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Stimaţi vizitatori,  
 
Fundaţia Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF) este 
o organizaţie neguvernamentală formată de profesionişti din asistenţa 
medicală primară. Membrii acestei fundaţii, medici de familie care 
profesează în toată ţara, vă sunt apropiaţi în rezolvarea de zi cu zi a 
problemelor dumneavoastră medicale şi sociale. 
Diversitatea şi complexitatea acestor probleme necesită însă, de multe ori 
sprijin şi din partea altor organizaţii neguvernamentale specializate în diferite 
domenii de activitate. Aceste organizaţii trebuie să fie cunoscute atât de 
medicii de familie cât şi de pacienţi. Târgul de Sănătate iniţiat de CNSMF 
încearcă să creeze acest cadru, să fie un loc de întâlnire şi de cunoaştere 
pentru cei interesaţi. 
Fie că sunteţi suferind de anumite afecţiuni, fie că doriţi să aflaţi cine vă 
poate sprijini în cazul îngrijirii unor persoane cu dizabilităţi, fie că doriţi să 
aflaţi informaţii în legătură cu modul în care să vă menţineţi sănătoşi, vă 
invităm să vizitaţi Târgul de Sănătate de la ROMEXPO, în perioada 10-11 
iunie 2006. 
În acest scop se înscrie şi caietul acesta în care veţi putea reţine 
organizaţiile participante şi spectrul lor de activităţi. 
Evenimentul se înscrie în cadrul acţiunilor lansate de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii sub sloganul  “Working together for health” iar noi vă propunem 
cu acest prilej un moment de reflecţie asupra condiţiei şi devenirii celor care 
cu demnitate şi valoare lucrează în domeniul sănătăţii. 
 
Cu stimă, 
 
Dr. Marius Mărginean 
Preşedinte 
Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei 
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Asociaţia Aripi 
 
Preşedinte executiv:  Stefan Bandol 
Adresa: Str. Lt. Gheorghe Negel nr. 1-3, sector 6 
Localitatea:  Bucureşti 
Telefon: 0765-211860 
Fax: 021-3343471 
E-mail: stefan_bandol@yahoo.com 
 
Domenii principale de activitate: sănătate mintală 
Scurtă descriere a activităţilor: consiliere, reprezentare şi advocacy 
Proiecte derulate: 
 2003-2004, dezvoltare organizaţională;  
 2003-2004, curs de calculator pentru beneficiarii de servicii de sănătate 

mintală 
 2002, 2003, 2004, expoziţii de grafică şi fotografie ale beneficiarilor de 

servicii de sănătate mintală;  
 octombrie 2003, Conferinţa naţională ; 
 octombrie 2003, coorganizatori ai „Regional Workshop” (Hamlet Trust)  
 2004-2005, „Explorând normalitatea”, seminar antistigmatizare 
 octombrie 2005-aprilie 2006, proiect de advocacy desfăşurat în incinta 

spitalului Obregia 
 ianuarie 2005 - prezent, proiectul „Satul european” 
 
Parteneri:  
 Hamlet Trust (Anglia), 
 Mental Health International Development (Anglia) 
 Global Initiative on Pshihiatry (Olanda) 
 Centrul „Trepte” 
 Asociaţia Română de Psihiarie Comunitară 
 Fundaţia Estuar 
 Liga Română de Sănătate Mintală 
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Agenţia  Naţională Antidrog 
 
Presedinte: Prof.univ.dr.chestor şef  Pavel Abraham 
Director: chestor Lucian Fuica 
Adresa: Bulevardul Unirii nr.37 ,Bl.A4 sector  3  
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 3184400 
Fax: 3166727 
E-mail: prevenire@ana.gov.ro 
Web page: http://www.ana.gov.ro/ 
 
Domenii principale de activitate: 
Reducerea cererii de droguri prin implementarea de programe de prevenire 
ale consumului de droguri, dezvoltarea unui sistem de asistenţă medicală, 
psihologică şi socială pe trei niveluri. 
 
Reducerea ofertei de droguri şi a infracţionalităţii asociate consumului. 
Cooperarea internaţională cu recunoaşterea României ca partener de 
încredere în efortul global de reducere a cererii şi ofertei de droguri.  
 
Coordonare inter instituţională care are ca scop asigurarea unei concepţii 
strategice unitare, coordonarea implementării acesteia . 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
Conştientizarea şi implicarea întregii populatii, în special a copiilor şi tinerilor, 
în programe de prevenire a consumului de droguri, universale, selective şi 
indicate, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii 
influenţelor factorilor de risc. 
Iniţierea şi derularea de către autorităţile administraţiei publice locale a unor 
proiecte în parteneriat public/privat, de interes local, pentru protecţia 
comunităţilor proprii, cu sprijinul centrelor judeţene de prevenire, evaluare şi 
consiliere antidrog şi a Autorităţii Naţionale pentru Tineret. 
Sensibilizarea, informarea şi responsabilizarea tuturor mediilor de 
comunicare în masă în vederea transmiterii unor mesaje cu caracter 
preventiv bazate pe evidenţe ştiinţifice 
Creşterea accesibilităţii prin dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor şi 
a măsurilor medicale, psihologice şi sociale integrate, individualizate prin 
evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare 
consumator în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenţei 
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fizice şi /sau psihice şi/sau a reducerii riscurilor asociate consumului având 
ca scop final reinserţia socială a consumatorilor. 
Reducerea la un nivel cât mai scăzut a infracţionalităţii în domeniul 
drogurilor şi a celei conexe, prin eficientizarea activităţilor instituţiilor abilitate 
în combaterea criminalităţii organizate în legătură cu drogurile, ca rezultat al 
îmbunătăţirii şi extinderii cooperării inter instituţionale interne şi 
internaţionale, al consolidării legislative şi instituţionale, specializării 
personalului din domeniu şi asigurării resurselor necesare. 
 
Proiecte derulate: 
Mesajul meu antidrog  
Clase fără fumat  
Protego  
Quit and Win 
Deschide ochii 
Antidrog summer camp 
Concertul european antidrog 
 
Parteneri: 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ministerul Sănătăţii 
Autoritatea Naţionala pentru Tineret 
Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor 
Agenţia Naţionala pentru Sport 
 

Agenţia Naţională Antidrog are în structura sa organizatorică: Conducerea 
Agenţiei, Compartimentul Audit, Observatorul Român pentru Droguri şi 
Toxicomanii, Direcţia de Evaluare-Coordonare, Direcţia de Relaţii 
Internaţionale, Direcţia pentru Prevenirea Consumului şi Direcţia Resurse 
Umane şi Financiare. 
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Alianţa pentru Lupta Împotriva  
Alcoolismului şi Toxicomaniilor 

 (ALIAT) 
 
Presedinte: Prof. Dr. Dan Prelipceanu 
 
Adresa: şos. Berceni 10-12  
Localitatea: Bucureşti, sector 4 
Telefon: +4021/3348406                           Fax: +4021/3348406 
E-mail: aliat@artelecom.net                      Web page: www.aliatong.ro 
 
Domenii principale de activitate:  
ALIAT desfăşoară activităţi în domeniul prevenirii şi tratamentului 
problemelor legate de consumul de substanţe (alcool sau droguri), îngrijirii 
persoanelor care suferă de pe urma consecinţelor negative asociate 
consumului de droguri, inclusiv prevenirea transmiterii HIV/SIDA. De 
asemenea, ALIAT este activ în formularea politicilor guvernamentale şi a 
legislaţiei în domeniul consumului de substanţe precum şi în elaborarea de 
ghiduri de tratament şi alte materiale informative destinate profesioniştilor 
din acest domeniu şi consumatorilor de alcool sau droguri.  
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
 Activităţi de tratament complex, medical şi psihoterapeutic, în cadrul 

centrului de tratament ambulator pentru persoanele cu un consum 
problematic de alcool, ALCOHELP, Bucureşti 

 Prevenirea consecinţelor negative asociate consumului de droguri pe 
cale intravenoasă, în cadrul centrului „Risc Minim”, Bucureşti 

 Formare profesională în domeniul prevenirii şi tratamentului problemelor 
legate de consumul de substanţe 

 Elaborarea de materiale informative, ghiduri de tratament, manuale şi 
ghiduri de predare ale cunoştinţelor în domeniul consumului de 
substanţe destinate profesioniştilor în sănătate 

 Elaborarea de materiale informative pentru consumatorii de alcool 
 Programe de prevenire primară bazate pe conceptele deciziei informate 

şi ale reţelei de egali, având ca obiectiv principal scăderea vârstei de 
debut al consumului 

 Activităţi de advocacy şi consultant în formularea iniţiativelor legislative 
ale Guvernului 
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Proiecte derulate: 
 Proiectul „Intervenţii în comunitate pentru consumatorii 

problematici de alcool şi familiile lor” (2006, în desfăşurare) 
 Proiectul ALCOHELP de tratament ambulator pentru persoanele cu un 

consum problematic de alcool (2004 până în prezent) 
 Proiectul „Risc Minim” de reducere a consecinţelor negative asociate 

consumului de droguri pe cale intravenoasă (din 2000 până în prezent) 
 Proiectul „Educaţie continuă în domeniul adicţiilor” adresat 

profesioniştilor care lucrează cu consumatori de alcool şi droguri (2002-
2005) 

 Proiect pilot de instruire şi evaluare a nevoilor de formare a 
profesioniştilor din domeniul consumului de substanţe (2002) 

 AMOC - proiect internaţional destinat utilizatorilor de droguri care se 
deplasează în Europa 

 Proiectul IN-DEPENDENT de prevenire primară în licee, desfăşurat în 
parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi cu Ministerul Educaţiei, Tineretului 
şi Sportului (1999) 

 
Parteneri: 
 Centrul de prevenire şi tratament al problemelor legate de consumul de 

substanţe, Jellinek, Amsterdam, Olanda 
 Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Al. Obregia”, Bucureşti 
 Agenţia Naţională Antidrog 
 Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului 
 Ministerul Sănătăţii Publice 
 Centrul Naţional de Perfecţionare in Domeniul Sanitar 
 Liga Romana de Sănătate Mintală 
 Colegiul Medicilor din România 
 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială / Universitatea Bucureşti 
 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davilla”- Bucureşti 
 Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
 
Finanţatori: 
- Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, Proiectul Fondului Global şi al Băncii 
Mondiale, UNAIDS, SOROS, Classic Dome srl., Coca Cola HBC 
 
ALIAT a primit în februarie 2005 pentru proiectul EDUCAŢIE CONTINUĂ ÎN 
DOMENIUL ADICŢIILOR, Premiul special pentru inovaţie în 
modernizarea sistemului medical la Gala Societăţii Civile. 
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Asociaţia din România de Psihiatrie Comunitară 
 
Preşedinte:  Dr. Radu Teodorescu 
Adresa:  Str. Burdujeni nr.16, bl. N14, ap.16, sector 3 
Localitatea: Bucureşti  
Telefon: 3.34.34.71                       Fax: 3.34.34.71 
E-mail: act-office@k.ro                  Web page: www.community-psyhiatry.ro 
 
Domenii principale de activitate: 
Asociaţia din România de Psihiatrie Comunitară ( ARPC) este o organizaţie 
nonguvernamentală care promovează principiile psihiatriei comunitare, 
dezvoltând programe de reabilitare psihosocială ca alternativă la modelul 
tradiţional de îngrijiri psihiatrice. Este o asociaţie de profesionişti care 
lucrează pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu probleme severe 
de sănătate mentală şi a familiilor acestora. Totodată ARPC furnizează 
informare şi formare în domeniul psihiatriei comunitare şi a reabilitării psiho-
sociale pentru profesioniştii din domeniu. 
O altă zonă de activitate se referă la programele de destigmatizare şi de 
promovare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu probleme de sănătate 
mentală. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
 Încă de la înfiinţare, din anul 2002, ARPC susţine financiar şi prin 

voluntariat activităţile desfăşurate în cadrul Centrului Trepte (centru de 
psihiatrie comunitară şi reintegrare psiho-socială pentru persoane cu 
tulburări severe de sănătate mentală), prima structură de îngrijiri 
dezvoltată pe principiile psihiatriei comunitare în domeniul sănătăţii 
mentale, în cadrul căreia persoanele cu probleme severe de sănătate 
mentală beneficiază de evaluare psiho-socială, consiliere, intervenţii 
psihoterapeutice de grup şi individuale. De asemenea centrul oferă şi 
terapie ocupaţională şi activităţi de timp liber. 

 ARPC desfăşoară activităţi formative pe problematica  psihiatriei 
comunitare (pentru profesionişti din domeniul îngrijirilor psihiatrice) şi 
militează pentru  promovarea principiilor acestui tip de îngrijire, făcând 
parte din coaliţia „Pledoarie pentru demnitate”, alături de alte ONG-uri 
precum: Centrul de Resurse Juridice, Liga Română de Sănătate Mintală, 
Asociaţia Orizonturi şi Asociaţia Aripi. 

ARPC oferă de asemenea consultanţă pentru alte organizaţii non-
guvernamentale pe tematica reabilitării psihosociale şi dezvoltării serviciilor 
comunitare. 
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Proiecte derulate: 
 “Dezvoltarea de servicii psihosociale pentru persoane HIV pozitive, 

2004-2005-Romanian Angel Appeal Foundation  
 „Steps”-Dezvoltare de reţele între actorii instituţionali şi non-

guvernamentali implicaţi în îngrijirile persoanelor cu probleme grave de 
sănătate mentală, finanţat de Ambasada Olandei, 2004-2005 

 Twining Light Project RO2003/055.551.03.03 “ Plan de acţiune pentru 
implementarea strategiei de reformă în serviciile de psihiatrie, proiect 
derulat împreună cu Ministerul Sănătăţii , 2005  

 Strategii de includere socială, program derulat de Ministerul Muncii 
(“Joint Inclusion Memorandum Workshop”) – 2005.  

 Peer Revue Project – “Dezvoltarea reabilitării vocaţionale – Proiect 
Phare , Atena, 2005  

 Elaborarea unei strategii de campanie anti–stigmatizare împreună cu 
Agenţia de Monitorizare a presei, 2006 

 Colaborator la proiectul „Educaţie pentru sănătate” coordonat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

 
Parteneri: STORM Rehabilitatie Institut, Olanda şi Academia pentru 
Reformă în Sănătatea Mentală – pentru furnizarea modulelor de training 
CARe (Comprehensive Aproach of Rehabilitation) 
Centrul de Resurse Juridice – pentru programe de training care implică 
aspecte juridice ale reabilitării psiho-sociale, respectarea drepturilor 
persoanelor cu probleme de sănătate mentală, aspecte legale care privesc 
monitorizarea instituţiilor de îngrijiri, dezvoltarea de servicii şi elaborarea de 
norme şi proceduri de asistenţă 
Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară – pentru traininguri în 
domeniul facilitării şi capacitării comunitare, a strângerii de fonduri şi a 
dezvoltării organizaţionale 
Agenţia de Monitorizare a Presei „Academia Caţavencu” – pentru 
monitorizare presă în ceea ce priveşte imaginea persoanelor cu probleme 
severe de sănătate mentală,  
Centrul de Jurnalism Independent 
Asociaţia Psihiatrică din Timişoara şi Asociaţia „Armonia” a 
persoanelor cu probleme de sănătate mentală şi a familiilor acestora – 
pentru difuzarea modulelor de învăţământ la distanţă cu privire la 
managementul psiho-social (din cadrul programului European Pegasus) 
Ministerul Sănătăţii - Twining Light Project RO2003/055.551.03.03 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - „Educaţie pentru sănătate” 
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Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România 
 
Presedinte: D-na Maria Cozea 
Adresa: Calea Moşilor nr. 113, scara D, etaj 2, sector 2.  
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021 312 27 81     Fax: 021 312 27 82 
E-mail:ahsr@arexim.ro 
Web page:www.ahsr.ro 
Domenii principale de activitate ale Asociatiei Handicapaţilor Somatici sunt : 
 Activitatea de recuperare medicală; 
 Asistenţa medicala; 
 Asistenţă socială; 
 Asistenţă juridică; 
 Cursuri de calificare şi recalificare; 
 Ingrijire la domiciliu. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
1. Activitatea de recuperare medicală se desfăşoară atât în cabinetele 
medicale ale asociaţiei cât şi la domiciliu, în următoarele domenii: 
 Asistenţa medicală primară: Medicina generală şi internă (cabinete 

dotate cu: electrocardiograf, ecograf, termograf, laser terapeutic 
portabil), Stomatologie; 

 Medicina recuperatorie: Fizioterapie (diadinamic, ultrasunet şi 
interferenţial, vacuum pentru electroterapie), kinetoterapie şi masaj; 

 Consiliere Psihologică. 
2. Asistenţa medicală are ca scop oferirea de servicii medicale 
pluridisciplinare specific orientate în funcţie de necesităţile beneficiarului. 
Obiectivele asistenţei medicale integrate sunt: 
 creşterea calităţii vieţii beneficiarilor, obiectiv realizat în principal în 

cadrul cabinetelor medicale de fiziokineto-terapie şi electroterapie, la 
care se adaugă, în funcţie de indicaţiile specialiştilor, proceduri de 
masaj; 

 ameliorarea stării de sănătate a beneficiarilor, obiectiv realizat prin 
servicii medicale de asistenţă primara, complementară sistemului 
naţional de asigurări de sănătate.  

 creşterea încrederii in resursele proprii, conştientizarea şi informarea 
asupra resurselor comunitare pentru beneficiari.  

3. Asistenţa socială: susţinerea drepturilor beneficiarilor noştri, inclusiv prin 
crearea unei imagini pozitive în rândul societăţii, identificarea cazurilor 
sociale, calificarea/recalificarea în profesii accesibile şi persoanelor cu 
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handicap, acordarea de asistenţă socială specializată prin serviciul de 
îngrijiri la domiciliu, donarea de dispozitive medicale, alimente, îmbrăcăminte 
şi alte bunuri de necesitate imediată. 
4. Asistenţa juridică: pentru toate persoanele care ne solicită sprijin  
5. Cursuri de calificare şi recalificare   
Reintegrare socio-profesională a persoanelor cu disabilităţi prin organizarea 
de cursuri de calificare pentru îngrijire la domiciliu (300 de persoane 
calificate), cursuri de masaj (150 de persoane calificate), de croitorie (100 de 
persoane), de utilizare PC (20 de persoane absolvente) în colaborare cu 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, care eliberează şi diplomele de 
absolvire pentru persoane şomere, orfani şi pentru toate persoanele 
interesate. 
6. Îngrijire la domiciliu 
Îngrijirea calificată la domiciliu a tuturor persoanelor în nevoie, indiferent de 
vârstă, care nu se pot îngriji singure sau a căror familie nu le poate asigura 
îngrijirea necesară. 
Pentru a se putea realiza această îngrijire, A.H.S.R. apelează la persoanele 
calificate în cadrul cursurilor, astfel prin intermediul asociaţiei noastre toate 
persoanele instruite şi-au găsit un loc de muncă în ţară sau străinătate. 
 
Proiecte derulate: 
Începând din anul 1992 asociaţia noastră a derulat numeroase proiecte de 
succes având ca beneficiari direcţi persoane cu disabilităţi. 
Dintre cele mai importante proiecte enumerăm: “Validarea mentorizării” 
finanţat de Uniunea Europeana prin programul Leonardo da Vinci, 
“Îmbunătăţirea spaţiului AHSR” finanţat de către Co-operating Netherlands 
Foundations for Central and Eastern Europe,  “Centru de criză Maria” 
finanţat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, “ Dragoste 
fără bariere” finanţat de către Ambasada Regatului Tarilor de Jos la 
Bucureşti prin programul Matra-Kap, “Centru de servicii medicale şi asistenţă 
integrată la domiciliu” finanţat de Uniunea Europeana prin programul Phare, 
“Noi tehnologii pentru depăşirea disabilităţilor” finanţat de Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Handicap, “Centru Pilot de Recuperare, 
Reabilitare şi Reintegrare Sociala AHSR” finanţat de Uniunea Europeană 
prin programul Phare, “Centru de consiliere, consultanţă pentru tinerele cu 
handicap şi familiile lor” finanţat de Ambasada Marii Britanii la Bucureşti, 
“Instruire şi calificare pentru femeile marginalizate din mediul rural” finanţat 
de AIDrom. 
 
Parteneri: 
Primaria şi DGASPC sector 1, 2, 3, 4, 5, 6  
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Asociaţia Medicală „Doctors of the World in Romania” 
 
Preşdinte: Tom Dougherty 
Director: David Berger 
Adresa: Sp. Independenţei nr.17, Bl 101, Sc.4, Ap. 56-57, Sector 5. 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 311 85 86 
Fax: 316 02 81 
E-mail: valerica.curtasu@dowusa.org 
Web page: www.doctorsoftheworld.org 
 
Domenii principale de activitate: educaţie sanitară. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
Proiecte derulate: 
Tuberculosis Partnership Project 
Obiective 

1) Dezvoltarea strategiei naţionale privind educaţia TB şi DOT 
împreuna cu MOH. 

2) Întărirea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor furnizorilor de 
servicii medicale pentru a comunica şi a sprijini bolnavii în finalizarea 
tratamentului TB. 

3) Întărirea şi dezvoltarea cunoştinţelor cu privire la TB în grupurile de 
risc, împreună cu sistemele şi abordările, pentru sprijinirea finalizării 
tratamentului. 

4) Creşterea ratei de finalizare a tratamentului pentru bolnavii de TB 
prin furnizarea de ajutoare pentru finalizarea tratamentului, inclusiv 
cupoane de transport, alimente şi produse de igienă.  

 
Parteneri:MS, ME, MJ, WHO, NTP 
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Asociaţia Medicilor de Familie Bucureşti 
 
Presedinte: Dr. Mircea Iorga  
Vicepreşedinte Dr. Rodica Tănăsescu 
Secretar Dr. Sandra Adalgiza Alexiu, 
Adresa: Strada Ionel Perlea Nr. 10, Bucureşti 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021 - 314 95 71 
Fax: 021 – 314 95 71 
E-mail: office@amf-b.ro 
Web page: www.amf-b.ro 
 
Domenii principale de activitate: Dezvoltarea şi afirmarea specialităţii 
"Medicina de familie", Reprezentarea, susţinerea şi protejarea intereselor 
membrilor săi în toate sferele de activitate şi prin toate mijloacele permise de 
lege. 
 
Scurtă descriere a activităţilor, Proiecte derulate: 
Activitatea noastră este structurata pe câteva direcţii, cum ar fi: 

 simpozioane lunare pe teme profesionale definite, cu invitaţi de 
prestigiu din lumea medicală şi lucrări prezentate de medici de familie; 
sunt prezenţi lunar cca. 250 medici de familie din Bucureşti şi judeţul 
Ilfov (deoarece pe plan profesional, prin statut, existăm împreună, 
deşi denumirea nu reflectă acest aspect, datorită extinderii Asociaţiei 
după formalităţile înscrierii acesteia ca personalitate juridică!) Pentru 
informaţii suplimentare privind temele şi locul desfăşurării 
simpozioanelor, puteţi consulta pagina noastră de web, la  
www.amf-b.ro. Simpozioanele sunt creditate de Colegiul Medicilor din 
România. 

 conferinţa anuala a AMFB. În acest an a avut loc a doua ediţie, între 
30 martie şi 1 aprilie, la Palatul Copiilor ( participare 750 de medici din 
toată ţara), eveniment creditat de Colegiul Medicilor. 

 proiect naţional, itinerant, " Caravana Vaccinologiei ", în anul 2005 
 proiect  "Cabinetul Comunitar" pentru persoanele defavorizate – în 

derulare 
 proiect în derulare pentru sensibilizarea populaţiei la prescripţia 

medicală, în parteneriat cu Ozone Laboratories 
 proiect în derulare pentru întocmirea "Agendei medicului de familie", 

similară "Agendei specialistului cardiolog", care va cuprinde scheme 
terapeutice, rezumate de studii, algoritmi de diagnostic şi tratament, 
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clasificări, scheme de vaccinări în vigoare şi alternative, de fapt un 
ghid "de buzunar "care să fie util oricărui medic de familie. 

 parteneriat media cu un trust de presă medicală, de reluare a unor 
proiecte itinerante, în colaborare cu alte asociaţii profesionale similare 
din judeţe, articole de specialitate, etc. 

 parteneriat cu un alt trust de presă pentru realizarea unor materiale 
care se adresează pacienţilor, in dorinţa noastră de a contribui la 
educaţia medicala eficienta a pacienţilor noştri, de altfel parteneri de 
drum. 

 parteneri in Campania "Quit&Win" împreună cu ISPB 
 alte proiecte 
 

Suntem fericiţii posesori ai unui premiu de excelenţă, oferit de PRESSPRO 
INTERNATIONAL în decembrie 2005, premiu care vine să încununeze 
activitatea noastră. 
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ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA 
 
Preşedinte: Radu Dumitriu 
Director: Maria Georgescu 
Adresa: Intrarea M. Eminescu nr. 5, sect. 2  
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 210 07 71, 210 20 77    Fax: 210 82 51 
E-mail: aras@arasnet.ro,   Web page: www.arasnet.ro  
 
Domenii principale de activitate: prevenire HIV, servicii medico-psiho-
sociale pentru persoanele afectate de HIV. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
- informare şi consiliere prin telefon pentru prevenirea HIV – SIDA Helpline 
(0 800 800 033), serviciu apelabil gratuit în reţeaua Romtelecom  
- consiliere pre şi post test HIV – in cadrul a 3 centre de consiliere şi testare 
HIV, deschise în parteneriat cu Direcţiile de Sănătate Publică Locale 
- informare şi educare în şcoli, licee, centre de plasament 
- organizare de campanii publice – Ziua Lumânărilor Aprinse, Ziua Mondială 
SIDA, campanii în parcuri, discoteci, evenimente artistice / sociale 
- prevenire HIV pentru persoanele din grupuri vulnerabile (persoane 
implicate în prostituţie, consumatori de droguri injectabile, persoane fără 
adăpost, de etnie romă, cu deficienţe de auz) – prin activităţi de informare şi 
educare desfăşurate în locurile în care trăiesc sau muncesc beneficiarii, 
distribuire de materiale informative şi de protecţie (prezervative, seringi, 
produse igienice), implicarea beneficiarilor în activităţi (educaţie între egali) 
- servicii sociale pentru persoanele infectate cu HIV şi familiile lor – 
consiliere psihosocială, organizare de grupuri de suport, activităţi recreativ-
educative, sprijin material, suport în accesarea serviciilor şi combaterea 
discriminarii. 
- instruirea profesioniştilor din domeniul medical şi social (cursuri pentru 
farmacişti, asistenţi medicali, medici şi educatori, acreditate de instituţiile de 
resort) 
- advocacy pentru cresterea accesului la servicii al persoanelor afectate de 
HIV sau al celor din grupuri vulnerabile. 
Proiecte derulate: SIDA Helpline, Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei în 
România (consiliere şi testare HIV), Seară de seară, Servicii sociale pentru 
persoanele afectate de HIV, Opţiuni pentru sănătate, Educaţie prin teatru. 
Parteneri:Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de 
Cercetare şi Formare JSI, UNICEF,  UNAIDS, alte ONG etc. 
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Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate 
 
Preşdinte executiv: Dr. Dana Fărcăşanu 
Adresa: Str. Căderea Bastiliei nr. 33, Sector 1, 010613 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: +40 21 212.07.32/33                    
Fax:+40 21 212.06.29 
E-mail: infomed@cpss.ro                           
Web page: www.cpss.ro 
 
Domenii principale de activitate: 
CPSS este un centru de competenţă în domeniile sănătate şi social, 
activitatea sa concentrându-se în special asupra, analizei şi dezvoltării de 
politici de sănătate, reformei sectorului sanitar, managementului serviciilor 
de sănătate, strategiilor şi intervenţilor în domeniul sănătăţii publice, 
promovării sănătăţii şi schimbării comportamentelor, dezvoltării comunitare 
şi a grupurilor populaţionale dezavantajate. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
Pentru CPSS sănătatea publică este mai mult decât o ramură a medicinii, 
este un scop asumat cu profesionalism de întreaga echipă. Starea de 
sănătate a individului depinde în egală măsură de comportamentul său şi de 
politicile şi programele de sănătate. De aceea, CPSS s-a implicat activ în 
ultimii cinci ani în promovarea unui sistem de sănătate centrat pe individ. 
CPSS promovează dialogul social, participarea şi implicarea comunităţii în 
deciziile care influenţează starea de sănătate a fiecăruia dintre noi, prin 
dezvoltarea comunicării între structurile administrative ale sănătăţii publice şi 
societate. 
 
CPSS implementează proiecte cu finanţare internă şi internaţională având o 
experienţă deosebită în consultanţă şi asistenţă tehnică, educaţia adulţilor şi 
educaţie medicală continuă, educare, comunicare. De asemenea, CPSS 
furnizează servicii medicale de cercetare în domeniul medical şi social, 
precum şi în campanii de informare, de depistare precoce a cancerului de 
col uterin – o prioritate a sănătăţii publice din România.  
 
Experienţă şi parteneri 
În peste cinci ani de activitate, CPSS a dezvoltat programe în parteneriat cu 
numeroase organizaţii internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale 
de renume: Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Banca Mondială, Comisia 
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Europeană, Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare (SDC), USAID, 
UNDP, Open Society Institute New York, JSI Research & Training Institute. 
În România CPSS a derulat proiecte şi programe la nivel naţional, regional şi 
local, cu impact asupra sistemului de sănătate, având ca parteneri 
organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale printre care Ministerul 
Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din 
România, structuri academice şi instituţii ale administraţiei publice locale. 
CPSS este afiliat la reţele naţionale şi internaţionale precum Soros Open 
Network şi Guidelines International Network. 
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Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei 
 
Preşedinte Onorific: Prof. Dr. Jan C. van Es 
Presedinte: Dr. Marius Mărginean 
Vicepreşedinte: Dr. Cristina Isar 
Adresa: Calea Moşilor nr.227, Sc.A, Ap.3, Sector 2  
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021-211.59.27               Fax: 021-211.59.27 
E-mail: cnsmf@from.ro               Web page: www.cnsmf.ro 
 
Centre regionale: 
Craiova: Strada Câmpia Islaz, Nr.40,   Tel/Fax: 0251-419027                 
Iaşi: Bd. Carol I, Nr.5      Tel/Fax: 0232-274955                 
Timişoara: Bd.Dr.Victor Babeş Nr.16       Tel/Fax: 0256-492118                 
 
Domenii principale de activitate:  
Fundaţia Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei a fost creată în 
scopul de a încuraja şi de a menţine excelenţa în practica medicilor de 
familie şi de a reprezenta şi exprima opinia medicilor de familie în 
problemele de educaţie şi pregătire profesională în contextul alinierii la 
standardele europene. 
CNSMF a fost înfiinţată în anul 2001 de către medici instructori de medicina 
familiei, împreună cu Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicina 
Generală. 
  
Scurtă descriere a activităţilor:  
1. instruire, pregătire şi educaţie medicală continuă pentru medicii de familie; 
2. formarea de formatori în medicina familiei; 
3. programe de instruire în cercetare în domeniul medicinei de familie; 
4. programe de instruire în managementul serviciilor medicale primare; 
5. se  implică în definirea domeniilor medicinei de familie, în dezvoltarea 
standardelor, ghidurilor de practică; 
6. sprijină derularea programelor de sănătate publică; 
7. acordă sprijin financiar persoanelor şi organizaţiilor care se implică în 
dezvoltarea medicinei de familie;  
8. implementarea programelor de sănătate proprii sau în parteneriat cu alte 
instituţii în domeniul de specialitate; 
9. întâlniri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru pe probleme specifice 
domeniului medical şi interdisciplinar; 
10. editează si publică material informativ, educativ şi didactic; 
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11. activităţi specifice pentru participarea la elaborarea politicilor de 
sănătate; 
12. colaborează pentru îndeplinirea obiectivelor enumerate cu universităţile 
de medicină, cu Colegiul Medicilor, cu Ministerul Sănătăţii, cu Casele de 
Asigurări de Sănătate, precum şi cu fundaţii şi asociaţii similare din ţară şi 
străinătate, cu personalităţi medicale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate. 
 
Proiecte derulate:  
Reţeaua de Dispensare Santinelă Medinet şi programul informatic Medins 
este un proiect derulat între anii 2001- 2004. Obiectiv: crearea unei reţele de 
100 de dispensare santinelă în care medicii de familie înregistrează 
computerizat toate datele consultaţiilor din lista lor de pacienţi. Proiectul a 
fost derulat în colaborare cu specialişti din Olanda. 
Qualy-Med - “Creşterea calităţii în asistenţa medicală primară” derulat în 
perioada 2002-2005, proiect în care au fost elaborate 5 ghiduri de practică 
pentru medicina familiei pentru: îngrijiri prenatale, infecţia urinară joasă la 
femeie, durerea lombară nespecifică a adultului, prevenţia, diagnosticul şi 
tratamentul hipertensiunii arteriale esenţiale a adultului, diabetul zaharat tip 
2 (www.ghidurimedicale.ro).  
Pentru fiecare subiect a fost realizat şi câte un ghid pentru pacienţi. 
Portalul Medfam - http://www.medfam.ro este un site web cu informaţii 
pentru medicii de familie, noutăţi, ştiri, legislaţie medicală, forum de discuţie, 
lista de discuţie Medfam, informaţii pentru pacienţi  s.a.  
Proiectul “Romanian Family Medicine going European Level” este un 
proiect care se derulează în prezent şi are ca obiectiv  introducerea în 
România a unui instrument de evaluare a calităţii serviciilor oferite de medicii 
de familie, EPA (European Practice Assessment). Vor fi pregătite 
instrumentele de evaluare a calităţii cabinetului de medicina familiei şi vor fi 
formaţi 20 de evaluatori.  
Târgul de Sănătate 2006 - organizat în perioada 10-11 iunie 2006, la 
ROMEXPO Bucureşti, care a pus faţă în faţă organizaţii neguvernamentale 
cu activităţi de suport, medici de familie şi beneficiarii lor, pacienţii. In paralel 
a avut loc conferinţa pentru medici cu tema “Un alt fel de dialog pentru 
sănătate”. 
Parteneri: Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicina Generală, 
Fundaţia „Improving Quality of Health Care in Romania” (Olanda), Asociaţia 
Română de Psihiatrie Comunitară, ALIAT, Institutul de Sănătate Publică 
Timişoara, Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar. 
CNSMF este membră a WONCA,  European Forum for Primary Care, 
TOPAS Europe, Guidelines International Network, CASP International, 
PROREC România. 
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Fundaţia CRED, Centrul Româno-Elveţian pentru 
Dezvoltarea Sistemului de Sănătate 

 
Preşedinte: Dr. Nicolaus Lorenz 
Director: Fota Nicuşor 
Adresa: Str. Dr. Burghelea 8, RO-024032 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021 3111247 
Fax: 021 31112 47 
E-mail: office@cred.ro 
Web page: www.cred.ro 
 
Domenii principale de activitate: modernizarea sistemului de sănătate din 
România; creşterea calităţii serviciilor medicale, cresterea accesului la 
servicile de sănătate. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
 servicii de consultanţă în sănătate publică; 
 management de proiect şi management organizaţional; 
 consultanţa pentru introducerea sistemelor de managementul calităţii în 

sănătate ; 
 elaborare proiecte, planificare activităţi şi bugete; 
 organizare cursuri în ţară şi în străinătate pentru personalul din sistemul 

de sănătate; 
 managementul echipamentelor medicale; 
 intrumente moderne de comunicare pe internet pentru personalul 

medical; 
 
Proiecte derulate: Programul Româno-Elveţian de Neonatologie – 
RoNeonat: 
În România aproape jumătate din mortalitatea perinatală este datorată 
mortalităţii neonatală, adică aproape jumătate din decesele copiilor mai mici 
de un an au loc în perioada neonatala (primele 28 de zile după naştere). Ca 
răspuns la această realitate, Proiectul RoNeonat îşi propune reducerea 
mortalităţii neonatale prin modernizarea serviciilor de neonatologie din 
România. Este urmărită îmbunătăţirea serviciilor medicale prin:  
 instruirea personalului medical; 
 dotarea cu echipamente si reabilitarea secţiilor de nou-nascuţi; 
 urmărirea/monitorizarea nou-născuţilor care au fost trataţi în secţiile de 

terapie intensivă neonatală; 
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 introducerea conceptului de managementul calităţii în unităţile sanitare şi 
elaborarea şi promovarea unor ghiduri şi protocoale în domeniul 
neonatologiei; 

 introducerea unui sistem specializat de transport neonatal; 
 organizarea sesiunilor informative pentru mame şi viitoare mame în 

cadrul campaniei de informare “Viaţa lui este viaţa ta”. 
 
Parteneri: Ca organizaţie afiliată Swiss Tropical Insitute, Fundaţia CRED 
beneficiază de experienţa Swiss Centre for Intenational Health®. Alţi 
parteneri: Asociaţii profesionale din domeniul sănătăţii, instituţii de sănătate 
publică şi unităţi spitaliceşti, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, 
Spitale şi asociaţii profesionale din Elvetia, Centrul Naţional de Perfecţionare 
în Domeniul Sanitar, Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului, Ordinul 
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor  etc. 
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Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii  
- Romani CRISS -  

 
Director Executiv:  Margareta Matache 
Adresa: Str. Buzeşti, nr. 19 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021/231 41 44 
Fax: 021/310 70 70 
E-mail: criss@romanicriss.org 
Web page: www.romanicriss.org 
 
Domenii principale de activitate: 
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii este o asociaţie civică 
non-profit, înfiinţată la 4 aprilie 1993. Membrii fondatori ai organizaţiei sunt: 
Federaţia Etnică a Romilor (FER), Centrul de Cercetare a Romilor/Ţiganilor 
al Universităţii René Descartes, Paris şi Institutul de Sociologie al Academiei 
Române. 
Experienţa fundamentală a FER, moştenită de Romani CRISS, a fost cea a 
confruntării cu situaţiile de violenţă împotriva comunităţilor de romi din 
România la începutul anilor ’90 din perspectiva drepturilor omului, folosind 
unelte precum rezolvarea conflictului, mediere, litigiu, cât şi advocacy la 
nivel de comunitate, naţional sau internaţional. Încă de la început, CRISS 
militează în comunităţile multietnice din România, cu populaţie de romi, 
pentru consolidarea instituţiilor şi mecanismelor democraţiei locale bazate 
pe respectarea şi promovarea fără discriminări a drepturilor cetăţeneşti, 
politice, economice, sociale şi culturale. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
În cadrul organizaţiei Romani CRISS se desfăşoară în cele patru 
departamente - Departamentul Drepturile Omului, Departamentul Sanitar, 
Departamentul Educaţie, Departamentul Social – care au ca principal 
obiectiv, în derularea proiectelor iniţiate, îmbunătăţirea situaţiei romilor din 
România. 
1. Discriminarea în educaţie 
În ultimul an s-au semnalat tot mai multe cazuri de segregare în educaţie. 
Romani CRISS a documentat câteva cazuri despre elevi romi de şcoală 
primară şi gimnaziu care învăţau in şcoli, clădiri sau clase separate de copiii 
ne-romi, măsură adoptată de autorităţile şcolare, de multe ori ca urmare a 
presiunii părinţilor ne-romi. Romani CRISS a adoptat două abordări în 
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aceste cazuri: pe de o parte, Romani CRISS a urmat căile legale de atac şi 
a depus plângere în numele copiilor şi al părinţilor romi, testând nou-
dezvoltatele mecanisme de anti-discriminare in România. De exemplu, în 
2003, Romani CRISS a depus o plângere la instanţă pentru egalitate din 
România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, privind 
segregarea educaţională din Cehei, judetul Sălaj. In acest caz, copiii romi 
erau plasaţi într-o clădire dărăpă nată care aparţinea şcolii din localitate şi 
învăţau în condiţii inadecvate; Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării a constatat că există discriminare în cazul Cehei.  
Pe de altă parte, pe baza precedentului stabilit de cazul Cehei, Romani 
CRISS s-a implicat într-o pledoarie împotriva discriminării adresată 
Ministerului român al Educaţiei şi inspectoratele şcolare locale, precum şi 
donatorilor internaţionali precum Banca Mondiala, Comisia Europeană şi 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă. În urma eforturilor de advocacy ale 
Romani CRISS şi ale organizaţiilor partenere, Ministerul Educaţiei 
elaborează un document cu instrucţiuni pentru desegregare, despre care se 
preconizează că va intra în vigoare până la sfârşitul anului şcolar 2003-
2004. 
2. Discriminare in domeniul locuintelor 
Pe baza experienţelor anterioare de documentare a cazurilor de discriminare 
împotriva romilor în domeniul locuinţelor, precum şi advocacy în numele 
victimelor evacuarilor ilegale, ale discriminarii în accesul la servicii publice, 
precum apa, canalizare, etc, Romani CRISS a decis sa îşi extindă aria de 
activitate în domeniul locuinţelor. Aşadar, începând cu 2004, Romani CRISS 
va organiza training-uri pentru monitorii săi locali pe dreptul la locuinţă şi va 
încerca să sprijine organizarea de traininguri cu autorităţi locale şi alţi actori 
pe tema standardelor internaţionale de drepturile omului în domeniul 
locuinţelor, cu sprijinul Centrului European pentru Drepturile Romilor din 
Budapesta, care a oferit asistenţa în implementarea de proiecte similare în 
Slovacia şi alte ţări din Europa centrală şi de est. 
3. Discriminare în accesul la serviciile de sănătate 
Romani CRISS îşi va folosi resursele pentru a cartografia situaţia locuinţelor 
pentru romi în România, pentru a documenta cazurile de abuz şi căuta 
remedii legale pentru victimele cărora li s-au încălcat drepturile. Din nou, 
Romani CRISS va colabora cu Centrul European pentru Drepturile Romilor 
din Budapesta cu scopul de a identifica cazuri strategice şi a asigura un 
follow-up în forurile internaţionale – atât în termeni de advocacy în faţa 
organizaţiilor inter-guvernamentale, cât şi în termeni de litigiu în faţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului din Strasbourg. 
Romani CRISS intenţionează să îşi extindă experienţa în prevenirea şi 
combaterea discriminării faţă de romi în domeniul serviciilor de sănătate 
pentru romi prin dezvoltarea reţelei de mediatori sanitari şi îmbunătăţirea 
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metodologiei disponibile atât mediatorilor, cât şi Direcţiilor de Sănătate 
Publică ce coordonează activitatea acestora. 
4. Violenţa motivată rasial 
Romani CRISS va continua munca de pionerat privind violenţa etnică în 
România. Actualmente, Romani CRISS cooperează cu Centrul european 
pentru Drepturile Romilor din Budapesta privind un număr de cazuri 
declarate admisibile în faţa Curţii Europene de Drepturile Omului din 
Strasbourg, inclusiv cazul Haradeni de violenţa a mulţimii faţă de romi, care 
a avut loc in 1993 în judeţul Mureş. În ultimii ani, Romani CRISS a mediat şi 
folosit experienţa sa în advocacy pentru a preveni izbucnirea unor potenţiale 
situaţii de violenţă in comunităţi, precum cele din Beteşti, judeţul Harghita şi 
Scorţeni, judeţul Bacău din 2002.  
5. Media  
Romani CRISS doreşte să sprijine re-înfiinţarea unui program inovativ şi 
eficient, Roma News, care s-a întrerupt în ianuarie 2004 din cauza lipsei de 
fonduri. În acest scop, Romani CRISS va continua parteneriatul cu 
programul de monitorizare a presei al Academiei Caţavencu din Bucureşti.  
 
Proiecte derulate:  

Proiectele derulate de organizaţia noastră urmăresc combaterea şi 
prevenirea discriminării rasiale împotriva romilor în toate domeniile vieţii 
publice, inclusiv în educaţie, angajare în câmpul muncii, locuinţe şi sănătate. 

Dacă în primul an al existenţei sale, munca Romani CRISS a constat în 
mare parte în intervenţii în cazuri de violenţă multi-etnica, contribuţie la 
dezvoltarea comunitară şi întărirea mişcării romilor la nivel naţional şi 
internaţional, actualele priorităţi, aşa cum au fost ele identificate în urma 
consultării cu partenerii locali şi comunităţile beneficiare ale muncii Romani 
CRISS pe drepturile omului, se îndreaptă către domeniul discriminării, unde 
Romani CRISS încearcă să îmbunătăţească cadrul legal existent pentru 
protecţia minorităţilor şi combaterea discriminării. În continuare, Romani 
CRISS se adresează tiparelor de segregare educaţională de facto şi 
practicilor de discriminare şi segregare în domeniul locuinţelor şi a serviciilor 
publice pentru romi.   
 
Parteneri: 
De la înfiinţarea in 1993, Romani CRISS a dezvoltat relaţii pe termen lung cu 
comunitaţile de romi şi autorităţi din întreaga ţară, cu organizaţii 
interguvernamentale, cu parteneri ai societăţii civile din ţară sau străinătate, 
precum şi cu donatori, relaţii susţinute printr-o comunicare strânsă, 
transparenţa instituţională şi advocacy.   
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Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer 

 
Membrii fondatori: 
 Asociaţia Bolnavilor de Cancer din România cu sediul în Braşov 
 Societatea Română de Cancer cu sediul în Cluj Napoca 
 Asociaţia Română de Cancer, grupul „Destine Comune” cu sediul în 
Târgu Mureş 
 Asociaţia Bolnavilor de Cancer cu sediul în Bucureşti 
 Asociaţia „Oncologic Rom” cu sediul în Constanţa 
 
Presedinte:  Maria Codoi 
Vice-preşedinte: Cezar Irimia şi Malene Farcaş 
Adresa:   b-dul. Griviţei nr. 91, bl. 7, sc. D, ap. 6, cod poştal 
500173 
Localitatea:  Braşov 
Telefon:  0268 415 332 
Fax:   0268 415 332 
E-mail:  fabc_romania@yahoo.ro 
Domenii principale de activitate: cancer 
 
Scurtă descriere a activităţilor:  
 reprezentarea şi susţinerea intereselor şi drepturilor pacienţilor cu 
cancer în faţa instituţiilor statului şi forurilor internaţionale; 
 reducerea mortalităţii datorită cancerului prin orice acţiuni şi mijloace 
care nu contravin eticii medicale şi legislaţiei româneşti;  
 reducerea incidenţei şi depistarea precoce cancerului prin programe de 
informare, educare şi screening.  
Proiecte derulate:   
 Campanie de strângere de semnături pentru obţinerea protezelor de sân 
în mod gratuit  
 Caravana FABC, campanie naţională de informare şi educare a 
populaţiei 
 Ziua Internaţională a Copiilor cu Cancer 
 Ziua Supravieţuitorului de Cancer 
 Ziua Mondială de Combatere a Cancerului la Sân 
Parteneri: Jurnalul Naţional, Săptămâna Financiară, Adevărul, Fundaţia 
Culturală Sindan, Fundaţia „Renaşterea” pentru educaţia, sănătate şi 
cultura, Asociaţia Jurnaliştilor Medicali, Asociaţia „Soro Optimistele”, 
Fundaţia „Alexandrion Group”. 
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Fundaţia de Îngrijiri Comunitare 
 
Presedinte: Marilena Coman  
Director: dr. Valentin Vladu 
Adresa: strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.74, Sector 1 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021-232.41.98;  
Fax: 021-232.41.99; 
E-mail: homecare@dnt.ro 
Web page: www.homecare.ro 
 
Domenii principale de activitate: 
 Organizarea şi implementarea serviciilor sociale şi de sănătate în 

domeniul adicţiilor (prevenirea consumului de droguri, consiliere şi 
terapie psihologica şi socială, servicii de reintegrare comunitară, 
socializare şi petrecere a timpului liber, sprijin pentru orientarea şcolară 
şi profesională, servicii de  recuperare, informare şi orientare); 

 Formare şi consultanţă în domeniul dezvoltării comunitare. Aceasta 
poate fi oferită organizaţiilor neguvernamentale în domeniu din ţară şi 
străinătate, autorităţilor publice centrale şi locale;  

 Formarea şi angajarea persoanelor interesate în discipline care ţin de: 
sănătatea publică, managementul serviciilor medicale şi sociale, nursing 
comunitar, geriatrie, psihologie, asistenţă socială, îngrijire la domiciliu, 
recuperare prin kinetoterapie, prevenirea consumului de droguri; 

 Cercetarea în domeniul sănătăţii publice, serviciilor sociale şi al 
organizării serviciilor de sănătate (ex. analiza stării de sănătate a 
populaţiei şi a nevoilor acesteia, evaluarea medico-socială, evaluarea 
gradelor de dependenţă ale populaţiei deservite, etc.) 

 Susţinerea dezvoltării de reţele active şi funcţionale de informare 
europeană la nivel local şi regional şi adaptarea informaţiei europene la 
nevoile unor grupuri specifice (copii, tineri, populaţie rurală, etc.); 

 Creşterea sustenabilităţii organizaţiilor neguvernamentale, prin  
facilitarea accesului acestora la servicii de dezvoltare organizaţională 
concepute pentru creşterea expertizei profesionale şi pentru facilitarea 
transferului de cunoştinţe, ca răspuns la nevoile lor specifice. 

 Promovarea şi implementarea acquis-ului comunitar în domeniul 
dezvoltării socio-economice şi de sănătate. 

 Promovarea rolului organizaţiilor neguvernamentale prin creşterea 
nivelului de conştientizare asupra unor subiecte de interes general 
pentru societatea românească, pentru a îmbunătăţi percepţia publică 
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asupra organizaţiilor neguvernamentale şi pentru a creşte 
responsabilitatea şi credibilitatea acestora 

 Implementarea efectiva de proiecte pe domeniile enumerate mai sus; 
 Emiterea de propuneri legislative in domeniul dezvoltării comunitare. 
 
Scurtă descriere a activităţilor:  
 management de proiecte;  
 facilitare şi dezvoltare comunitară;  
 servicii  de îngrijiri medicale şi sociale la domiciliu;  
 servicii directe de asistenţă psihologică şi socială în regim ambulatoriu;  
 cursuri de instruire / formare, seminarii, grupe de lucru, reuniuni de 

consens şi acţiuni cu caracter profesional-ştiinţific, interne şi 
internaţionale;  

 realizarea de proiecte de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul 
sănătăţii publice şi managementul serviciilor medicale şi sociale, pentru 
beneficiarii din ţară şi străinătate. 

 
Proiecte derulate: 
 Servicii de îngrijiri socio-medicale pentru persoane vârstnice dependente 

la domiciliu 
 Crearea unui model de servicii integrate pentru tinerii dependenţi de 

consumul de droguri injectabile  
 Externarea dirijată din spital 
 Planificarea Serviciilor Comunitare -  ca instrument pentru optimizarea 

serviciilor medicale şi sociale de îngrijire destinate grupurilor aflate în 
situaţie de risc de abandon 

 
Parteneri: 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului sector 1 –

Bucureşti;  
 Agenţia Naţională Antidrog; 
 Primăria comuna Voluntari 
 Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei 
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Fundaţia „Alături de Voi” România 
  
 
(acreditare nr. 45 din data de 12.05.2006) 
Preşedinte: Ştefan Cojocaru 
Director: Angela Achiţei 
Adresa: str. Vovideniei, nr. 10, loc. Iaşi 
Localitatea: Iaşi 
Telefon:0232 275568 
Fax:0232 275568 
E-mail: advis@rdslink.ro  
Web page: www.alaturidevoi.ro    
 
Domenii principale de activitate: programe în domeniul HIV/SIDA. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: Fundaţia Alături de Voi are dezvoltate trei 
tipuri de servicii şi anume: 
 
Servicii directe pentru persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA: 
Asistenţă psiho-socială; asistenţă maternală; şcoală de zi în spital – 
prevenire abandon şcolar; clubul tinerilor – dezvoltare abilităţi de viaţă 
independentă; ateliere protejate – dezvoltare vocaţională. În ultimii 3 ani un 
număr de 854 de persoane care trăiesc cu HIV şi familiile lor au beneficiat 
de unul sau mai multe servicii oferite de noi. Comparativ cu statisticile 
Direcţiilor de Sănătate Publică din Iaşi, Constanţa şi Tg. Mureş, în cadrul 
fundaţiei am oferit servicii la 86% din persoanele înregistrate oficial în 
statistici. 

 
Servicii de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV şi consumul de 
droguri: 
Prevenirea transmiterii verticale de la mamă la copil – 6532 de gravide au 
fost consiliate şi testate HIV în caravanele rurale; campanii de informare, 
educare şi comunicare în şcoli, licee, campusuri studenţeşti, discoteci şi 
stradale – 33.853 persoane au beneficiat până în prezent de această 
campanie. 

 
Servicii de dezvoltare profesională: 
Cursuri de formare, simpozion medical, conferinţă naţională, şcoală de vară 
anuală; dezbateri; seminarii; asistenţă tehnică şi financiară – până în prezent 
au beneficiat de aceste servicii 1902 de persoane din ţară şi străinătate. 
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Proiecte derulate:  
 Prevenirea transmiterii verticale 
 Şcoala de zi din spital 
 Dezvoltarea sistemului de suport social şi psihologic pentru  persoanele 

infectate şi afectate HIV/SIDA 
 Asistenţa maternală pentru copiii seropozitivi HIV 
 Integrarea socioprofesională a tinerilor seropozitivi HIV 
 Alături de ei 
 Împreună pentru Viitor 
 Peer education pentru tinerii infectaţi HIV 
 
Parteneri:  
 Direcţiile de Sănătate Publică din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş; 
 Spitalele de Boli Infecţioase din judeţele Iaşi, constanţa şi Mureş; 
 Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţele Iaşi, 

Constanţa şi Mureş; 
 Inspectoratele Şcolare Judeţene din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş; 
 Alte organizaţii neguvernamentale. 
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Fundaţia Hospice “Casa Speranţei” 
 
Preşedinte: Graham Perolls 
Director: George Ungureanu 
Adresa / Localitatea: Str. Sitei 17A, Braşov; Calea Călăraşi 109, Sector 3, 
Bucureşti  
Telefon / Fax: 0268-474.467; 021-326.37.71 
E-mail: crhospice@hospice.bv.astral.ro 
Web page: www.hospice.ro; www.hospiceofhope.co.uk 
 

Domenii principale de activitate:  sănătate / social 

Scurtă descriere a activităţilor: 

Fundaţia Hospice “Casa Speranţei” este prima organizaţie de caritate din 
România destinată îngrijirii bolnavilor incurabili în faze avansate. Serviciile 
hospice (sau îngrijiri paliative specializate) contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii bolnavilor incurabili de toate vârstele, prin tratamentul 
simptomelor specifice bolii, suport psiho-emoţional şi spiritual. Serviciile 
furnizate în acest moment de Fundaţie sunt următoarele: 

1. Echipe mobile de îngrijire hospice la domiciliu, pentru copii şi pentru  
       adulţi (în Braşov, din 1992) 
2. Centru de Studii pentru Medicină Paliativă (în Braşov, din 1997) 
3. Cabinet de consult în ambulator (în Braşov, din 1998) 
4. Serviciu de asistenţă socială (în Braşov, din 1999) 
5. Centre de zi pentru copii şi pentru adulţi (în Braşov, din 2002) 
6. Secţii cu paturi pentru copii şi pentru adulţi (în Braşov, din 2002) 
7. Centru de Resurse pentru Hospice şi Îngrijire Paliativă (în Bucureşti,  
       din 2004) 
8. Echipe mobile de îngrijire hospice în spital şi la domiciliu, pentru  
       copii şi pentru adulţi (în Bucureşti, din 2005) 

 
Proiecte derulate: 
 Hospice of Hope Romania UK şi USA – finanţarea serviciilor hospice 

(program permanent) 
 Open Society Institute, New York - “Şanse Egale pentru Pacienţii 

Incurabili de Etnie Roma“ (2005 – 2006) 
 GlaxoSmithKline (Fundaţia “Parteneri pentru Viaţă“) – “Beacon of 

Hope. Improve Palliative Care for Children in Eastern Europe” (2005 – 
2008) 
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 Community Fund International Grants Programme / UK Lottery - 
“Specialist Community and In-Patient Palliative Care for HIV / AIDS 
Patients in Romania“ (2006-2008) 

 Vodafone - “Share the Care. Education and Supportive Care for the 
Carers of Elderly and Young Patients Suffering From Terminal Illness“ 
(2006 – 2007) 

 
Parteneri: 
Hospice of Hope Romania, Otford, UK 
Hospice of Hope Romania, New York, USA 
Hospice Ellenor, UK 
GlaxoSmithKline 
Open Society Institute 
Vodafone 
UK Lottery 
Crier Media Group 
Help the Hospices, UK 
National Hospice and Palliative Care Organization, USA 
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Fundaţia MOBILMED 
 
Preşedinte: Dr. Viorel CUCU 
Director: Dr. Cristina HORPOS 
Adresa: Str. Gr. Alexandrescu nr.70. P, Ap.3, Sector 1 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 311 86 46/ 311 87 36 
Fax: 311 86 46 
E-mail: secretariat@mobilmed.ro 
Web page: www.mobilmed.ro 
 
Domenii principale de activitate: îngrijiri paliative la domiciliu pentru pacienţi 
adulţi (boli oncologice) şi copii (boli oncologice şi neurologice) din Bucureşti. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
Îngrijirea se acordă GRATUIT şi se face în cadrul unei echipe 
multidisciplinare (medic, asistent medical, psiholog, asistent social, preot, alţi 
specialişti). Acest tip nou de abordare a îngrijirii îşi propune să rezolve şi/sau 
să amelioreze nevoile pacientului şi familiei lui, pe plan: 
- medical (controlul simptomelor). 
- emoţional 
- social 
- fizic 
- spiritual, SCOPUL  fiind CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII pentru această 

categorie de bolnavi şi familiile lor. 
 
a) echipa pluridisciplinară cu pregatire de specialitate vizitează la domiciliu 
pacienţii şi familiile lor. Pentru persoanele deplasabile, se acordă consultaţii/ 
consiliere în Cabinetul medical/ Centrul de zi. 
b) la prima vizită, medicul face evaluarea, întocmind şi doasarul medical şi 
planul de îngrijire. Funcţie de nevoile prioritare, bolnavul este preluat de unul 
sau mai mulţi membri ai echipei. Periodic se fac reevaluări, după cum starea 
pacientului o cere. 
c) echipa colaborează cu medicii de familie, cu oncologii din Policlinicile de 
sector şi din spitale.  
d) datorită solicitărilor numeroase, lucram cu o listă de aşteptare. 
  
Numărul de pacienţi a crescut de  la 32/ 2000 la 345/ 2005- în primele 5 luni 
ale acestui an am îngrijit 186 de pacienţi. 
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Proiecte derulate: 
- organizarea primei Conferinţe de Îngrijiri Paliative în Bucureşti (Sp. Colţea 
2001- „ A trăi şi nu a supravietui”) 
- formarea echipei de îngrijiri paliative în pediatrie. 
 
Parteneri:  
- medici de familie,  
- medici oncologi,  
- celelalte echipe de îngrijiri paliative din ţară,  
- Centrul de formare Casa Speranţei Braşov.  
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Fundaţia Tineri pentru Tineri 
 
Preşedinte: Delia Băncilă 
Director: Alexandru Neguţ 
Adresa: Dionisie Fotino 20B, sect. 1 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021 231 11 95                           Fax: 021 231 11 95 
E-mail: office@y4y.ro                              Web page: www.tineripentrutineri.ro  
 
Domenii principale de activitate: 

- sănătatea reproducerii 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 

- educaţie, informare, training  
- servicii de sănătatea reproducerii: planificare familială şi consiliere 

psihologică 
 
Proiecte derulate & Parteneri: 
În prezent, Fundaţia Tineri pentru Tineri derulează programe adresate 
copiilor şi tinerilor, având atât parteneri neguvernamentali (ARAS, SECS, 
PSI, Salvaţi Copiii, Consorţiul AJDM, Educaţia 2000+, CPSS şi Concept), 
cât şi guvernamentali (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Apărării 
Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, Institutul Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare în Sănătate), încercând prin diverse modalităţi 
integrate să ajute la îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate a 
acestora. Astfel, cu ajutorul programelor de finanţare şi donatorilor 
internaţionali – Fondul Global de Combatere a HIV/ SIDA, Tuberculozei şi 
Malariei prin Unitatea de Management a Proiectului şi Băncii Mondiale – 
Ministerul Sănătăţii, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie şi Iniţiativa 
pentru Sănătatea Familiei (JSI R&T/ USAID) – am reuşit în anii 2004 şi 2005 
să obţinem rezultate impresionante în ceea ce priveşte numărul persoanelor 
către care au ajuns mesaje de responsabilitate şi varietatea grupurilor 
profesionale/ ocupaţionale din cadrul cărora aceste persoane provin (elevi, 
studenţi, cadre didactice, personal medical şi non-medical din unităţile 
militare, ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi din şcolile şi unităţile militare). 
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Institutul de Cercetări şi Formare „JOHN SNOW”,  
Reprezentanţa Romania  

 
Director: Dr. Merce Gasco  
Adresa: str. Gh. Manu nr. 5 
Localitatea: Bucureşti, sector 1 
Telefon: (+4021) 650 20 80 
Fax: (+4021) 650 20 25 
E-mail: office@jsi.ro 
Web page: www..jsi.com/romania 
 
Domenii principale de activitate:  
La 4 noiembrie 2001 a fost semnată Convenţia de Parteneriat prin care 
Institutul de Cercetare şi Formare JSI (JSI), în parteneriat cu Ministerul 
Sănătăţii (MS) şi cu Guvernul SUA prin Agenţia Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internaţională (USAID), implementează programul „Iniţiativa 
pentru Sănătatea Familiei în Romania” (ISFR), avand urmatoarele domenii 
de activitate: 
 Planificare familială 
 Asistenţa prenatală 
 Infecţiile cu transmitere sexuala (ITS), inclusiv HIV şi SIDA 
 Cancerul de col uterin şi sân 
 Violenţa în familie 
Scurtă descriere a activităţilor: activităţile ISFR se desfăşoară în contextul 
programelor naţionale de sănătate şi în colaborare şi coordonare cu ceilalţi 
donatori din domeniul sănătăţii reproducerii. Pentru a-şi putea realiza 
obiectivele, ISFR s-a focalizat pe trei tipuri de intervenţii: instruire personal, 
îmbunătăţire management pentru asigurarea continuităţii accesului la 
medicamente contraceptive, precum şi campanii de motivare a populaţiei să 
acceseze serviciile oferite.  
Proiecte derulate: pentru a putea răspunde cât mai eficient nevoilor 
identificate, Iniţiativa a dezvoltat 3 componente: ISFR Rural, ISFR Urban şi 
ISFR post-avort/post-partum. 
Parteneri-cheie:  
 Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuala (SECS) 
 Population Services International (PSI) 
 Institutul Est Europeana pentru Sanatatea Reproducerii (IEESR) 
 Asociaţia Romana Anti-SIDA (ARAS) 
 Fundaţia Tineri pentru Tineri (TpT) 
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Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii 
 
Preşedinte: Ionela Cozoş 
Director: Cosmina Chirilean 
Adresa: Str. Moldovei nr. 1 
Localitatea: Târgu Mureş 
Telefon: 0265-255532 
Fax: 0265-255370  
E-mail: office@eeirh.org 
 
Domenii principale de activitate: 
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) este o 
organizaţie non-profit înfiinţată în 1996 a cărei misiune este aceea de 
desfăşura activităţi în domeniile promovării sănătăţii, educaţiei şi ştiinţei, 
cercetării şi instruirii medicale, asistenţei medicale şi asistenţei sociale. 

Proiecte derulate: 
IEESR este implementator al proiectului Contracepţia după Avort, finanţat de 
USAID în cadrul Iniţiativei pentru Sănătatea Familiei în România, având ca 
scop dezvoltarea unui model pilot de oferire a metodelor contraceptive 
imediat după avort. Proiectul Îmbunătăţirea sănătăţii reproducerii şi utilizării 
contracepţiei la angajaţii unei fabrici din Brăila finanţat de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii prin care se urmăreşte furnizarea de servicii de 
planificare familială şi sănătate a reproducerii în cadrul unei fabrici. 

IEESR oferă începând cu luna februarie 2003 prin Centrul de Prevenire, 
Combatere şi Monitorizare a Violenţei în Familie următoarele servicii: 
consiliere psihologică, consiliere juridică, suport financiar, asistenţă socială, 
suport în situaţii de criză, consultaţii medicale şi din luna martie 2005 
adăpostirea victimelor violenţei în familie. 

În anul 2004 a început desfăşurarea unui proiect de dezvoltare şi 
implementare a unui sistem de management al informaţiei pentru cazurile de 
violenţă în familie la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş, 
Institutul de Medicină Legală Mureş, UPU – SMURD şi CVF. 

În perioada 2005 – 2009, IEESR alături de Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familie şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei reprezintă 
agenţiile implementatoare a Programului de ţară al Fondului ONU pentru 
Populaţie. Obiectivul programului îl constituie elaborarea politicilor naţionale 
şi sectoriale care iau în considerare consecinţele dinamicii populaţiei şi 
problemele de gen şi legătura acestora cu sărăcia.  
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Parteneri: 
Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, Direcţia de Sănătate Publică Mureş, Direcţia de Dialog, 
Familie şi Solidaritate Socială Mureş, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
Fondul ONU pentru Populaţie, USAID, John Snow Inc. Research & Training, 
Fundaţia Naţională Elveţiană pentru Ştiinţă, Universitatea din Geneva, 
Fundaţia Geneva pentru Educaţie şi Cercetare Medicală, JHPIEGO 
(Programul Internaţional de Educaţie în Ginecologie şi Obstetrică al 
Universităţii Johns Hopkins), PATH (Programul pentru Tehnologie în 
Sănătate), Ipas.  
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Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului 
 

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului este o unitate medicală care şi-
a asumat răspunderea îmbunătăţirii asistenţei mamei şi copilului prin 
aplicarea unor metode inovative de  prevenire, diagnostic precoce şi 
tratament al diferitelor afecţiuni, intervenţii bazate în mare măsură pe 
rezultatele cercetarilor efectuate chiar în institut. 
Prestigiul de care se bucura  în prezent  IOMC este rezultatul unei bogate 
traditii in domeniul cercetării ştiinţifice, învăţământului şi asistenţei medicale, 
confirmată în timp de recunoaşterea naţionala şi internatională a calităţii 
activităţii depuse . 
Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului  are o structură complexă  
reunind   sub egida sa compartimente de: 
 cercetare ştiinţifică  
 învăţământ universitar şi postuniversitar, 
 asistenţa medicală clinică şi în ambulator. 
 investigaţii şi explorări funcţionale. 
 
În cadrul Departamentelor de Pediatrie şi Ginecologie Socială , Depistarea 
Cancerului Genito-Mamar, Recuperare Neuro-Psiho-Motorie colective 
multidisciplinare de specialişti au elaborat cercetări epidemiologice şi studii 
de caz în domeniul nutriţiei, a sănătăţii reproducerii, a asistenţei prenatale, a 
cauzelor mortalităţii infantile şi materne 
 
Dintre realizarile în domeniul cercetării sunt de menţionat  studiile  

 "Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani",  
 "Statusul nutriţional al femeii gravide", 
 "Starea de nutriţie şi statusul iodului la şcolarii cu vârsta de 6-7 ani",  
 "Cauzele medico-sociale ale mortalităţii copiilor sub 5 ani şi în 

primele 24 de ore de la internarea în spital", 
 Situaţia abandonului copiilor sub 5 ani in România.  
 

În domeniul învăţământului personalulul IOMC asigură pregatirea 
universitară a studenţilor şi cea postuniversitară a medicilor de diferite 
specialităţi, a personalului din centrele de recuperare precum şi a 
managerilor din unităţi medicale şi institutii de ocrotire a copiilor. 

 Asistenţa medicală în secţiile clinice şi în ambulator vizează 
domeniul 
 Pediatriei 
 obstetricii şi ginecologiei 
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 neonatologiei 
 neuropsihiatriei 
 psihologiei 
 endocrinologiei 
 oftalmologiei 
 recuperării copiilor cu disabilităţi 
 depsitarii şi tratamentului cancerului genito-mamar 
 fizio-kinetoterapiei 

 
Asistenţa psiho-socială este acordată copiilor şi famillilor în dificultate. 
 
În IOMC  se efectuează investigaţii de laborator şi explorări funcţionale 
precum: 
 analize biochimice, bacteriologice hematologie 
 probe respiratorii în astmul bronşic 
 teste imunologice şi genetice din sange şi lichidul amniotic 
 teste hormonale de depistare şi monitorizare a tratamentului 

hipotiroidismului la copil 
 dozarea TSH-ului neonatal pentru depistarea hipotiroidismului 
 screening pentru depsitarea fenilcetonuriei. 
 determinarea ioduriei pentru stabilirea deficitului de iod. 
 
Printre realizările IOMC sunt de menţionat alături de activităţiile anterior 
menţionate: 

Participarea la programele naţionale de sănătate 

Dobândirea titlului conferit de UNICEF Spitalul - Prietenul copiilor - pentru 
promovarea alimentaţiei la sân. 
Primul program de supraveghere Nutriţională a copilului mai mic de 5 ani. 
Organizarea Centrului de Zi pentru Copilului cu handicap multiplu. 
Elaborarea materialelor metodologice . 
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Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”  
Centrul de consiliere pentru renunţarea la fumat 

 
 
Director: Dr. Nicolae Galie 
Adresa: Şos. Viilor nr. 90, sector 5 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021- 3356910/ 464 
Fax: 021- 3373772 
E-mail: magda_ciobanu@yahoo.com 
 
Domenii principale de activitate: asistenţa medicală a persoanelor cu boli 
pulmonare.  
 
Scurtă descriere a activităţilor: Centrul de consiliere pentru renunţarea la 
fumat oferă consultaţii gratuite celor care doresc să redevină nefumători, 
instruirea cadrelor medicale în terapia tabagismului şi alte acţiuni de 
încurajare a abandonării consumului de tutun.  
 
Proiecte derulate: cursuri pentru cadrele medicale; studiu privind consumul 
de tutun în rândul personalului medical; campanii în mass media pentru 
încurajarea adresării la medic atunci când se doreşte oprirea consumului de 
tutun. 
 
Parteneri: Ministerul Sănătăţii, Asociaţia A.C.T.O.R., Asociaţia Aer Pur 
România, Fundaţia Pneuma, etc. 
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Institutul de Sănătate Publică Bucureşti 
 
 
Director: Dr. Cristian Ţalea 
Adresa: Str. Dr. Leonte, Nr. 1-3, Sector 5 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021.318.36.20 
Fax: 021.318.36.32 
E-mail: directie@ispb.ro , mioara_predescu@yahoo.com  
Web page: www.ispb.ro  
 
Domenii principale de activitate:  
 Sănătate publica,  
 Epidemiologie şi previziuni şi strategii în sănătatea publică,  
 Igiena şcolară şi promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 
 Epidemiologie de mediu, supravegherea apei potabile, chimie sanitară, 

microbiologie de mediu, toxicologia mediului, ecologie şi combaterea 
vectorilor 

 Medicina muncii  
 Igiena alimentară şi nutriţie 
 Igiena radiaţiilor 
 Fiziologia muncii, toxicopatologia muncii, pnemopatologie şi oncologie 

profesională, patologie profesională şi radiopatologie 
 Medicina mediului 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
Institutul de Sănătate Publică Bucureşti efectuează activităţi de asistenţă de 
sănătate publică şi îndeplineşte rolul de for tehnic şi profesional al 
Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea şi fundamentarea ştiinţifica şi 
profesională a strategiilor de politică sanitară. 
ISPB elaborează proiecte de norme şi reglementari privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor care asigură asistenţa de sănătate publică, 
organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat, elaborează coduri de 
procedură, ghiduri de practică, metodologii de inspecţie sanitară, coduri 
etice, metode şi metodologii de evaluare a calităţii mediului de viaţă şi 
muncă, metodologii tehnice de investigare, supraveghere şi evaluare a 
impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii. 
Institutul de Sănătate Publică Bucureşti elaborează, coordonează 
implementarea şi evaluează din punct de vedere tehnic şi financiar 
programele naţionale de sănătate publică pentru Institutul de Sănătate 
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Publică Bucureşti sau persoane care lucrează în institut sunt desemnate 
responsabili-coordonatori naţionali şi anume: Programul naţional de 
supraveghere şi control al bolilor infecţioase, Programul naţional de 
prevenire şi contol al infecţiilor nosocomiale, Programul national de actiune 
pentru mediu şi sănătate, Programul naţional de supraveghere a stării de 
sănătate în colectivităţi de copii şi adolescenţi, Programul national de 
supraveghere a factorilor de risc din mediul de munca şi de risc profesional 
şi Programul naţional de evaluare a stării de sănătate şi supraveghere 
demografică. 
De asemenea, specialiştii din institut efectuaează studii şi cercetări în 
domeniul sănătăţii publice pentru identificarea problemelor de sănătate 
publică, a nevoilor de servicii de medicina preventivă, pentru fundamentarea 
ştiinţifica a politicii şi strategiilor saitare şi pentru implementarea acestora; 
participa la realizarea şi derularea sistemului informaţional din domeniul 
asistenţei de sănătate publică, prin elaborarea structurii bazelor de date, a 
metodologiei culegerii şi transmiterii datelor, validarea datelor, analiza şi 
interpretarea informaţiilor, elaborarea rapoartelor şi sintezelor naţionale 
privind starea de sănătate a populaţiei în relatie cu principalii determinanţi 
care sunt stilul de viata şi factorii din mediul de viaţa şi de muncă. 
O alta componentă importantă a activităţii Institutului de Sănătate Publică 
Bucureşti este elaborarea şi implementarea acţiunilor de comunicare de risc 
şi de informare a publicului cu promovare a practicilor şi comportamentelor 
sanogenice şi a stilului de viaţă sănătos. 
Institutul de Sănătate Publică Bucureşti indeplineste functia de coordonator 
national pentru: Elaborarea şi implementarea Planului National de Actiune 
pentru Sanatate in relatie cu Mediul (in colaborare cu Ministerul Apelor, 
Padurilor şi Protectiei Mediului) Centrul pentru Sistemul de informare 
geografica de sanatate şi mediu (HEGIS) 
Centrul naţional de dozimetrie individuală pentru supravegherea expuşilor 
profesional la radiaţii ionizate din domeniul medical şi nemedical, Registrul 
national de doze pentru expuşii profesional la radiaţii ionizate şi pentru 
populaţie şi centrul pilot de radiopatologie clinică. 
 
Proiecte derulate: 
Parteneri: Toate organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale de profil  
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Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii 
 
Preşedinte: Ionela Cozoş 
Director: Cosmina Chirilean 
Adresa: Str. Moldovei nr. 1 
Localitatea: Târgu Mureş 
Telefon: 0265-255532 
Fax: 0265-255370  
E-mail: office@eeirh.org 
 
Domenii principale de activitate: 
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) este o 
organizaţie non-profit înfiinţată în 1996 a cărei misiune este aceea de 
desfăşura activităţi în domeniile promovării sănătăţii, educaţiei şi ştiinţei, 
cercetării şi instruirii medicale, asistenţei medicale şi asistenţei sociale. 
 
Proiecte derulate: 
IEESR este implementator al proiectului Contracepţia după Avort, finanţat de 
USAID în cadrul Iniţiativei pentru Sănătatea Familiei în România, având ca 
scop dezvoltarea unui model pilot de oferire a metodelor contraceptive 
imediat după avort. Proiectul Îmbunătăţirea sănătăţii reproducerii şi utilizării 
contracepţiei la angajaţii unei fabrici din Brăila finanţat de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii prin care se urmăreşte furnizarea de servicii de 
planificare familială şi sănătate a reproducerii în cadrul unei fabrici. 
IEESR oferă începând cu luna februarie 2003 prin Centrul de Prevenire, 
Combatere şi Monitorizare a Violenţei în Familie următoarele servicii: 
consiliere psihologică, consiliere juridică, suport financiar, asistenţă socială, 
suport în situaţii de criză, consultaţii medicale şi din luna martie 2005 
adăpostirea victimelor violenţei în familie. 
În anul 2004 a început desfăşurarea unui proiect de dezvoltare şi 
implementare a unui sistem de management al informaţiei pentru cazurile de 
violenţă în familie la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş, 
Institutul de Medicină Legală Mureş, UPU – SMURD şi CVF. 
În perioada 2005 – 2009, IEESR alături de Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familie şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei reprezintă 
agenţiile implementatoare a Programului de ţară al Fondului ONU pentru 
Populaţie. Obiectivul programului îl constituie elaborarea politicilor naţionale 
şi sectoriale care iau în considerare consecinţele dinamicii populaţiei şi 
problemele de gen şi legătura acestora cu sărăcia.  
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Parteneri: 
Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, Direcţia de Sănătate Publică Mureş, Direcţia de Dialog, 
Familie şi Solidaritate Socială Mureş, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
Fondul ONU pentru Populaţie, USAID, John Snow Inc. Research & Training, 
Fundaţia Naţională Elveţiană pentru Ştiinţă, Universitatea din Geneva, 
Fundaţia Geneva pentru Educaţie şi Cercetare Medicală, JHPIEGO 
(Programul Internaţional de Educaţie în Ginecologie şi Obstetrică al 
Universităţii Johns Hopkins), PATH (Programul pentru Tehnologie în 
Sănătate), Ipas.  
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Population Services International Romania 
 
Director:  Clayton Lee Davis 
Adresa: Str. George Călinescu nr. 13, et. 3-4, Bucureşti, sector 1 
Telefon: 021 230 7225 
 021 230 7231 
Fax: 021 230 7233 
E-mail: psi@psi.ro   
 
Domenii de activitate:  - Sănătatea Reproducerii şi Sexuală 

- Sănătate Publică 
 
Proiecte derulate: 
 Site-ul www.faccevreau.ro - Site-ul urmăreşte să atragă tinerii pentru a-l 

vizita şi a participa la jocuri educative şi a afla mai multe despre infecţiile 
cu transmitere sexuala şi despre HIV/SIDA. 

 Programul pentru bărbaţi care fac sex cu alţi bărbaţi - Este un program 
de sănătate sexuala destinat bărbaţilor care fac sex cu alţi bărbaţi 

 Programul pentru tinerii romi - Este un program de sănătate sexuala ce 
se adresează tinerilor romi din Bucureşti, cu vârste între 15-25 ani. 

 Comunicare pentru schimbarea comportamentului femeilor de vârstă 
fertilă - Urmăreşte îmbunătăţirea capacităţii femeilor de a face alegeri 
informate şi responsabile privind metodele contraceptive. 

 Programul regional RiskNet - RiskNet este un efort regional de reducere 
a infecţiilor cu transmitere sexuală şi HIV prin activităţi cu cele mai 
vulnerabile populaţii, prin acţiuni de teren ale ONG-urilor locale. 

 Programul de prevenire a Tulburărilor prin Deficit de Iod - Campanie de 
informare, educare şi comunicare pentru a creşte nivelul de 
conştientizare a populaţiei asupra tulburărilor prin deficit de iod. 

 
Parteneri: 
Ministerul Sănătăţii, USAID, UNICEF, JSI, Fundaţia Elton John, SECS, 
ARAS, IEESR, Tineri pt. Tineri, ONG-uri din Croaţia, Bosnia-Herţegovina, 
Macedonia şi Bulgaria 
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Romanian Angel Appeal 
 
Director: Dr. Silvia Asandi 
Adresa: Str Rodiei, Nr 52, Sect 3  
Localitatea: Bucureşti  
Telefon: 0213236868 
Fax: 0213232490 
E-mail: office@raa.ro 
Web page: www.raa.ro 
 
Domenii principale de activitate: 
Romanian Angel Appeal este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în 
1991, care acţionează pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale, sociale şi 
psihologice a persoanele defavorizate, inclusiv a celor afectate de HIV/SIDA, 
prin servicii directe gratuite, prin programe de educaţie medicală continuă 
destinate specialiştilor din domeniu (www.hivability.ro), precum şi prin 
campanii de informare şi prevenire (www.raa.ro/vct.htm şi www.5pm.ro ). 
 
Scurta descriere a activităţilor: 
RAA oferă servicii multidisciplinare de asistenţă şi suport pentru persoanele 
infectate cu HIV şi familiile acestora, derulând proiecte în 23 de judeţe din 
ţară. În ultimii ani, ca urmare a consultării cu beneficiarii şi ca raspuns la 
nevoile identificate, RAA a dezvoltat şi o componentă de training şi 
informare din ce in ce mai structurată. De asemenea, RAA actionează 
pentru prevenirea transmiterii infectiei cu HIV de la mama la fat şi pentru 
promovarea consilierii şi testarii voluntare, atât prin oferirea serviciilor de 
consiliere şi testare, cât şi prin campanii de informare şi educare.  Aceste 
tendinţe sunt completate de continuarea activităţilor de lobby şi advocacy 
pentru drepturile persoanelor seropozitive, la nivel local, naţional şi 
internaţional (www.seypa.net şi www.vreausastiu.net). 
Proiecte derulate în perioada 2004-2005 (sunt menţionate exclusiv 
programele care oferă sau îmbunătăţesc direct serviciile medicale): 
PREVENIREA TRANSMITERII HIV DE LA MAMA LA COPIL - 
INTERVENŢIE LA NIVELUL COMUNITĂŢII RURALE - Proiectul a avut ca 
obiectiv implementarea unor programe eficiente de educaţie şi prevenire HIV 
în 12 comunităţi rurale, prin motivarea medicilor de familie din comunităţile 
respective. Aceştia au beneficiat de sesiuni de instruire şi mici granturi (în 
consumabile pentru cabinet) pentru ca să dezvolte programe de educaţie şi 
prevenire HIV în populaţia adultă de sex feminin şi mai ales în rândul 
femeilor gravide din comunitatea în care profesează.  
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Centre de consiliere şi testare HIV. Proiectul si-a propus pe de o parte 
întărirea capacităţii de consiliere şi testare HIV (prin dezvoltarea unor servicii 
specializate) la nivelul a 16 judete şi pe de alta parte conştientizarea 
populaţiei generale asupra riscului de infecţie cu HIV şi alte ITS şi asupra 
beneficiilor testării voluntare. De acest serviciu au beneficiat până în prezent 
20.120 de persoane din populaţia generală şi 57.000 de femei gravide. 
 
Reţeaua Secţiilor de Zi Floarea Soarelui – prin care se asigura servicii 
multidisciplinare – îngrijire medicală şi psihosocială- persoanelor 
seropozitive. Reţeaua este formată din 16 Secăii în care anual primesc 
servicii 2.862 de persoane seropozitive. În secţii se desfăşoară şi un amplu 
program de educaţie şi prevenire pentru adolescenţii infectaţi HIV – care 
constă în oferirea de suport familiilor afectate de HIV/SIDA beneficiare a 
serviciilor sectiilor de zi în procesul de dezvaluire a diagnosticului de infectie 
cu HIV către copii şi adolescenţi.  
 
Instruirea personalului medical prin Educaţie Medicală Continuă la 
Distanţă (EMC) – Prin intermediul internetului sunt oferite 11 module de 
învăţământ la distanţă cu tematică HIV/SIDA. Cursurile sunt acreditate,  
oferind informaţii actuale despre infecţia cu HIV/SIDA. Peste 40.000 de 
specialişti în domeniu (medici, asistente medicale, psihologi, asistenţi 
sociali) urmeaza cursurile www.hivability.ro. 
 
Oferirea de servicii stomatologice şi dermatologice prin Unitatea 
Mobila (UM) - Proiectul a fost iniţiat în 2000 şi are ca scop oferirea de 
servicii specifice (stomatologice şi dermatologice) pentru copiii afectaţi de 
HIV/SIDA din 23 de judeţe. Anual primesc servicii peste 1.300 de persoane 
seropozitive. 
  
Parteneri : 
Ministerul Sănătăţii, Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene, Spitale de Boli 
infecţioase, maternităţi şi alte organizaţii neguvernamentale naţionale  
şi internaţionale. 
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Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală 
(SECS) 

 
Preşedinte: Prof. Dr. Bogdan Marinescu 
Director: Dr. Borbala Koo 
Adresa: Str. Dimitrie Racoviţă nr. 3B, sector 2  
Localitatea: Bucureşti 
Telefon:021- 310 3313/ 310 3314 
Fax:021- 310 3386 
E-mail:  sediu@secs.ro 
Web page: www.secs.ro; www.sexdex.ro 
 
Domenii principale de activitate: Sănătatea reproducerii (inclusiv PF)  
Scurtă descriere a activităţilor:  
 Asistenţa tehnică  pentru UMP/MS în implementarea PN3   
 Asistenţa tehnică la nivelul tuturor DSP-urilor pentru implementarea PN3  
 Crearea şi implementarea la nivel naţional a unui sistem de LMIS pentru 

distribuţia contraceptivelor  gratuite 
 Dezvoltare curiculară şi organizare cursuri pentru: curs de bază în PF, 

consiliere adolescenţi, consiliere medici PF, curs de bază PF pentru 
promotorii de sănătate, TOT pentru curs de bază PF, TOT pentru 
consiliere adolescenţi, tratamente sindromice ITS, protecţia duală, 
asistenţa prenatală, educaţia de la egal la egal, comunicare.    

 Formare şi educaţie continuă în PF pentru medicii de familie şi 
asistentele medicale  

 Sprijin pentru mobilizarea comunitară în vederea raspunsului la nevoile 
locale în domeniul SR  

 Campanii IEC /CSC pentru populaţia generală şi populaţiile cu risc  
 Servicii în reţeaua proprie de cabinete PF (8 cabinete)   
Proiecte derulate: Iniţiativa pentru sănătatea familiei (rural şi urban). 
Contracepţie post avort, Servicii prietenoase pentru tineri, Intervalul optim de 
spaţiere între naşteri, Creşterea accesului lucrătoarelor sexuale comerciale 
la servicii de SR, Prevenire transmitere ITS/HIV/DISA în rândul tinerilor. 
Parteneri: 
- finanţatori: USAID, JSI, UNFPA, Consorţiul Catalyst 
- parteneri: DSP-uri, consilii judeţene, primării, Population Services 
International, Fundaţia Tineri pentru Tineri, ARAS, UNOPA, ACCEPT, 
Fundaţia Baylor - Marea Neagra, ARC Cluj, etc. 
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Societatea Română Alzheimer 
 
Preşedinte: Dr. Catalina Tudose 
Director interimar: Irina Belu 
Adresa: B-dul Kogalniceanu 49A, sc.A, et.1, Ap. 8, sector 5 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021/334.89.40 
Fax: 021/334.89.40 
E-mail: contact@alz.ro 
Web page: www.alz.ro 
 
Domenii principale de activitate: societatea funcţionează în domeniul 
asistenţei comunitare-sociale şi medicale a vârstnicilor şi îşi propune să 
contribuie la asigurarea îngrijirii vârstnicilor cu tulburări psihice, în special de 
tip deteriorativ, să ajute familiile acestora şi pe toţi cei angrenaţi în activităţi 
de îngrijire, să creeze sisteme moderne de îngrijire şi asistenta, să 
organizeze şi să asigure educaţia profesioniştilor în domeniul psihogeriatriei. 
 
Scurtă descriere a activităţii: începând din anul 1992 au fost iniţiate 
programe de evaluare şi ajutorare pentru vârstnici. Ierarhizând priorităţile, 
primele proiecte au avut un caracter predominant social. Ulterior, selectând 
persoanele înscrise în proiecte şi printr-un contact îndelungat cu clinicile de 
psihiatrie, au apărut programe şi activităţi specifice adresate pacienţilor cu 
afecţiuni de tip Alzheimer şi familiilor acestora. Societatea intervine direct la 
nivel comunitar, mediind relaţia pacient-familie-societate/comunitate. 
 
Proiecte derulate:  
În octombrie 1992, cu sprijinul organizaţiei britanice România Project UK a 
început programul “Masa pe roţi” în Bucureşti şi Galaţi. 
Un răspuns favorabil al Comunitatii Europene la cererea de finanţare 
întocmita de noi a permis ca proiectele noastre să se concretizeze în 
programe ample, respectiv trei Centre de Zi - în Bucureşti, Galaţi şi 
Nehoiu - judeţul Buzău.  
S-a publicat prima carte de nursing pentru vârstnici, un ghid de sănătate 
pentru vârstnici “Tinereţe fără Bătrâneţe” tradusă din limba engleza şi 
editată de către Societatea Română Alzheimer.  
Al treilea mare program realizat în parteneriat cu Organizaţia HelpAge 
International a vizat crearea unui sistem de pregătire continuă de îngrijitori la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice cu tulburări cognitive. A fost înfiinţat 
”Centrul Memoriei” (2000), primul centru de acest fel din ţara, pentru 
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depistarea, diagnosticul precoce şi iniţierea tratamentului in stadiile 
incipiente de boala ale bolii Alzheimer, proiect care se desfăşoară şi în 
prezent.  
În anul 2000, Societatea Română Alzheimer a fost iniţiatoarea unei Reţele 
de organizaţii nonguvernamentale care activează in domeniul asistentei 
vârstnicilor din toata tara. În anul 2001 a fost înfiinţat programul Centrul de 
Zi Alzheimer pentru vârstnici cu demenţe de tip Alzheimer, a funcţionat 4 
ani; în prezent nu funcţionează din lipsă de fonduri. În anul 2005 a fost 
înfiinţată Help-line, linie de consultanta telefonica pentru vârstnici.  
În prezent se mai derulează următoarele programe: un program naţional 
de perfecţionare în domeniul gerontopsihiatriei pentru medici de familie, 
asistente sociale, studenţi la Facultăţile de Medicină, Psihologie, asistenţă 
Socială; grupuri de Suport - program de instruire a membrilor de familie, 
program de psihoterapie de grup pentru familii; editare de materiale 
informative, organizare de seminarii 
 
Parteneri:  Alzheimer Disease International, Alzheimer Scotland, Help Age 
International, Alzheimer Europe, Spitalul de Psihiatrie Al. Obregia, filialele 
noastre din Timişoara, Piatra-Neamţ, Braşov, Târgu-Mureş. 
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Societatea Română de Cancer 
 
Preşedinte: Ghilezan Nicolae 
Director: Farcaş Marlene 
Adresa:Str. Emil Racoviţă, Nr.29, Ap.4 
Localitatea: Cluj-Napoca 
Telefon / fax : 0264-450095 
E-mail:src@iocn.ro  
Web page:www.srccjro.org  
 
Domenii principale de activitate: Sănătate, domeniul social 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
Model de depistare precoce a cancerului genito-mamar 
1. Activitatea de informare şi educare a populatiei vizate în proiect în 

vederea participării la screening, a formării deprinderii de autoexaminare 
a sânului.  

2. Activitatea de recoltare a testului Pap şi efectuarea de mamografii 
gratuite.  

3. Trainarea teoretică şi practică a medicilor de familie, în colaborare cu 
Institutul Oncologic Cluj, în vederea însuşirii corecte a recoltării testului 
Pap, prestarea consultaţiilor genito-mamare la femeile aparţinând 
grupului ţintă, consilierea  pacientelor de a participa la tratament. 

4. Organizarea unei conferinţe pentru stabilirea standardelor uzitate în 
screening-ul cancerului genito-mamar   

 
Proiecte derulate: 
 Prevenţia cancerului de col uterin la populaţia roma – proiect derulat 

prin finanţare Phare în anii 2002 - 2003 
 Model de depistare precoce a cancerului genito-mamar din judeţele 

Cluj, Satu Mare, Sălaj şi Bistriţa – proiect realizat prin finantare JSI 
Romania, în colaborare cu Institutul Oncologic Cluj-Napoca, extins şi 
îmbunătaţit de-a lungul realizării sale, începând din octombrie 2003, în 
desfăşurare în prezent. 

 Grupuri de consiliere şi suport psihologic – program permanent al 
organizaţiei, condus de psihologi avizaţi, destinat pacienţilor cu cancer, 
aparţinătorilor şi personalului medical cu pregatire medie, desfăşurat în 
condiţii de voluntariat în Institutul Oncologic pentru bolnavii internaţi şi 
personalul medical, cât şi la sediul Societăţii. 
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 Tratamentul limfedemului - Serviciile sunt oferite în cadrul Spitalului 
Universitar CFR Cluj, de asistente medicale şi kinetoterapeuţi 
specializaţi pentru drenaj limfatic, masaj şi kinetoterapie. 

 Asistenţa socială la domiciliu – program supervizat, desfăşurat în 
condiţii de voluntariat cu ajutorul studenţilor Facultăţii de Asistenţă 
Socială. 
 

Parteneri:  
JSI Research&Training Institute, Institutul Oncologic Cluj-Napoca, 
Societatea Română de Chirurgie Oncologică Cluj, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie Cluj, Asociaţia de Psihologia Sănătăţii din România, PSI 
România, Direcţia de Sănătate Publică Cluj, Centrul de Servicii de Sănătate, 
Peace Corps etc 
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Societatea Naţională de Cruce Roşie din România 
 
Preşedinte: Prof. Dr. Nifon Mihaiţă 
Director: Mihaela Steriu 
Adresa: Biserica Amzei, nr, 29, sector 1 
Localitatea: Bucureşti 
Telefon: 021 – 317.05.59 
Fax: 021 - 3128452 
E-mail: crr@crucearosie.ro 
Web page: www.crucearosie.ro 
 
 
Domenii principale de activitate:  
- Intervenţia în caz de dezastre 
- Pregătirea pentru intervenţie în caz de dezastre 
- Educaţia pentru sănătate, cursuri şi servicii de prim ajutor, servicii socio-
medicale la domiciliu, cursuri de îngrijire la domiciliu 
- Sprijinirea persoanelor cu grad crescut de vulnerabilitate prin programe 
sociale 
- Serviciul căutări persoane 
- Prevenirea traficului de persoane 
- Difuzarea dreptului internaţional umanitar şi a valorilor umanitare 
 

Misiune 

Membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie, Crucea Roşie Română 
este o organizaţie neguvernamentală, de interes naţional, autonomă, 
apolitică şi fără scop patrimonial, bazată în principal pe ajutor voluntar.  
Condusă în activitatea sa umanitară de Principiile Fundamentale ale Mişcării 
-  Umanitate, Imparţialitate, Neutralitate, Independenţa, Voluntariat, Unitate, 
Universalitate – Crucea Roşie Română contribuie la alinarea şi prevenirea 
suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, asigură respectul 
faţă de demnitatea umană, fără a face nici o discriminare legată de 
naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă militară, socială sau 
politică.  
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Viziune  

Îmbunătăţirea vieţii persoanelor vulnerabile prin mobilizarea umanităţii, prin 
adaptare temporală şi efectivă la schimbările dinamice ale mediului 
înconjurător, astfel încât, Crucea Roşie să demonstreze că este o Societate 
Naţională care funcţionează eficient şi are rol conducător în sectorul 
umanitar. 
 

Organizare  

 

Filiale 
 
47 

Subfiliale 1.196 
Comisii 1.307 
Membrii cotizanti 129.571 
Voluntari 6.697 
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UNOPA – Uniunea Naţională a Organizaţiilor 
Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 

 
Preşedinte: Cristian Roşu 
Director: Cristina Bucata 
Adresa: Bd. N. Bălcescu nr. 24, sc. C, et. 2, ap. 7, interfon (II)7 
Sector 1, cod 010053 
Localitatea:  Bucureşti 
Telefon: 319 93 29 
Fax: 319 93 29 
E-mail: unopa@unopa.ro 
Web page: www.unopa.ro 
 
Domenii principale de activitate: 
Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 
(UNOPA) este singura federaţie neguvernamentală din România formată din 
organizaţii ale persoanelor afectate de HIV/SIDA, axată pe advocacy pentru 
promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate de 
HIV/SIDA din România. 
 
Scurtă descriere a activităţilor: 
Din iunie 2000 şi până în prezent, UNOPA a apărat şi promovat drepturile a 
mii de copii, tineri şi adulţi infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi 
drepturile familiilor lor:  
 Acces la tratament antiretroviral continuu, gratuit şi nediscriminatoriu  
 Acces egal la servicii şi îngrijiri medicale  
 Dreptul la o protecţie socială adecvată nevoilor persoanelor 

infectate/afectate de HIV/SIDA şi la un suport psiho-social adecvat  
 Dreptul la nediscriminare şi incluziune socială  
 Dreptul la educaţie şi integrare socio-profesională.  

 
Proiecte derulate: 
 “Implicarea organizatiilor de persoane care traiesc cu HIV/SIDA în 

furnizarea serviciilor sociale” 
 "Creşterea capacităţii instituţionale UNOPA pentru promovarea şi 

respectarea drepturilor omului în context HIV/SIDA" 
 "Iniţiativa pentru promovarea/apararea drepturilor persoanelor care 

trăiesc cu HIV/SIDA" 



 57

 "Conferinţa Naţională pentru educarea părinţilor în vederea oferirii de 
suport. HIV/SIDA şi prevenirea abandonului familial şi emoţional" 

 "Implicarea tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA în apărarea şi promovarea 
drepturilor lor" 

 “Participarea tinerilor la combaterea stigmei şi discriminării. Reţea de 
tineri activişti pentru drepturile tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA” 

 “National Consultation of young advocates of UNOPA” 
 
Parteneri: 
24 Organizaţii de Persoane Afectate de HIV/SIDA din Bucureşti şi alte 15 
judeţe din ţară, membre UNOPA. 
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