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Centrul ARAS Titan - primul centru
licențiat de servicii sociale al Asociației
Române Anti-SIDA (ARAS) - este un
serviciu social de asistență comunitară care
se adresează persoanelor din cadrul
populației generale și grupurilor
vulnerabile: persoane care consumă
droguri, care practică sexul comercial,
persoane care sunt afectate de HIV/SIDA,
hepatite virale B și C (VHB și VHC), TBC.

În 2008, ca urmare a deciziei conducerii
Spitalului Colentina privind schimbarea
destinaţiei spaţiului în care îşi desfăşura
activitatea (Policlinica Colentina, sector 2,
București), Centrul este nevoit să se
relocheze. 

ARAS identifică Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului
(DGASPC) Sector 3 ca fiind singura
autoritate locală, la acea dată, decisă să
acționeze în privința fenomenului
consumului de droguri și încheie un acord
de colaborare cu aceasta în vederea
reorganizării Centrului.

Centrul ARAS TITAN - Cod serviciu
social 8899CZ-PN-V, licențiat în baza

legii 197/2012 de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale 



La solicitarea DGASPC Sector 3, Primăria
Sectorului 3 a pus la dispoziția organizaţiei
un teren, în vecinătatea Complexului de
Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost
(componenta rezidențială), pe care au fost
instalate 3 containere tip construcţie
provizorie cu birou, cabinet medical, grup
sanitar.  Acestora li s-au adăugat alte 3
containere în anul 2012. 

Centrul ARAS Titan funcționează în baza unui
Protocol încheiat cu DGASPC Sector 3 care se
reînnoiește la fiecare doi ani.

Fondurile pentru funcționarea Centrului  au
fost puse la dispoziție de Fondul Global
pentru SIDA, Malarie și TBC, agenție
internațională care a sprijinit permanent
dezvoltarea și menținerea serviciilor
de prevenire HIV în România, în perioada
2004-2010, și care, în perioada 2015-2020, a
continuat să sprijine serviciile de prevenire a
tuberculozei în rândul consumatorilor de
droguri.

Centrul a fost susținut și prin implementarea
a numeroase proiecte cu finanțare
nerambursabilă internațională, dar și locală,
respectiv patru runde anuale de finanțare
(2013-2019) organizate de Consiliul General
al Municipiului București (CGMB).

„(...) încercăm să
oferim un serviciu cât
mai complex care să

asigure consiliere socială,
consiliere psihologică și

asistență medicală.”
DIANA POPESCU, ASISTENT SOCIAL,

CENTRUL ARAS TITAN



Din 2008 și până în prezent, activitatea
Centrului ARAS Titan a fost sprijinită și de: 
 compania farmaceutică Gilead Science,
Primăria Parisului, Primăria Capitalei,
Asociaţia SIDACTION (Franţa).

În cadrul proiectului POCU/225/4/9/117426
(Cod SMIS 2014 117426/martie 2018-februarie
2023) - ʺOrganizarea de programe de
depistare precoce (screening), diagnostic și
tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al
tuberculozei latente, proiect implementat de
Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”  
în parteneriat cu ARAS, Centrul Titan
facilitează participarea persoanelor
vulnerabile din București și Ilfov la screening
pentru tuberculoză (TBC), organizat în cadrul
unor unități mobile, și acompanierea
persoanelor diagnosticate pozitiv TBC la
serviciile de tratament.

În prezent, Centrul ARAS Titan colaborează cu
DGASPC sector 3 în vederea continuării
implementării de servicii complexe psiho-
medico-sociale adresate persoanelor aflate în
situație de vulnerabilitate socială severă.

„Suntem într-un fel liantul 
dintre aceste persoane

vulnerabile, care nu mai
accesează servicii sociale și/sau

medicale pentru că 
fie nu știu cum, 

fie au fost refuzate, 
fie pur și simplu nu știu de unde

să o ia și unde să o termine. 
Îi conectăm cumva social și
medical pe mulți dintre ei.”

VALENTINA VLĂSCEANU, 
LUCRĂTOR SOCIAL, 

CENTRUL ARAS TITAN



consumatori de droguri injectabile
persoane afectate de boli cronice 
persoane care practică sexul comercial
persoane fără adăpost
alte categorii de persoane vulnerabile

Informare și educare privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV,
hepatite virale și alte infecții cu transmitere sexuală.

Distribuirea de materiale pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV,
hepatită B, C - seringi de unică folosință, prezervative, alte materiale
(recipienți sterili, material  de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor,
etc.) conform normelor în vigoare. Centrul ARAS Titan este în prezent
singurul centru din Bucureşti (şi din ţară) care oferă echipament steril de
injectare la schimb cu cel folosit, în scopul prevenirii infectării accidentale
în comunitate. Beneficiarii programului sunt: consumatori de droguri
injectabile din categoriile cele mai vulnerabile, persoane fără adăpost sau
care trăiesc în sărăcie extremă. Cele mai multe dintre acestea valorifică
seringile folosite pentru a-şi putea acoperi costurile legate de consum. În
ultimii trei ani, numărul seringilor folosite și care au fost colectate de la
consumatori reprezintă aproximativ 80% din totalul seringilor noi,
distribuite.

Scopul Centrului ARAS Titan 

Reducerea riscurilor de infectare cu HIV/HVC/HVB asociate consumului de
droguri injectabile, practicării sexului comercial, testarea rapidă şi facilitarea
accesului la diagnosticare şi tratament, consiliere în vederea integrării sociale
şi profesionale a persoanelor vulnerabile :

Serviciile Centrului ARAS Titan (I)

Activitatea Centrului include o gamă largă de servicii sociale, medicale și
psihologice:

   



Testare voluntară şi anonimă, consiliere pre- și post testare pentru HIV,
hepatite virale B (HVB), C (HVC) şi facilitarea accesului la servicii de
diagnostic şi tratament
Asistență psihosocială primară: consiliere socială, consiliere și suport
psihologic, inclusiv referiri către servicii specializate
Consiliere socială, referiri și acompanierea beneficiarilor în vederea
facilitării accesului acestora la servicii sociale și medicale specializate
pentru diagnosticarea activă și tratament (inclusiv pentru TBC)
Consiliere și referire către centrele ARAS sau centrele din sistemul public
care oferă tratament substitutiv  al dependenței de opiacee (metadona)
Consiliere și sprijin pentru orientare vocațională și integrare socială și
profesională
Evaluarea riscului de tuberculoză al beneficiarilor (radiografii pulmonare
în parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta")
Consiliere medicală pentru aderența la tratament pentru infecția cu HIV,
hepatite virale și tuberculoză, precum și sprijin pentru beneficiarii care
necesită spitalizare
Îngrijiri medicale de bază (îngrijirea leziunilor de injectare, infecții, ulcere
varicoase etc.)
Vaccinare împotriva hepatitelor virale A (HVA) și B (HVB), pentru
consumatorii de droguri prin injectare
Consiliere privind moduri de injectare a drogurilor care să minimizeze
riscurile de infectare şi de provocare a rănilor
În perioada 2010-2013, Centrul ARAS Titan a găzduit și un serviciu de
tratament substitutiv (metadonă), finanțat prin proiectul POSDRU “A doua
șansă”.

Serviciile Centrului ARAS Titan (II)
   



Persoane cu risc crescut de infectare cu
HIV, hepatite virale, tuberculoză (TBC),
consumatori  de droguri injectabile,
persoane care practică sexul comercial,
bărbați care fac sex cu bărbați, persoane
defavorizate socio-economic, persoane
fără adăpost, persoane din comunități de
romi

Persoane afectate de boli cronice : HIV,
hepatita B, hepatita C

Beneficiarii Centrului ARAS Titan

Persoane care aparţin grupurilor
vulnerabile:

Profilul sociodemografic al beneficiarilor
serviciilor Centrului Titan în 2019 [1]:  vârsta
medie 30 de ani, predominant de sex
masculin,etnie romă, din București,
consumatori de droguri injectabile și
persoane fără adăpost.

Pe durata anului 2019 serviciile Centrului
ARAS Titan au fost accesate de 1385 de
persoane, în creştere cu 377 faţă de anul
precedent. O bună parte dintre noii
beneficiari ajung la Centru datorită
recomandărilor beneficiarilor existenţi.

[1] Conform datelor obținute în cadrul unui focus grup
realizat cu echipa Centrului Titan, în data de 27.11.2020 de
către Departamentul de Capitalizare al Coalition PLUS și
ARAS.

„Ca asistent medical, mă bucur
când văd că un pacient  învață

să se protejeze un pic mai
bine. 

Cel mai mult mă bucură când
îi văd că sunt mai bine, că
rănile încep să se vindece.”

ROBERT STOIAN, ASISTENT MEDICAL,
CENTRUL ARAS TITAN



„Într-o zi au venit în Centru două persoane  care au adus 
(doar ele două!) 8100 de seringi folosite. Cineva, în alta zi, a adus

6000. Şi în prezent ei nu au unde să le ducă altundeva.” 
 

Asta ce înseamnă? 
„Înseamnă că acele seringi nu au fost împrăștiate în spațiul public.

Imaginaţi-vă cum e să mergeti la o ghenă şi să o găsiţi plină de
seringi, sau pe jos, când se duce copilul la locul de joacă și se
împiedică de seringi. În lipsa acestui serviciu de colectare a

seringilor folosite, acestea pot prezenta un pericol public, inclusiv
pentru consumatorul de droguri care este neinfectat, dar se poate

înțepa din greșeală într-o seringă folosită.”
DIANA POPESCU, ASISTENT SOCIAL, CENTRUL ARAS TITAN



Valori 

1. Persoanele vulnerabile, beneficiari ai
serviciilor oferite de Centrul Titan, sunt
persoane care se bucură de toate drepturile
fundamentale:   dreptul la respectarea și
protejarea demnității, dreptul la respectarea
confidențialității, dreptul la sănătate,
dreptul la muncă, dreptul la exprimare și
participare socială, la nediscriminare etc.[2]

2.  Lipsa oricărei judecăți morale în ceea ce
privește consumul de droguri sau alte
aspecte legate de statutul, ocupațiile sau
starea de vulnerabilitate a persoanelor
beneficiare ale serviciilor Centrului Titan.

3. Prevenirea infectării cu HIV și/sau
hepatite virale, tratamentul și îngrijirile
medicale, precum și reducerea riscurilor
asociate consumului de droguri contribuie
la promovarea sănătății populației în
general, și în mod specific a grupurilor
vulnerabile. Reducerea riscurilor nu trebuie
confundată cu prevenirea consumului de
droguri.

[2] Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 
 Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta
Internațională a Drepturilor Omului (care include
Declarația Universală a Drepturilor Omului).

„Oferim asistență medicală
oricărei persoane, adică fără

discriminare, nu contează dacă
e de pe stradă, dacă e
consumator (...) chiar
și dacă este minor.”

ROBERT STOIAN, ASISTENT MEDICAL,
CENTRUL ARAS TITAN



Principii de lucru

1. Reducerea riscurilor nu diminuează importanța
și riscurile consumului de droguri. Aceasta implică
oferirea de servicii de informare și consiliere
referitoare la riscurile consumului de droguri și la
modalități de reducere a acestora, materiale de
prevenire a infecției cu HIV și hepatite virale,
tratament de substituție, etc. 

2. Încurajarea asumării responsabilității
persoanelor vulnerabile în ceea ce privește
gestionarea riscurilor consumului de droguri pentru
propria persoană și persoanele din anturajul lor
imediat, dar și pentru  comunitate/societate în
general.

3.Implicarea beneficiarilor ca voluntari în
intervențiile de reducere a riscurilor. Experiența
foştilor consumatori de droguri injectabile care
urmează în prezent programul de terapie de
substituţie, cât şi a persoanelor ce traiesc cu HIV
este importantă în sensul că poate completa
cunoștințele și abilitățile membrilor echipei de
profesioniști a Centrului. Pe de altă parte, pentru
unii dintre beneficiari, participarea la activităţile
Centrului contribuie la întărirea sentimentului lor
de capabilitate şi utilitate socială.

4. O evaluare și o analiză constantă a activității
Centrului din perspectiva adaptării intervențiilor la
nevoile beneficiarilor.

5.Intervenţia promptă ca răspuns la nevoile
urgente ale beneficiarilor Centrului (de exemplu,
îngrijiri medicale pentru rănile provocate de
injectare, acompanierea către spitale în cazurile de
supradoză, etc...)

6. Intervenția în echipă multidisciplinară (medic,
asistent social, lucrător social, asistent medical,
psiholog) și oferirea de servicii integrate – medicale,
sociale, psihologice.

„În general clienții noștri au
multiple nevoi, adică mulți vin

cu probleme care implică o
muncă de echipă

multidisciplinară, în care
implici asistentul social,
lucrător social, psiholog,
medic, pentru că nici nu

ai cum și nici nu e indicat să
gestionezi singur astfel de

situații.”

DIANA POPESCU, ASISTENT SOCIAL,
CENTRUL ARAS TITAN

 
 
 

„Una din fostele noastre
beneficiare, în prezent voluntar al
Centrului (...), are parcă mai multă

răbdare decât noi, 
cu anumiți

beneficiari care sunt mai dificili.”

VALENTINA VLĂSCEANU, LUCRĂTOR
SOCIAL, CENTRUL ARAS TITAN 



Conform raportului mondial ONU 2019 privind drogurile, în anul
2017, aproximativ 271 de milioane de persoane la nivel global au
consumat droguri cel puţin o dată în anul precedent. Dintre
acestea, 11,3 milioane de persoane au consumat droguri injectabile.
La nivel global, în 2017, consumatorii de droguri injectabile (CDI)
reprezentau 9% din totalul noilor cazuri de infectări cu HIV. În
Europa de Est şi Asia Centrală, ponderea acestora este de 39%.
Aproximativ 50% dintre consumatorii de droguri injectabile la nivel
global trăiesc cu hepatita C (HCV), iar o parte importantă a noilor
infectări cu HCV (23-39%) sunt atribuite injectării de droguri[1]. 

În 2017, numărul consumatorilor de droguri injectabile, în România,
la nivelul municipiului Bucureşti era estimat la 9000 de persoane.
Potrivit unor studii realizate în același an, 30% dintre aceste
persoane au fost depistate HIV pozitiv și 75% cu anticorpi anti-HCV
pozitivi[2]. Răspunsul organizaţiilor naţionale şi internaţionale din
domeniul HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală la evoluţia
epidemiei în rândurile consumatorilor de droguri este, în general,
axat pe activităţi de prevenire şi sprijin. Începând cu anii 1990,
aceste activități au fost asociate conceptului de „harm reduction”,
respectiv, reducerea riscurilor [3]. Acest concept are la bază o
perspectivă pragmatică asupra consumului de droguri, care ia în
considerare faptul că rata de recuperare a consumatorilor de
droguri este extrem de mică[4]. Într-o accepţiune mai largă,
termenul de reducere a riscurilor se referă la politici, programe şi
practici în direcţia minimizării impactului medical, social şi legal
negativ, asociat consumului de droguri[5]. Serviciile de reducere a
riscurilor includ: programe de schimb de seringi, terapie de
substituție, săli de injectare, testare și consiliere voluntară și
anonimă[6], sprijin psihosocial, sprijin în ceea ce privește locuirea şi
integrarea pe piaţa muncii, prevenirea şi inversarea efectelor
supradozelor, furnizarea de informaţii privind respectarea normelor
sanitare în consumul de droguri injectabile etc.[7]

REDUCEREA RISCURILOR ASOCIATE
CONSUMULUI DE DROGURI INJECTABILE

https://www.theglobalfund.org/media/1279/
core_harmreduction_infonote_en.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/file
s/publications/11350/romania-cdr-
2019_0.pdf
https://www.aides.org/reduction-des-
risques-lies-usage-de-drogues
http://rhrn.ro/ro/home/ce-este-reducerea-
riscurilor/
https://www.hri.global/what-is-harm-
reduction
http://rhrn.ro/ro/home/ce-este-reducerea-
riscurilor/
https://www.hri.global/what-is-harm-
reduction
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Înlocuirea containerelor existente cu o construcţie
corespunzătoare unui centru comunitar accesibil
(prin parteneriat public/privat)

Asigurarea prezenţei permanente în Centru a unei
echipe multidisciplinare (lucrător social,
medic/asistent medical, psiholog), în vederea
acoperirii nevoilor multiple ale beneficiarilor (şi pe
durata nopţii)

Identificarea de surse suplimentare de finanţare în
acest sens

Includerea terapiei substitutive cu metadonă în
gama de servicii a Centrului 

Securizarea Centrului 

Includerea în oferta Centrului a unor facilităţi care
să răspundă nevoilor cotidiene ale celor mai
vulnerabile categorii de beneficiari: duşuri, maşini
de spălat, o minicantină etc.

Extinderea activităţii Centrului către întreaga
comunitate a Sectorului 3 (atât grupurile-ţintă cât
și populația generală). ARAS Titan are potenţialul
de a-şi extinde oferta sa de servicii către populaţia
generală, oferind testări rapide pentru HIV,
hepatitele virale B şi C, precum şi facilitarea
accesului la diagnostic şi tratament, activităţi de
prevenire prin informare şi educare.

Centrul ARAS Titan: perspective 

Ca urmare a experienţei lor de mai mult de 10 ani,
membrii echipei Centrului atrag atenţia, în primul
rând, asupra nevoii unor îmbunătăţiri la nivelul
infrastructurii. Se impune, de asemenea, o creştere a
capacităţii resurselor umane ale Centrului, în vederea
consolidării serviciilor oferite în prezent. 

Iată câteva dintre nevoile şi propunerile exprimate de
echipa ARAS Titan în aceste privinţe, dar şi
oportunităţile de dezvoltare a Centrului sesizate de
aceasta :



REZULTATE 2019



1385 
beneficiari unici

56563 
prezervative distribuite

468328 
seringi distribuite

482198 
seringi recuperate



Echipa multidisciplinară a Centrului ARAS TITAN
1 medic, 1 asistent medical,  1 psiholog, 1 asistent social, 4 lucrători sociali

Centrul ARAS TITAN
Adresă: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.9J,
Sector 3, București, Telefon: 031.437.80.57


