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A 4.1.1: Dezvoltarea unui model de servicii 
integrate în comunitate 

A 4.1.1

a) Componenta re. 
Continuarea serviciilor de 

reducere a riscurilor 
furnizate de ARAS în cadrul 

grantului anterior

(finanțată prin grant) 

b) Componenta re. 
Dezvoltarea unui model de 
servicii integrate pentru gr. 

vulnerabile (CDI, homeless) -
HIV, TB, Hep. în comunitate

(nefinanțată prin grant, pre-
conditie pentru finantarea 

serviciilor

ARAS)

A 2.1.1 c) 
Asistență tehnică națională  

pentru 
elaborarea/revizuirea 

cadrului legal în vederea 
dezvoltării Centrului, inclusiv 

procedurile operaționale 



A4.1.1 – a) Continuarea serviciilor de reducere a riscurilor... (cont.)

SCOP

Menținerea până la finalul anului 2020 a serviciilor furnizate de
ARAS (Asociația Română Anti-SIDA) către grupul țintă:

▪ Schimb de seringi, testare rapidă pentru HIV, HBV, HCV,
distribuirea de prezervative, îngrijirea rănilor provocate de
injectare și a abceselor, vaccinare pentru hepatita A și B;

▪ Informare, referire și însoțire la servicii medicale și sociale
specializate;

▪ Evaluarea riscurilor privind infecția cu tuberculoză (TB) și
referirea suspectilor de TB către unități medicale specializate
pentru diagnosticare și tratament.



A4.1.1 – a) Continuarea serviciilor de reducere a riscurilor ...(cont.)

CONTEXT
Activitatea ARAS a continuat în trimestrul 8, echipele mobile au
furnizat pe teren servicii de reducere a riscurilor asociate
consumului de droguri injectabile dar și de prevenire a
transmiterii CoVID 19. Contractarea de către MS a serviciilor în
cadrul prezentului grant nu a fost pusă în practică, iar
autoritățile locale de la nivelul Municipiului București și ale
sectoarelor ale capitalei, către care au fost înaintate propuneri
de finanțare (sector 1) au considerat că aceste activități si servicii
nu sunt oportune și nu reprezintă o necesitate urgentă.

REZULTATE ÎN Q8
Conform tabelului de pe pagina următoare.



Indicatori  (denumire) Tință 

trimestrială

Rezultat 

trimestrial (1)

Rezultat cumulativ 

Q7 (Q8 al 

Grantului)

Țintă cumulativă 

Q7 (Q8 al 

Grantului)

Nr. de CDI care vor beneficia de 

pachetul minim de servicii 

(informare, educație și consiliere 

HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative 

si schimb de seringi)

150 251 2,302 1,950

Nr. de seringi distribuite către CDI
150,000 229,895 1,207,735 1,450,000

Nr. de prezervative distribuite către 

CDI (2)
10,000 21,220 178,807 166,000

Nr. de teste HIV efectuate
80 261 653 970

Nr. de teste HVB efectuate
100 260 640 1450

Nr. de teste  HVC efectuate
100 12 335 1450

Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii 

medicale și sociale
30 6 296 470

1.] Rezultatul trimestrial se referă la numărul de beneficiari unici care au primit serviciul respectiv pe parcursul trimestrului de raportare sau de

materiale distribuite în aceeași perioadă; numărul de beneficiari care au primit serviciul respectiv pentru prima dată se determină făcându-se

diferența dintre numărul cumulativ de beneficiari la finalul trimestrului de raportare și numărul cumulativ care a primit serviciul la finalul

trimestrului anterior.

2.] Cantitatea de prezervative disponibile în cadrul proiectului la momentul primei tranșe a fost de 50.000 de bucăți. Această cantitate a fost

depășită, numărul suplimentar fiind asigurat din resurse proprii ARAS

A4.1.1 – a) Continuarea serviciilor de reducere a riscurilor ...(cont.)



Foto: ARAS, imagini care ilustreaza activitatea 
finantata prin proiect in perioada anterioara 
pandemiei COVID-19



A4.1.1- b) Dezvoltarea unui model de servicii integrate

SCOP

Dezvoltarea până la finalul grantului a unui centru de excelență în comunitate,
care să furnizeze servicii medico-psiho-sociale integrate pentru grupurile
vulnerabile la HIV TB, Hep. virale din București (consumatori de droguri
injectabile, persoane fără adăpost) și continuarea serviciilor de reducere a
riscurilor.

CONTEXT

În aprilie 2018, RAA a catalizat semnarea unui parteneriat multisectorial, în baza
căruia următorii parteneri se angajau să contribuie la realizarea centrului:
Ministerul Sănătății, Primăria Municipiului București (PMB) – prin Administrația
Spitalelor și Serviciilor Medicale a Mun. București (ASSMB), Spitalul Sf. Stelian,
Spitalul Clinic “Victor Babeș”, Asociația Română Anti-SIDA, Asociația Carusel,
Romanian Harm Reduction Network.

Ca urmare a acestui parteneriat, Centrul a fost introdus de către ASSMB în
Strategia de dezvoltare 2019-2020, Strategie care a fost votată de către
Consiliul General al Mun. București.



A4.1.1- b) Dezvoltarea unui model de servicii integrate (cont.)

CONTEXT (cont.)

Autoritatea locală urma să asigure finanțarea centrului (sediu,
amenajare, personal, costuri administrative).

Grantul Fondului Global urma să asigure doar suport sub formă de
asistență tehnică (ex. pentru dezvoltarea manualului de proceduri de
funcționare a centrului).

Abia în toamna anului 2019 PMB s-a decis asupra unui spațiu care
urmează să fie renovat pentru a găzdui noul centru.

Demersurile noastre sunt descrise la A5.1.1



Schimb de seringi

Adapost temporar

Consiliere psihologica

Tratament substitutivIngrijire medicala, tratament, testare

Consiliere sociala

Activitati de suport

Componentele 
Centrului Integrat in 
viziunea initiatorilor 
parteneriatului 



A5.1.1 – Extinderea planului de advocacy construit în cadrul alocării 
anterioare, pentru a permite monitorizarea, raportarea și campaniile 
sistematice privind răspunsul guvernamental central și local la TBC și 
TB-HIV (politică, cadru legal, mecanisme financiare și cheltuieli reale, 
implementarea reformei, durabilitatea intervențiilor etc.) în contextul 
drepturilor populațiilor cheie și vulnerabile



A5.1.1: Extinderea planului de advocacy...

Centru medico-social pentru grupuri vulnerabile

REZULTATE Q8

• În iunie am primit informații privind stadiul derulării investiției, respectiv ca
toate avizele pentru clădire au fost obtinute, mai puțin avizul de la DSP
Bucuresti, solicitat încă din februarie; DSP Bucuresti și-a focalizat
activitatea pe gestionarea crizei COVID-19 astfel incat multe alte atributii
au fost amânate.

• Apropierea alegerilor a fost un alt factor care a pus aceasta activitate în
așteptare.

PLANIFICARE Q9

• Reluare solicitări PMB, ASSMB referitoare la stadiul proiectului și includerea
în bugetul pe 2021 a costurilor de funcționare a acestuia

• Solicitări de audiență la noul Primar General ales, Viceprimar și consilieri
generali.



Health Advocacy School

REZULTATE Q8
• Partenerul UMF Carol Davila a

anunțat că doilea curs de health
advocacy (planificat pentru martie
2020) va fi organizat online în
semestrul I al anului universitar 2020-
2021 în format online

• Am colaborat pentru organizarea
celui de-al doilea curs și informarea /
comunicarea către potențialii
participanți

PLANIFICARE Q9 

• Derularea celui de-al doilea curs de health advocacy

A5.1.1: Extinderea planului de advocacy... (cont.)



Rapoarte Watchdog

REZULTATE Q8

Raport “Impactul pandemiei COVID-19 asupra accesului bolnavilor
cronici din România (inclusiv a utilizatorilor centrelor de substituție)
la servicii medicale” - revizuit, finalizat și publicat on-line
(https://www.raa.ro/watchdog-monitorizare/)

Raport ”Evoluția finanțărilor programelor naționale de sănătate
pentru tuberculoză și HIV/SIDA”- revizuit, finalizat și urmează a fi
publicat on-line (https://www.raa.ro/watchdog-monitorizare/)

PLANIFICARE Q9

Finalizarea unui raport de watchdog adițional.

A5.1.1: Extinderea planului de advocacy... (cont.)

https://www.raa.ro/watchdog-monitorizare/
https://www.raa.ro/watchdog-monitorizare/


A5.1.1: Extinderea planului de advocacy... (cont.)

Activități generale
REZULTATE Q8

• Am transmis solicitări pe legea 544/2001 către Guvernul României,
Secretariatul General al Guvernului pentru a afla stadiul aprobării
normelor de aplicare ale Legii 302 / 2018 (“Legea tuberculozei”).
Solicitările noastre au fost transferate către Ministerul Muncii și de
acolo către Ministerul Sanatatii.

• Comunicare pagina RAA și Stop TB ref. subiecte incluse în planul de
advocacy.

• Am colaborat cu organizatiile Tineri pentru Tineri și Accept în
acțiuni de advocacy pentru blocarea aplicării modificărilor aduse
Legii nr. 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor
copilului, care au eliminat obligativitatea educaţiei pentru sănătate
și a educației sexuale din şcoli (inclusiv prin Amicus Curiae la CCR)



A5.1.1: Extinderea planului de advocacy... (cont.)

• Depunere raport actualizat în cadrul UPR - Mecanismului de
Evaluare Universală Periodică, pentru a arăta dacă există sau
nu progrese de la evaluarea României din 2018.



A5.1.1: Extinderea planului de advocacy... (cont.)

Activități generale
PLANIFICARE Q9

• Pregatire concept campanie media adresată persoanelor
afectate sau aflate la risc de tuberculoză

• Transmitere sesizare către UN în procedura specială a
Consiliului Drepturilor Omului privind întârzierea aprobării
Planului HIV/SIDA dar și a aplicării normelor legii 302 / 2018.

• Pregătirea și promovarea celui de-al doilea curs de Health
Advocacy

• Continuare activități de informare pe social media și pe site
RAA și Stop TB România



A 5.2.1 – Creșterea capacității autorităților publice locale și a 
organizațiilor non-guvernamentale din cinci județe de a răspunde 
adecvat nevoilor re. TB și TB-HIV 



A 5.2.1 – Creșterea capacității autorităților publice locale și a 
ONGurilor din cinci județe de a răspunde adecvat nevoilor re. TB și 

TB-HIV 
SCOP

Scopul acestei activități este de a crește capacitatea actorilor locali

(publici și privați) de a răspunde adecvat nevoilor identificate în

abordarea TB și HIV și pentru a întări cooperarea interinstituțională

între principalii actori locali.

CONTEXT

Activitatea A5.2.1 este o activitate de mobilizarea comunitară cu

scopul de a răspunde adecvat nevoilor locale în domeniul TB și HIV

de la nivel local. În acest sens în trimestrul 8 au fost realizate o serie

de activități care s-au concentrat în special pe creșterea capacității

RAA și a organizațiilor partenere, pe politicile publice la nivel local

precum și planificarea campaniilor și a sesiunilor din Q9.



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

În cadrul procesului de asistență tehnică s-a continuat pe toate 

cele trei direcții după cum urmează:

1. Asistență tehnică (AT) pentru instituțiile publice – suport 

pentru viitoarele strategii de dezvoltare.

În luna iulie a fost definitivat designul documentelor de politică

publică iar în luna august și septembrie au fost trimise

documentele către județele Constanța, Dolj și Iași. Ca urmare a

începerii campaniei electorale, transmiterea documentelor

pentru județele Arad și Bacău a fost amânată pentru Q9.



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

1. Asistență tehnică (AT) 

pentru instituțiile publice –

suport pentru viitoarele 

strategii de dezvoltare.

Fiecare pachet de politică

publică conține: un document

de politică publică “policy

brief”, un raport de analiză

privind problematica

tuberculozei din județul

selectat și propuneri de

măsuri pentru strategiile

județene și locale 2021-2027.



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

1.Asistență tehnică (AT) pentru 

instituțiile publice – suport 

pentru viitoarele strategii de 

dezvoltare.



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

2. Asistență tehnică pentru ONG-urile pacienților cu TB –

procese de dezvoltare organizațională și de planificare

strategică în vederea creșterii capacității acestor organizații să

răspundă mai adecvat nevoilor.

În trimestrul 8 au continuat procesele de elaborare a planurilor

strategice și a planurilor operaționale pentru cele trei organizații

selectate în cadrul acestei activități: ASPTMR București și filialele

nou înființate ale acesteia din Constanța și Craiova.

A fost finalizat documentul de analiza situațională și au fost

organizate două evenimente de de planificare strategică cu

reprezentanții celor 3 organizații.



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

2. Dezvoltare organizațională și de planificare strategică



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

2. Dezvoltare organizațională și de planificare strategică



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

2. Dezvoltare organizațională și de planificare strategică



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

2. Dezvoltare organizațională și de planificare strategică



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

2. Asistență tehnică pentru ONG-urile partenere în vederea

transferului activităților în mediul online.

În trimestrul 8 am planificat și organizat un Training of trainers

despre metodele folosite în procesele de învățare la distanță.

Au participat, pe lângă echipa implicată în activitatea A5.2.1 și

reprezentanți din cadrul organizațiilor: UNOPA, ASPTMR, Tineri

pentru Tineri, ARAS, ASPTMR Constanța precum și participanți

din cadrul primelor sesiuni de lucru din 2019 din cele 5 județe.



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

2. Asistență tehnică pentru ONG-urile partenere în vederea

transferului activităților în mediul online.



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

2. Asistență tehnică pentru ONG-urile partenere în vederea

transferului activităților în mediul online.



A5.2.1 UPDATE Q8 – Asistență tehnică 

3. Asistență tehnică pentru elaborarea de proiecte și

dezvoltarea de servicii noi:

- ASPTMR Filiala Constanta a beneficiat de suport în a aplica cu

o propunere de proiect în cadrul apelului În stare de bine al

Kaufland și administrat de FDSC (lista de rezervă)

- Romanian Angel Appeal împreună cu ASPTMR București au

aplicat în calitate de parteneri cu un proiect al Centrului

Național pentru Legislație Non-profit cu un proiect care viza

dezvoltarea unui program de educație pentru sănătate (cu

componente de TB și HIV) pentru comunitățile vulnerabile

din Jud. Călărași (neaprobat)



- Demararea procedurilor de achiziție pentru soluțiile

hardware (echipamente IT) și software (zoom, etc.) pentru

mutarea și organizarea sesiunilor de lucru în format online

- Demararea procedurilor de achiziție pentru realizarea unui

sondaj național cu privire la cunoștințele, atitudinile și

practicile (KAP) populației generale a României pentru

organizarea campaniei de conștientizare din 2021

- Planificarea sesiunilor de lucru pentru Q9 ce vor avea loc în

cele 5 județe.

A5.2.1 – Activități generale Q 8



- Recepția echipamentelor și instalarea echipamentelor hardware

(echipamente IT) și software (zoom, etc.) pentru mutarea și

organizarea sesiunilor de lucru în format online

- Organizarea webinariilor din cele 5 județe (aprox. 22 de

evenimente online)

- Finalizarea sondajului de opinie TB (KAP) cu reprezentativitate

națională

- Planificarea campaniei din 24 Martie 2021

- Trimiterea rapoartelor de politică publică aferente județelor Arad

și Bacău

- Finalizarea procesului de asistență tehnică pentru ASPTMR și

filialele sale

- Elaborarea unor fișe de proiecte, anexe ale documentelor de

politică publică (2/județ)

A5.2.1 – Planificare pentru trimestru 9



Administrarea misiunilor de asistență tehnică națională



CONTEXT

RAA susține activitatea de contractare și management a consultanților 
naționali pentru a sprijini MS-INSP cu implementarea următoarelor 
activități:

• A1.2.2 Evaluarea SNCT 2015 – 2020 urmată de revizuirea și extinderea
SNCT până în 2025/2030 – în derulare

• A1.3.1. Consolidarea capacității de achiziții a MS și PNPSCT
• A1.4.1. Dezvoltarea unui cadru național de M&E pentru controlul

tuberculozei
• A1.5.1. Stabilirea de legături funcționale între MS și ONG-uri active în

domeniu
• A2.1.1. Elaborarea / revizuirea legislației secundare și a procedurilor

operaționale pentru asigurarea accesului real al populației cheie la
servicii de prevenire și tratament eficace

• A3.4.1. Pregătirea și implementarea reformei de îngrijire ambulatorie
în domeniul tuberculozei.

De asemenea experții RAA acordă suport operațional MS în îndeplinirea
anumitor funcții necesare (revizuirea periodică a bugetului cf. cerințelor
FG și LFA, raportări, susținerea anumitor activități punctuale – ex.
întâlniri în format rezidențial sau on-line, etc.)

Asistență tehnică națională și suport operațional în 
implementare



Asistență tehnică națională

A2.1.1 - Elaborarea / revizuirea legislației secundare...(cont.)

Rezultate la finalul Q8 (cont.):
Normele de funcționare a Comitetului național de implementare (CNI), fostul
CCM (Country Coordinating Mechanism)- se află în circuit de avizare la MS;
norme privind metodologia de funcționare a CNI - se află în circuit de avizare la
MS. Normele privind asigurările sociale - au fost reaprobate prin OUG 145/2020
(întrucât OUG 25/2020 a fost declarată neconstituțională de către CCR);
Normele privind cuantumul indemnizației de hrană - se află în circuit de avizare
la MS și MMJS, MFP, MJ.

Rezultate la finalul Q8
În luna iulie 2020,Curtea Constituțională a declarat neconstituționale
dispozițiile OUG 25/2020, iar în luna august, Guvernul a reintrodus proiectul de
extindere a acordării concediului și indemnizației pentru incapacitate de muncă
pe toată perioada de tratament pentru tuberculoză, fiind astfel adoptată OUG
145/2020.



Activitate aditionala: Derularea studiului 
Optima HIV

Ce este: Un studiu care folosește analiză secundară și modelare matematică a 
datelor epidemiologice și financiare care caracterizează un program național HIV. 

Ce urmărește: Formularea de propuneri de politică publică privind organizarea și 
finanțarea optimă a măsurilor din programul HIV/SIDA.

Beneficiu secundar: Algoritmul pentru analiză și proiecțiile din Optima HIV poate 
fi oricând reutilizat în scopul planificării programului HIV/SIDA.

Implementatori: Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” 
(INBI), cu suport tehnic din partea Burnet Institute (Australia).

Finațare: Global Fund și UNAIDS, prin Fundația Romanian Angel Appeal.

Durată: Aprilie 2019 – Aprilie 2020

Raportul studiului OPTIMA HIV a fost finalizat în Q6 (versiunea în limba engleză). 
În Q7 INBI a solicitat Ministerului Sănătății o dezbatere pe marginea 
recomandărilor, însă nu a primit răspuns din partea MS.



Rata de absorbție a fondurilor



Rata de absorbție a fondurilor contractate de RAA 
pentru perioada Q1 – Q8

Explicații Sume Rata de absorbție 

Buget aprobat Q1 –Q8 2,021,111 €

Cheltuieli efectuate Q1-Q8 1,283,629 € 64%

Economii realocate 0 € 0%

Obligații contractuale (conform definiției FG -

contracte semnate, în derulare)
183,689 € 9%

Total sume justificate (cheltuieli + realocări + 

contracte în derulare)
1,467,318 € 73%

Cheltuieli/ activități amânate (buget - sume 

justificate care vor fi plătite în următoarea 

perioadă)
553,793 € 27%



Rata de absorbție a fondurilor contractate de RAA 
pentru perioada Q1 – Q8 (continuare)

Bugetul aprobat pentru perioada aprobată este în varianta revizuită și
aprobată de FG în noiembrie 2020. Din acest motiv sumele identificate
ca și economii au fost realocate conform acestei aprobări.

Dacă aparent rata de cheltuire a bugetului aprobat este de doar 64%, în
realitate, bugetul pentru aceasta perioadă este justificat în proportie de
73%.

Din cauza semnării cu întârziere de aproape 5 luni a grantului, semnării
cu întârziere a MOU cu WHO ș.a.m.d., mare parte din contractele de
asistență tehnică națională au început mult mai târziu decât fuseseră
preconizate și bugetate (Q1-Q2). Dar contractele sunt semnate, iar
livrabilele sunt în diferite stadii de realizare. O altă întârziere este
datorată și contextului actual al pandemiei.

Aceste obligații contractuale reprezintă 9% din bugetul aprobat al RAA și
vor fi finalizate în decursul acestui an.

O alta parte din economiile identificate și nerealocate vor fi realocate în
luna decembrie pentru prelungirea derulării activităților.


