliţiei PLUS ca răspuns la criza COVID-19 (acest proiect va fi finalizat în 2022); 

 

 3) o valorificare a unor acțiuni specifice, implementate ca răspuns la criza COVID-19, a 6 asociații 

membre ale Platformei Europa în vederea articulării unui demers de advocacy la nivel european pentru 

consolidarea democrației sanitare.  

 

În plus faţă de acestea, la începutul anului 2021, Departamentul a elaborat și un document de sinteză a 

experiențelor a 3 asociații membre (ALCS, PILS, Kimirina) din perspectiva coordonării cu autoritățile naționale 

și sistemele de sănătate publică în contextul crizei COVID-19, în perioada martie - iunie 2020. Publicarea 

acestui document a marcat încheierea unui serii de acțiuni de capitalizare pe aceasta temă, începute în 2020 

(interviuri, redactarea de fişe de capitalizare per organizație, 2 ateliere de capitalizare). 

 

Tot în 2021, Departamentul de Capitalizare a demarat un proces de documentare și analiză implementării 

proiectului EPIC3 coordonat de Departamentul de Cercetare Comunitară al Coaliţiei PLUS. Prima etapă a 

acestui proces de capitalizare s-a finalizat cu realizarea fișei de capitalizare "Definiția cercetării comunitare din 

                                                            
3 EPIC - proiect de cercetare demarat în 2020, ce își propune să evalueze, prin intermediul unor anchete specifice,  impactul crizei de 
sănătate COVID-19 asupra mediului comunitar de lupta împotriva HIV și HCV (beneficiari și actori comunitari din domeniul sănătății), 
precum și răspunsurile comunitare la aceasta criză. 

https://www.coalitionplus.org/wp-content/uploads/2022/01/Coalition-PLUS_COVID19_Synthe%CC%80se_FR_2021.pdf
https://www.coalitionplus.org/wp-content/uploads/2022/01/Coalition-PLUS_COVID19_Synthe%CC%80se_FR_2021.pdf
https://www.coalitionplus.org/wp-content/uploads/2022/01/Coalition-PLUS_COVID19_Synthe%CC%80se_FR_2021.pdf
https://www.coalitionplus.org/wp-content/uploads/2022/01/Coalition-PLUS_COVID19_Synthe%CC%80se_FR_2021.pdf
https://www.coalitionplus.org/wp-content/uploads/2022/01/Coalition-PLUS_COVID19_Synthe%CC%80se_FR_2021.pdf
https://www.coalitionplus.org/covid-19-fonds-d-urgence-capitalisation/
https://www.coalitionplus.org/covid-19-fonds-d-urgence-capitalisation/
https://www.youtube.com/watch?v=FEU2s41CAGk
https://www.coalitionplus.org/wp-content/uploads/2021/01/SYNTHESE-CAPITALISATION-AUTORITES-PUBLIQUES-COVID-19_-FINAL.pdf
https://www.coalitionplus.org/wp-content/uploads/2021/01/SYNTHESE-CAPITALISATION-AUTORITES-PUBLIQUES-COVID-19_-FINAL.pdf
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perspectiva actorilor implicați în proiectul EPIC“, aceasta fiind un prim pas în promovarea valorii adăugate a 

abordării comunitare într-un proiect de cercetare. 

 

În luna aprilie 2021, Coaliţia PLUS a publicat un Ghid de bune practici, elaborat în cadrul unui proiect 

multinațional privind facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la tratament pentru hepatita C. Proiectul, 

coordonat de Coaliţia PLUS, a fost implementat în perioada 2015-2021. Departamentul de Capitalizare a 

contribuit în mod substanțial la realizarea acestui ghid, prin realizarea mai multor interviuri şi focus-grupuri şi 

redactarea unor fişe de experienţă ce au permis identificarea unor informații strategice privind legitimitatea și 

impactul implicării comunităților în lupta împotriva HCV. Sperăm ca modelele de intervenție prezentate în acest 

Ghid să fie o sursă de inspirație pentru organizațiile comunitare (organizațiile societății civile) care și-au propus 

să contribuie la realizarea obiectivelor privind eliminarea hepatitelor virale până în anul 2030 și creșterea 

accesului la tratament și îngrijiri. 

 

 
 

 

► 

Ioni Gavrizi asigură consiliere juridică în toate activiățile ARAS și coordonează acțiunile în instanță sau alte 

acțiuni juridice. Colaborează cu Departamentul Advocacy și Apador CH în cazuri de încălcare a dreptrurilor 

omului. 

  Împreună cu Departamentul Administrativ Financiar a făcut demersuri pentru situații de criză (popriri de 

conturi)  

  În 2021 au continuat termene în 2 procese în instanță (OIR Brăila și Operation Research) și plângere penală 

împotriva Emil Pâslaru (Operation Research). 

https://www.coalitionplus.org/hepatite-c-guide-bonnes-pratiques/
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1. Monitorizare și evaluare - Monica Dan  

-  Alinierea tuturor serviciilor la un sistem comun de raportare - M&E (care să integreze MSM, CDI, SWs, 

populație generală, etc.) 

-  Dezvoltarea Sistemului de M&E - monitorizarea mai bună a serviciilor de asistență socială și psihologică, 

participarea la cursuri și instruiri. 

-  Evaluarea accesului beneficiarilor la servicii - anual 

2. Testare HIV / hepatite / BTS - Mihai Lixandru 

 

► 

Dezvoltarea transversală a ARAS se traduce prin dezvoltarea serviciilor organizate din proiecte cu ani în urmă 

și care au devenit sustenabile prin decizia asociației și cu soluții inovatoare născute din nevoile beneficiarilor și 

prin proiecte actuale pe care le dorim sustenabile în viitor. 

 

Pricipalele domenii de intervenție: 

 

 Asistență medicală, psihologică, socială, vocațională; 

 Reducerea riscurilor asociate infecțiilor cu HIV/SIDA sau a hepatitelor și tuberculozei în rândul persoanelor din 

grupurile vulnerabile; 

 Acțiuni de informare și educare HIV/SIDA/hepatită a  tinerilor si publicului larg; 

►  

Se desfășoară în cadrul Centrului Titan și la Unitatea Mobilă ARAS. 

 

► 

ARAS TITAN a fost înființat în anul 

2008 în cadrul contractului de 

subcontractare cu „Fond Global” și 

este un serviciu social licențiat în baza 

legii 197/2012 de către MMJS.  

 

Serviciile ARAS TITAN se adresează 

persoanelor din grupurile vulnerabile, 

persoanelor care consumă droguri, 

persoanelor care practică sexul 

comercial, persoanelor care sunt 

afectate de HIV/SIDA sau cu hepatite 

virale B și C (VHB și VHC), TBC 

precum și comunității Titan. 
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► 

Unitatea mobilă ARAS a fost înființată în anul 2005, a fost prima formă finanțată de intervenție în rândul 

grupurilor vulnerabile. Unitatea mobilă ARAS funcționează în prezent ca serviciu licențiat în baza legii 

197/2012 de către MMJS. Se adresează persoanelor care se expun riscurilor de infectare cu HIV / hepatite / 

BTS, TB și alte infecții emergente (consumă droguri injectabile, persoane care practică sexul comercial, 

bărbați care fac sex cu bărbați, persoanelor care nu au domiciliu și locuiesc pe stradă). 

 

Este un serviciu de reducere a riscurilor prin oferirea de informații despre riscurile de infectare, metode de 

prevenire, testare (HIV, Hepatite, screening TB) îndrumare / acompaniere către diagnostic și tratament, 

asistență socială pentru nevoile de bază și pentru integrare socială (acte de identitate) și acces la echipamente 

sterile de injectare, prezervative, materiale de igienă, asistență medicală primară (îngrijirea rănilor).  

Cele două servicii își desfășoară activitatea prin derularea unor proiecte și din resurse proprii ARAS. 

În primele două luni ale anului 2021 nu am reușit să facem schimb de seringi; din luna martie s-a implementat 

un proiect „pilot” de subcontractare de catre Ministerul Sănătății a unor ONG pentru reducerea riscurilor în 

rândul consumatorilor de droguri injectabile, Consorțiul ARAS - Carusel fiind sigurul care a aplicat la acest 

proiect. În ciuda barierelor birocratice și a îngrădirilor legislative existente, ARAS a reușit să acopere nevoile 

beneficiarilor chiar duacă numai într-o mică măsură.  

Proiectul de reducere riscuri în centrul Titan, finanțat de Gilead a dat posibilitatea continuării activității în 

centru, activitățile și bugetul proiectului asigurând minimul necesar. 

 

 

Cum s-a reflectat activitatea în 2021: 

Anul în care s-a înregistrat cel mai mic număr de seringi de unică folosință distribuite, în 20 de ani de activitate 

de harm reduction. 

Primul an în care seringile sterile au lipsit din resursele ARAS pentru două luni (ianuarie - februarie 2021) 

Primul an în care Ministerul Sănătății a contractat un consorțiu de doua ONG-uri pentru desfășurarea activității 

de harm reduction pentru o perioadă de 8 luni (în cadrul grantului de tranziție - final - de la Fondul Global 

pentru SIDA, malarie și TBC - componenta TBC) 

Anul în care echipa din serviciul de teren și cea a centrului de asistență comunitară Titan s-a schimbat în 

proporție de peste 50% și are un nou coordonator. 

Un nou an în care autoritățile naționale și locale NU au sprijinit cu fonduri de la bugetul național sau local 

activitatea de prevenire HIV, deși au existat demersuri în acest sens împreună cu primăria și DGASPC 

sectoarele 2 și 6. O excepție de la aceasta tendință a fost DGASMB - proiectul de testare a 400 de persoane 

fără adăpost (aceste date nu sunt cuprinse în datele anterioare). DGASPC sector 3 a continuat să acorde 

suport prin intermediul spațiului de amplasare a centrului de asistență comunitară Titan (inclusiv unele utilități). 
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Număr de beneficiari / categorie 

de vulnerabilitate și în programul 

de prevenire - reducere a  

riscurilor 
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Număr de persoane care au facut 

test rapid și consiliere pre/post 

test pentru HIV, HVC și HVB în 

cadrul serviciilor ARAS 
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►  

Serviciul de tratament substitutiv ARAS ARENA a fost înființat în anul 2007 în cadrul unui proiect „pilot” și oferă 

asistență medicală psihologică și socială  pentru persoanele dependente de droguri injectabile. Parteneriatul 

cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.D. Matei Balș” asigură spațiul și utilitățile necesare pentru 

desfășurarea activității dar și conectarea CDI care traiesc cu HIV / hepatite la diagnostic și tratament de 

specialitate în cadrul spitalului. 

 

 
 

►  

Centrul de Sănătate ARAS OCOL a fost înființat în anul 2014 ca o soluție de dezvoltare a experienței 

acumulate în cadrul centrului ARENA dar și ca o posibilitate de integrare a unor alte specialități care să 

răspundă nevoilor beneficiarilor / clienților, dar și populației generale. Centrul de Sănătate ARAS OCOL a fost 

gândit ca un Centru în care sunt integrate serviciile medicale, consiliere și psihoterapie, asistență socială și 

alte modele de intervenție pentru îmbunătățirea calității vieții. 

Centrul de Sănătate ARAS este acreditat CAIA - Centru de Asistență Integrată a Adicțiilor.  

Centrul dispune de un cabinet de medicină generală în care se face tratament substitutiv și testare rapidă HIV / 

hepatite pentru publicul general, cabinet de psihiatrie, cabinet de boli infecțioase, cabinete de psihoterapie 

individuală și de grup. 

Indicatori cantitativi pentru cele două centre: 
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► 

 

Realizări 
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CONTACTE 

 2018 2019 2020 2021 

ARENA 55,812 54,216 27124 20001 

CS ARAS 16,009 15,434 11721 12358 

Total 71,821 69,650 38845 32359 

BENEFICIARI UNICI 

 2018 2019 2020 2021 

ARENA 591 616 541 492 

CS ARAS 259 271 270 276 

Total 832 866 803 765 
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 PROGRAMUL GRATUIT PROGRAMUL 15/18 LEI PROGRAMUL 550/650 LEI PROGRAMUL 700/800 LEI 

 ARENA ARENA ARENA CS ARAS ARENA CS ARAS 

2018 128 207 312 259 66  

2019 128 199 363 271 44  

2020 124 89 361 269 18 1 

2021 119 32 365 275 12 1 

 

 

 

 

Comprimate administrate  

 Met_20 mg_CP Met_5 mg_CP Sintalgon_2.5 mg_cp 

 ARENA CS ARAS ARENA CS ARAS ARENA CS ARAS 

2018 493.324 337.584 74.711 57.797   

2019 463.972 308.014 110.385 69.259 360.933 259.464 

2020 566.936,5 364.859,5 71.042 55.578   

2021 578.044 389.350 69.108 52.273   
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►  

Cabinetul oferă servicii publicului larg și persoanelor vulnerabile; în funcție de recomandarea asistentului social 

care efectuează ancheta socială, persoanele vulnerabile pot beneficia de reducere la prețul manoperei. 

Pandemia a îngreunat activitatea cabinetului prin măsurile de prevenire COVID dar și adresabilitatea a scăzut 

ca urmare a angoasei create de teama de infectare cu noul virus  

În 2021 au fost și fluctuații de personal; reducerea activității unui medic voluntar și plecarea în străinatate a 

unui medic cu normă întreagă și a unui asistent medical part-time. A fost angajat un nou medic rezident part -

time astfel încât să se poată asigura funcționarea cabinetului cu o tură. 

► 

În 2021 a fost creat ARAS HUB și a fost gândit ca un spațiu sigur și incluziv în care tinerii se pot informa cu 

privire la prevenirea transmiterii virusului HIV (Virusul Imunodeficienței Umane), ITS.urilor (Infecțiilor cu 

Transmitere Sexuală) și a subiectelor conexe. În cadrul acestui serviciu sunt instruiți tinerii care își doresc să 

voluntarieze în departamentul de educație, scopul final fiind acela de a preda cursuri de Educație pentru 

sănătatea reproducerii (educație sexuală) în școli și licee.

ARAS este printre puținii furnizori de educație sexuală către tinerii din România și este prezentă în unitățile de 

învățământ (publice și private) de peste 15 ani. La nivel local și național există o nevoie acută de informație de 

bază legată de protecție și prevenire atunci când vorbim despre sex. Fie că vorbim despre riscurile asociate 

actului sexual sau de simpla dar esențiala cunoaștere a sistemului reproducător uman, este nevoie să 

asigurăm dreptul la informație (medicală și științifică) pe care îl au toți tinerii. 

În acest context, la ARAS HUB sunt formați, coordonați și îndrumați voluntari - educatori - tineri instruiți care 

predau educație sexuală către alți tineri apropiați vârstelor lor. 
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► 

Checkpoint este un proiect ARAS și este primul centru de testare comunitară din România care se adresează 

exclusiv bărbaților care fac sex cu bărbați și femeilor trans. 

Testarea pentru HIV, în România, încă poate fi un proces dificil, 

discriminatoriu și neprietenos cu cel care o solicită, mai ales dacă acesta 

este membru al comunității LGBTQI+. În acest context, ne-am dorit să 

creăm un centru unde testarea să fie și despre informare, empatie, 

înțelegere și respect, nu doar despre sânge, ace și frica de ace. 

Și am făcut-o! În AUGUST 2017 am început cu o singură locație și o zi de 

testare pe săptămână, în Club Queens - Bd. Carol I nr. 61 (la acel moment 

sub denumirea de Checkpoit Queens). Serviciul s-a dezvoltat de la un an la 

altul, în prezent funcționând în fiecare marți și joi de la în intervalul 17:00-

21:00 în sediul din cartierul Cotroceni  

În 2021, pe modelul dezvoltat în București, am deschis al doilea centru 

similar Checkpoint ARAS în orașul Cluj-Napoca. Momentan centrul din Cluj  

funcționează o singură zi pe săptămână, joia de la 17:00 la 21:00. 

Ne-am dorit să nu existe bariera de comunicare între consilieri și oamenii 

care vin să se testeze, motiv pentru care consilierii Checkpoint sunt fie 

În anul 2021, activitatea de educație din 

cadrul ARAS a fost finanțată în cea mai 

mare parte cu ajutorul unei donații oferite 

de PRO TV, având ca rezultatele: 

● formarea a 10 voluntari educatori 

● oferirea de cursuri de educație sexuală 

în licee pentru cca. 350 de elevi (cu 

vârste cuprinse între 14 și 17 ani) 

● campanii de informare în mediu online 

care au ajuns la peste 500.000 de tineri 

la nivel național. 
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membri ai comunității, fie persoane cu o mare deschidere față de problemele comunității. Majoritatea echipei 

Checkpoint este formată din voluntari, oameni din comunitate care oferă servicii pentru comunitate. 

 

În cadrul centrelor Checkpoint pe lângă testare HIV, se realizează testare pentru Sifilis, Hepatită B și C, toate 

gratuit, anonim, confidențial și cu rezultatul pe loc.  

Serviciile Checkpoint ARAS nu se rezumă doar la testare. Consilierii noștri asigură partea de informare și 

consiliere pentru fiecare persoană care accesează serviciile centrului. Centrele Checkpoint sunt nu numai 

punct de informare și testare ci oferă gratuit prezervative și lubrifiant tuturor celor care au nevoie 

 

Provocările anului 2021: 

Atât anul 2020 cât și 2021 au fost marcați de incertitudinea determinată de pandemia de COVID-19. 

Numeroasele schimbări ale restricțiilor legate de COVID-19 impuse de autorități au dus de multe ori la 

regândirea programului și a siguranței echipei și a clienților care accesează serviciile noastre.    

Au fost menținute toate măsurile de siguranță, impuse în anul precedent, menite să asigure realizarea testării 

în deplină siguranță atât pentru clienți cât și pentru echipa centrului.  

Măsuri de siguranță impuse de situația pandemică:  

• programare obligatorie,  

• solicitarea unui număr de telefon și un prenume (se acceptă nume fictive, ulterior stocate)  

• renunțarea la folosirea sălii de așteptare  

• programări la o distanță de un client per oră per cameră   

• informarea clienților prin SMS asupra măsurilor de siguranță necesare pentru a putea desfășura testarea în 

condiții sigure (utilizarea măștii este obligatorie, luarea temperaturii la intrarea în centru, igienizarea mâinilor la 

intrare, dezinfectarea pantofilor). 

Din păcate deși ne-am propus ca în 2021 să ajungem la 3 zile de testare la Checkpoint ARAS București, 

situația pandemică nu ne-a permis acest lucru. Mulți dintre clienții Checkpoint sunt studenți care pe toată 

perioada anului 2021 au urmat cursurile online iar majoritatea s-au întors în orașele de domiciliu, nemaiputând 

astfel să vină pentru testare la centrul nostru.  

Cea mai mare provocare a echipei Checkpoint ARAS a reprezentat-o însă deschiderea celui de al doilea 

centru în Cluj-Napoca. Amenajarea centrului și formarea noii echipe locale a presupus un intens proces de 

training și deplasări frecvente ale unei părți a echipei Checkpoint ARAS București. S-a asigurat astfel învățarea 

prin exemplu și menținerea calității serviciilor oferite de Checkpoint ARAS București. 

 

Propuneri pentru 2022: 

Checkpoint ARAS își propune să deservească un număr tot mai mare de clienți pentru a crește în acest mod 

accesul la serviciile centrului a comunității de bărbați care fac sex cu bărbați și femei trans.  

Pentru București, ne dorim să ajungem în 2022 la 3 zile de testare pe săptămâna, dacă va exista cerere din 

partea grupului țintă și să reluăm activitățile de outreach în Q Club și la evenimente LGBT pentru a putea 

păstra legătura vie cu comunitatea. 

Anul 2022 va însemna cu certitudine deschiderea unui nou Checkpoint ARAS de data aceasta la Iași.    
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► 

Serviciul ARDOR a fost înfiinţat în anul 2016 printr-un proiect „pilot” și se adresează persoanelor din 

comunitatea Ferentari, din grupuri vulnerabile, consumatori de droguri injectabile, persoane care practică sexul 

comercial, persoane si familii afectate de HIV / SIDA, VHB, VHC, TBC precum și populației generale. 

Este un parteneriat cu DGASPC Sector 5 și este cadrul de desfășurare a proiectului „Petit Paris” finanțat de 

Primăria Parisului prin asociația SIDACTION. 

Servicii furnizate: consiliere și testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC; îndrumări și acompanieri către servicii 

medico sociale; consiliere psihologică, asistență socială, sprijin pentru obținerea actelor de identitate și a 

actelor necesare intrării în tratament și obținerii drepturilor sociale (HIV/ VHB și VHC/ TBC/ dependență de 

opiacee), suport în integrarea socială și profesională, distribuire de materiale de igienă și articole de 

vestimentație. 

 

În anul 2021, în condițiile coninuării pandemiei, am avut nenumărate piedici în vederea acompanierii unora 

dintre beneficiari, și am lucrat în majoritatea timpului on-line. Majoritatea dosarelor pentru cazurile ce necesitau 

anchete sociale realizate de către instituțiile abilitate, s-au depus în format electronic, iar în unele cazuri 

comisiile de expertiză s-au întrunit prin intermediul unor aplicații de de socializare (ex:WhatsApp). 

  Anul acesta s-a reluat colaborarea cu dna. Dr. Iuliana Balteș (Policlinica Caraiman), unde 15 dintre 

beneficiarele noastre  au avut posibilitatea de a face un test Papanicolau și secreție - gratuit, iar una dintre ele 

a făcut de urgență o mamografie, fiind un caz social, neasigurat. 

  Am îndrumat persoanele care au contactat virusul SARS-COV2 către DSP pentru a beneficia de testare 

gratuită, luare în evidență și primirea de tratament corespunzător. Am distribuit tuturor beneficiarilor noștri 

măști de protecție și, după caz, mănuși de protecție de unică folosință. 

  Am îndrumat 30 de persoane neșcolarizate să se înscrie în programul „A doua șansă” - învățământ primar. 

Persoane care au finalizat aceste cursuri în ianuarie 2022 primesc o bursă de participare în valoare de 580 

RON 

  Am sprijinit implementarea proiectului „Avdives khetanes” derulat de Fundația Amfiteatru și Primăria 

Sectorului 5 în cadrul căruia au fost distribuite 150 de vouchere de sănătate. Prin intermediul vouchere-lor, 

beneficiarii au putut efectua analize medicale de medicină iternă, CT pulmonar și ecografie abdominală sau 

spirometrie. Analizele au fost realizate în colaborare cu Policlinica „dr. Furtună Dan”. 

  În cadrul „Avdives khetanes”, au fost îndrumați 150 de beneficiari pentru a se înscrie la cursurile de: ospătar, 

bucătar și lucrător comercial. Din cauza pandemiei și a condițiilor de participare (certificat verde) cursurile au 

fost amânate, urmând să reînceapă în luna aprilie 2022. 

  În vacanța de vară, timp de aproximativ 2 luni, 24 de copii au fost îndrumați către atelierele creative (muzică, 

teatru, dans, fotografie, arte plastice) realizate în proiectul „Avdives khetanes”, desfășurat în școala nr. 148 din 

Sectorul 5. Alți zece copii provenind din familii defavorizate, au fost referiți către Centrul Comunitar Intersect 

pentru ateliere de dezvoltare personală și ateliere artistice, unde beneficiau și de o masă caldă și donații 

(îmbrăcăminte, jucării, rechizite). 

  Pentru a se putea înscrie pe locurile destinate rromilor în licee, am însoțit beneficiarii la sediul Partida 

Rromilor Pro-Europa pentru a intra în posesia recomandării necesare.  
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 În colaborare cu reprezentanții din cadrul proiectului Justroom, s-au desfășurat mai multe ateliere cu femeile 

rrome și nu numai, unde au fost informate/ consiliate cu privire la accesul femeilor rrome la justiție, au fost 

educate/ informate cu privire la Hiv/SIDA și ITS, s-au distribuit prezervative, s-a discutat despre metode de 

contracepție, despre violența domestică, etc.. Împreună cu aceeași parteneri am organizat, cu ocazia Zilei 

Internaționale a Copilului (1 iunie), un atelier de arte plastice, unde perechi de mame și copii împreună au 

realizat un desen sau un modelaj în plastilină. Au participat 20 de măme împreună cu 27 de copii, care s-au 

bucurat de o masă și un mic cadou reprezentat de dulciuri și jucarii provenite din donații.. 

 În preajma Crăciunului, 150 de familii numeroase, au beneficiat de pachete alimentare și igienice.  

 

 Un număr mare de nou-născuți au fost îndrumați către DGASMB, sediul „Bebe de București” pentru a 

beneficia de articole de îmbrăcăminte și alte necesități. Un număr mare de jucării au fost distribuite copiilor din 

comunitate de către DGASMB.  

 

  La centrul ARDOR au fost primite mai multe donații constând în: cadru metalic pentru deplasare, bastoane, 

cârje, haine, lenjerii, jucării, mobilă, veselă, etc. Aceste donații au fost distribuite persoanelor defavorizate din 

comunitate. 

 

 
 

 

Caz:

 

În desfășurarea activităților de serviciu realizate pe teren am întâlnit o persoană cu dizabilitate locomotorie 

gravă, ce se afla în scaun cu rotile, aceasta este provenită din Republica Moldova, cu dublă cetățenie, însă nu 

avea domiciliul legal în Sectorul 5 și nu era asigurată și nu realiza venituri. 

Beneficiara nu se afla în posesia unor documente medicale românești care să ateste dizabilitatea de care 

suferă, aceasta fiind o afecțiune medicală foarte rară. Singurele documente în posesia ei erau originare din 

Belgia unde beneficiara primea teste și tratament ca participantă într-un proiect. Lipsa unui card european de 

sănătate și restricțiile impuse de pandemie au impus întreruperea tratamentului de către beneficiară.  
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ARAS a reușit să obțină o carte de identitate pentru beneficiară în așa fel încât să permită obținerea calității de 

asigurat medical și a plătit contribuția pentru asigurarea medicală pe un an de zile. Beneificiara a fost însoțită 

la Casa De Asigurări de Sănătate, la medicul de familie iar de aici a urmat un întreg proces de investigații 

pentru ca aceasta să intre în posesia unor referate și scrisori medicale, RMN-uri si CT-uri, toate aceastea fiind 

necesare întocmirii dosarului de încadrare într-un grad de handicap. 

Procesul a durat aproximativ 6 luni de zile, din cauza programărilor și a locurilor insuficiente în spitale. 

Restricțiile pandemice au fost un impediment în toată această perioadă, procesul finalizându-se după 

aproximativ 8 luni de zile.  

Cardul european încă nu a putut fi obținut, beneficiara plecând între timp în Belgia cu sprijinul unui alt proiect. 

 

► 

ARAS, în parteneriat cu asociația ”Rămâi acasă”, a implementat în municipiul Baia Mare proiectul “Servicii 

integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității - HOME CARE”, cofinanțat de Fondul Social 

European, cu durata de implementare de 30 de luni, începând din 23 august 2019. 

 

Pe parcursul anului 2021, în cadrul proiectului, au primit servicii de îngrijire la domiciliu 74 de persoane 

vârstnice - servicii de bază, asistență medicală, socială, juridică și psihologică.  

 

Serviciile de baza includ: îmbrăcare/ dezbrăcare, alimentație, prepararea hranei, menaj și spălătorie, plată 

facturi, facilitarea deplasării în exterior, acompaniere și socializare. Intervențiile de bază au fost completate de 

asistență medicală, în primul rând monitorizarea parametrilor funcționali, aplicare tratamente, dar și educatie 

pentru sănătate și respectarea regulior de igienă, în conformitate cu planurile de intervenție individualizate. 

Serviciile de kinetoterapie, asistență juridică, consiliere socială și consiliere psihologică sunt disponibile pentru 

toți beneficiarii, în funcție de nevoile fiecăruia. De asemenea, persoanele vârstnice au primit echipamente 

necesare facilitării deplasării, în funcție de nevoi. 

Echipa proiectului și-a desfășurat activitatea constant, contribuind în acest an și la reducerea riscurilor legate 

de contractarea Covid 19 de către beneficiari care, ca urmare a serviciilor primite, si-au redus vizitele la unități 

sanitare, au primit la ușă cumpărăturile, au făcut față perioadelor de carantină. 

 

 

► 

LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice 

cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”, cod SMIS: 136208 și 
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„Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către 

tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și 

C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST” cod SMIS: 13620 

 

ARAS contribuie, ca partener, la implementarea a 2 proiecte multiregionale de 

prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către 

tratament a pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu 

virusuri hepatitice B/D și C. 

În regiunile din Sudul României partenerul principal este Institutul Clinic Fundeni, 

iar în regiunile din estul țării partenerul principal este Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, alături de Spitalul Clinic Județean de 

Urgență „Sf. Spiridon” 

Proiectele sunt cofinanțate prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa 

prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la 

servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, 

Apel de proiecte: POCU/755/4/9.   

 

Pe parcursul anului 2021, ARAS a asigurat implicarea în proiect a 414 cabinete de medicină de familie 9 

județe, respectiv din județele Iași, Suceava, Constanța, Galați, Tulcea, Argeș, Dolj, Olt și Dambovița. Prin 

intermediul acestor cabinete de medicină de familie și cu sprijinul experților locali ai ARAS, peste 52.000 de 

persoane, majoritatea din mediul rural, au efectuat teste rapide pentru hepatitele B și C. 
 

Persoanele care au primit rezultate pozitive au fost acompaniate (informate, programate, transportate) de 

experții noștri către centrele medicale specializate din București, Iași, Constanța și Craiova. Aceste proiecte 

vor fi implementate până în decembrie 2023, urmând ca activitățile să se desfășoare câte 6 luni în fiecare județ 

din sudul și estul României. 
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► 

Proiectul urmărește o abordare integrată de acțiuni care să ajute la creșterea gradului de participare voluntară 

și informată a populației largi, dar și a persoanelor din grupurile țintă vulnerabile, la procesul de screening 

pentru depistarea tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente, prin implementarea pe parcursul a celor cinci 

ani a activităților de informare, educare și conștientizare față de consecințele negative induse de stigmatizarea 

persoanelor afectate de TB, inclusiv TB latentă. 

ARAS asigura facilitarea accesului la screening în cadrul unităților mobile pentru persoanele vulnerabile din 

regiunea București Ilfov, respectiv pentru persoanele din mediul rural și pentru consumatorii de droguri. 

 

Participanți din județul Ilfov, mediul rural: Pe parcursul anului 2021 activitatea de screening TB a avut loc în 

21 de comune din Ilfov, totalizând un număr de 1521 participanți. Parteneriatul cu Consiliul Judetean Ilfov și 

cooperarea unora dintre primarii și a medicilor de familie de pe raza județului a contribuit la mobilizarea 

remarcabilă din unele dintre aceste comune. 

Echipa de acompaniere a verificat dacă fiecare participant a primit rezultatele medicale și a contribuit la 

transmiterea acestora, în conformitate cu modalitatea precizată în formulare. Astfel, rezultatele au fost 

transmise persoanelor în cauză telefonic/whatsapp/mail, medicului de familie, instituției rezidențiale sau 

serviciului social. 

 

Consumatorii de droguri din Bucuresti: Screeningul radiologic al consumatorilor de droguri prin injectare  

s-a realizat în cea mai mare parte cu sprijinul centrului de asistență comunitară și reducerea riscurilor Titan, a 

Centrului Arena și a Centrului de Sănătate Ocol, servicii socio-medicale ARAS și INBI „Matei Balș”. 

 

Astfel, 216 persoane dependente de droguri au participat la screening, dintre care doar 168 au putut fi 

anunțate cu privire la rezultate. Acompanierea către serviciile de confirmare diagnostic și tratament a fost 

asigurată atât pentru participanții la screening în unitățile mobile - consumatori de droguri, cât și pentru 

cazurile pasive, respectiv persoane dependente de droguri care au fost diagnosticate în alte servicii dar aveau 

nevoie de sprijin în accesarea serviciilor de tratament.  

 

Dintre cele 100 de persoane cu suspiciune de tuberculoză, 40 au ajuns la dispensar pentru confirmare. 

 

 

► 

(consumatori droguri injectabile) 

FINANȚAT DE GILEAD, proiectul s-a finalizat în luna iulie 2021; au participat 1000 de consumatori de droguri 

injectabile în OST, s-au efectuat 600 teste, 210 au fost reactive la hep C, 50 de cazuri au intrat în tratament 

noninterferon față de de ținta de 105. 
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► 

ARAS a organizat în România a doua ediție a Săptămânii Internaționale a Testării - 22 și 28 noiembrie 2021. 

 

Săptămâna Internațională a Testării este o inițiativă a Coaliției Internațională PLUS, rețea internațională de 

luptă împotriva SIDA și a hepatitelor virale, în care ARAS este membră. Campania își propune sensibilizarea și 

informarea publicului larg și a persoanelor vulnerabile, crește accesibilitatea testării HIV, HEP B,C și ofera un 

cadru de promovare a depistării precoce și intrării în tratament pentru prevenirea secundară a acestor infecții. 

 

În cadrul acestei ediții, ARAS, împreună cu partenerii săi, a continuat să 

ofere autoteste în întreaga țară, cu scopul de a crește accesul la testare 

HIV pentru toate categoriile de populație. Astfel ARAS dorește ca un 

număr tot mai mare de oameni să își poată cunoaștestatusul serologic și 

să înceapă tratamentul corespunzător contribuind la stoparea transmiterii. 

Noutatea aceste ediții a fost implicarea medicilor de familie din județele 

Argeș, Constanța, Dolj și Iași parteneri ai ARAS în cadrul proiectelor 

LIVE(RO)-2 SUD și LIVE(RO)-2 EST care au asigurat în mod gratuit 

testarea HIV pentru aproximativ 1000 de persoane. 

 

 

 

Un număr de 454 de persoane s-au putut testa la domiciliu folosind un autotest HIV, pe care ARAS l-a trimis 

într-un kit, prin curierat rapid.  Kit-ul a conținut și prezervative, oferite de Durex România, partener ARAS în 

campaniile de prevenire și testare HIV.   

Informarea pre-testare HIV a fost asigurată în mod inovator, prin vizionarea unui clip video urmat de un scurt 

chestionar. În felul acesta a existat certitudinea că beneficiarii au vizionat și înțeles informațiile trimise înainte 

de efectuarea testului.. 
 

 

► 

1. Agenția Națională Antidrog (pentru implementarea activităților de reducere a riscurilor); 

 

2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (pentru punerea la dispoziție 

a unui teren pentru amplasarea unui grup de containere în care funcționează Serviciul de Asistență 

Comunitară TITAN și furnizarea de servicii către beneficiari); 
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3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 (punerea la dispoziție a unui 

spațiu pentru Centrul ARDOR); 

 

4. Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire 

 

5. Institutul Național de Boli Infecțioase « Prof. Dr. Matei Balș » (pentru furnizarea de tratament 

substitutiv cu metadonă) 

 

6. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (pentru implementarea în parteneriat a unui proiect 

privind organizarea de programe de depistare precoce/screening, diagnostic și tratament precoce al 

tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente); 

 

7. Institutul Clinic Fundeni București (pentru implementarea în parteneriat a unui proiect privind 

screeningul populației pentru hepatitele B și C în 12 județe din sudul țării) 

 

8. Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași (pentru implementarea în parteneriat a 

unui proiect privind screeningul populației pentru hepatitele B și C în 12 județe din estul țării) 

 

9. Ministerul Sănătății, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic « 

Dr. V. Babeș », Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri « Sf. 

Stelian » (pentru dezvoltarea unui centru integrat de prevenire și asistență medico-psiho-socială pentru 

persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA, TBC, hepatite virale, ITS și persoane la risc de infectare din 

București), 

 

10. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala 

municipiului București (pentru furnizarea de servicii de formare în domeniul consilierii HIV), 

 

11. Parteneriatul Stop TB România 

 

►  

ARAS este membră în următoarele rețele europene / internaționale:  

1. Coalition Plus  

2. Correlation - European Harm Reduction Network  

3. SWAN - Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central and Eastern Europe and Central Asia  

4. AIDS ACTION EUROPE  

5. Eurasian Harm Reduction Association  

6. TAMPEP  

7. DPNSEE - Drug Policy Network South Eastern Europe  

8. European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines  

9. Civil Society Forum on Drugs  

10. Civil Society Forum on HIV/AIDS, TB and Hepatitis  

11. HIV OUTCOMES 
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