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PROGRAM DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN 

”SOLIDARIS” 

 

 

1. Context 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei” de către Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii, prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr.212 din 16 martie 2020 s-a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe 

o durată de 30 de zile. 

În temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la 

nivel naţional, Ministerul Afacerilor Interne a emis Ordonanţa Militară nr.2/2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României nr.232 din 21 martie 

2020. Potrivit art.8 alin.(1) din această ordonanţă militară, autorităţile administraţiei publice 

locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără 

susţinători sau altă formă de ajutor şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii 

lor în afara locuinţelor.  

De asemenea, prin art. 2 din Ordonanţa Militară nr.3/2020 din 24 martie 2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr.242 din 24 martie 2020, s-a restricţionat circulaţia persoanelor care au 

împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, aceasta fiind este permisă numai în 

intervalul orar 11,00 - 13,00, strict pentru motivele prevăzute în cuprinsul acestui articol. 

 

2. Justificare 

Populaţia, în general, este nepregătită pentru tot ceea ce implică măsurile de prevenire a 

răspândirii acestui virus, iar persoanele supuse unor restricții în vederea minimalizării expunerii lor 

în afara locuințelor – cum sunt cele cu vârsta de peste 65, pot fi puse în situația de a nu se putea 

deplasa pentru a-și procura cele necesare vieții de zi cu zi (cum ar fi alimente de strictă 

necesitate, medicamente, etc.). La acestea se adaugă și alte categorii de persoane, respectiv cele 

cu dizabilități, aflate în izolare ori autoizolare sau în alte situații de risc, a căror expunere la 

infecția cu noul coronavirus le-ar putea fi fatală, pe fondul existenței unor alte afecțiuni. 



Nu este de neglijat nici impactul emoțional al izolării persoanelor în locuințele lor, respectiv 

creșterea nivelului de anxietate și panică, determinată de situația existentă la nivel național, dar și 

de situația particulară a fiecărui individ.  

În acest context, un grup de organizaţii neguvernamentale (ONG) din judeţul Mureş care desfăşoară 

activităţi de asistenţă socială au avut iniţiativa derulării unui program în parteneriat cu Consiliul 

Judeţean Mureş destinat sprijinirii persoanelor a căror circulaţie în afara locuinţei a fost 

restricţionată, fără aparţinători sau aflat în situaţii care implică ajutor din partea comunităţii, pe 

durata stării de urgenţă. 

În urma analizei privind prioritățile și obiectivele de interes județean, a rezultat necesitatea 

conjugării eforturilor tuturor factorilor, atât din sectorul public, cât şi din cel privat, pentru a 

răspunde unei nevoi reale a beneficiarilor, deveniți dependenți de sprijinul celor din afară, prin 

activități menite să asigure suportul necesar pentru depășirea situației în care se află. 

 

3. Grupul țintă  

Programul se adresează persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, afectate de restricționarea 

circulației pe perioada stării de urgență, fără susţinători sau altă formă de ajutor (vârstnici, 

persoane cu dizabilități, aflate în izolare la domiciliu, etc.) 

 

 

4. Obiectivul general 

Obiectivul general al programului îl constituie creșterea capacității de sprijin a comunităților locale 

în vederea diminuării impactului și efectelor stării de urgență asupra persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile. 

 

5. Obiective specifice 

5.1. Constituirea unui parteneriat strategic între autoritatea publică județeană, instituții publice 

subordonate acesteia și societatea civilă 

5.2. Dezvoltarea unei reţele de sprijin comunitar, în scopul identificării persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile. 

5.3. Implementarea unui mecanism integrat de intervenție, în funcție de nevoile identificate. 

5.4. Ameliorarea efectelor stării de urgență, prevenirea marginalizării și a anxietății prin 

informarea, consilierea și sprijinul persoanelor aflate în situații de risc.  

 

6. Durata programului 

Programul urmează a se derula începând cu luna aprilie 2020, pe toată durata stării de urgență. 

 

7. Locul de desfășurare a activităților programului este Județul Mureș 



 

8. Parteneri  

 Consiliul Județean Mureș 

 Biblioteca Județeană Mureș 

 Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Mureș 

 Asociația Solidaris, în nume propriu şi în calitate de mandant al mai multor organizaţii 

neguvernamentale din judeţul Mureş, care oferă servicii de asistenţă socială – respectiv 

Asociaţia HIFA, Asociaţia Caritas – Asistenţa Socială Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia, 

Serviciul de Ajutor Maltez din România 

Entitățile mai sus amintite vor încheia o convenție de cooperare care va asigura cadrul necesar 

pentru implementarea programului și asigurarea de către fiecare partener a resurselor financiare, 

materiale și umane pentru realizarea activităților propuse.  

 

9. Descrierea programului   

Activităţile ce urmează a fi realizate pentru implementarea programului şi atingerea obiectivelor 

propuse constau în esenţă în următoarele: 

9.1. În vederea creării unei reţele de sprijin comunitar, se va pune la dispoziție o linie telefonică 

permanentă, prin a cărei apelare persoanele interesate pot solicita sprijin şi informaţii relevante. 

Existenţa acesteia va fi adusă la cunoştinţă publică prin promovarea în mass-media scrisă şi 

audiovizuală a programului şi a modalităţii de accesare de către persoane a serviciilor ce fac 

obiectul acestuia.  

În urma solicitărilor primite şi a analizei nevoilor identificate, se va stabili natura intervenţiei, 

individualizate pentru fiecare solicitare în parte. 

Accesul la serviciile oferite în cadrul programului se va realiza şi prin intermediul autorităţilor 

administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială sunt 

identificate persoane aparţinând grupurilor vulnerabile. În acest sens, părțile  partenere vor 

depune diligențe pentru informarea autorităților publice locale de pe teritoriul județului Mureș și 

vor colabora cu acestea pentru a răspunde solicitărilor lor, în situația în care nu au posibilitatea 

efectivă de a asigura sprijin cetățenilor. 

9.2. Implementarea unui mecanism integrat de intervenție 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România (SNCRR) este singura organizație umanitară din 

țară care, în conformitate cu Legea 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, Statutul 

SNCRR, Legea nr.481/2004 privind protecția civilă republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare precum şi HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc, are atribuții clare ca 

auxiliară a autorităților publice, mai ales în domeniul prevenirii și intervenției în caz de dezastre. 

În acest context, aceasta va achiziţiona şi distribui, prin angajații, voluntarii și infrastructura de 

care dispune, pachete cu produse alimentare şi produse igienico-sanitare pentru persoanele 

aparţinând grupurilor vulnerabile şi defavorizate. 



Pentru persoanele care se află în imposibilitatea obiectivă de a se deplasa în afara locuinţei, 

Asociaţia Solidaris, precum şi celelalte ONG-uri partenere, prin angajaţii proprii şi voluntari, vor 

asigura efectuarea cumpărăturilor cu produse alimentare şi/sau produse igienico-sanitare ori 

medicamentele necesare, utilizând infrastructura materială de care dispun (mijloace de transport, 

echipamente, etc.). 

Consiliul Judeţean Mureş va asigura resursele financiare pentru unele categorii de cheltuieli 

necesare personalului ONG-urilor implicate în acţiunile de sprijin (astfel cum sunt detaliate în 

bugetul programului), pentru pachetele cu produse alimentare şi produse igienico-sanitare care vor 

fi distribuite exclusiv de Crucea Roşie – Filiala Mureş, precum şi asigurarea promovării în mass-

media scrisă şi audiovizuală a programului şi a modalităţii de accesare de către persoane a 

serviciilor ce fac obiectul acestuia. 

9.3. Pentru ameliorarea efectelor stării de urgență, prevenirea marginalizării și a anxietății în 

rândul persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în urma solicitărilor primite, Asociaţia Solidaris 

şi celelalte ONG-uri partenere, vor acorda și următoarele tipuri de servicii: 

 informații actualizate prin intermediul paginii web www.solidaris.ro, şi telefonic între orele 8 și 

15 cu privire la modificările legislative apărute în cea ce privește situația de urgență, 

explicarea acestor norme pe înțelesul populației, prin mijloace audio-video; 

 asistență și consultanță de specialitate (medicina familiei, asistență duhovnicească, psihologică 

și juridică) 

 analiza riscurilor la care este expusă populația aflată în stare de autoizolare, a stării de  

sănătate, a nevoilor materiale de urgenţă, stabilind astfel natura intervenţiei, individualizată 

pentru fiecare solicitare în parte; 

 consilierea persoanelor aflate în stare de autoizolare a reglementărilor și a recomandărilor date 

de autoritățile statului pe înțelesul populației. 

Pentru a veni în sprijinul celor izolaţi la domiciliu din diferite motive, Biblioteca Judeţeană Mureş 

va dezvolta, actualiza şi pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari informații utile pentru 

comunitate, pe care le publică pe pagina oficială de facebook - 

https://www.facebook.com/bibliotecamures/, respectiv o bază de date cu resurse din mai multe 

domenii. 

 Informări oficiale COVID-19;  

 Idei de activități online și nu numai pentru întreaga familie (muzee virtuale, spectacole de 

teatru și operă, sport prin live streaming, grădini zoologice – tururi virtuale; cursuri on line, 

teatru radiofonic, activități creative);  

 Biblioteca digitală  (cărți on line gratuite din diverse surse - Biblioteca pentru toți – în limbile 

română, maghiară și engleză, bibliografie școlară, carte pentru copii);  

 Biblioteca „Teleki-Bolyai” - https://www.facebook.com/Teleki-Téka-Bibliotheca-Telekiana-

741405552537669/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecamures/
https://www.facebook.com/Teleki-Téka-Bibliotheca-Telekiana-741405552537669/
https://www.facebook.com/Teleki-Téka-Bibliotheca-Telekiana-741405552537669/


10. Bugetul programului  

Nr. crt Cheltuieli  
Contribuția 
CJ Mureș 

Contribuția 
Asociației 
SOLIDARIS 

Contribuție 
Crucea 
Roșie 

    (lei) (lei) (lei) 

Asociaţia Solidaris 

1 
Mască protecție de unică folosință 
pentru voluntari 

41.250     

2 
Mănușă de unică folosință pentru 
voluntari 

10.000     

3 Materiale de dezinfecție suprafețe 29.700     

4 Combustibil 71.940     

5 
Masă caldă, apă, ceai și cafea pentru 
voluntari 

33.000     

6 Telefonie și internet co participare 1.500     

7 Consumabile (hârtie, toner, birotică) 16.500     

8 Utilități coparticipare   675   

9 Salarii și contribuții co participare   19.200   

10 Servicii contabile   750   

Crucea Roşie 

11 Pachete alimentare 45.000     

12 Produse pachete igienico-sanitare 30.000     

13 
Echipamente de protecție/ produse de 
dezinfecție și de igienă 

35.000     

14 Mese servite 15.000     

15 Salarii     9.000 

Total 358.515 328.890 20.625 9.000 

 

11. Rezultate preconizate 

Prin implementarea proiectului se așteaptă: 

 Asigurarea de sprijin comunitar unui număr de aproximativ 1000 de persoane aparținând 

grupurilor vulnerabile 

 Sporirea credibilității și vizibilității autorității publice și a organizațiilor aparținând 

societății civile  

 Întărirea capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale participante  

 


