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Catre 

INSTITUTIA  PREFECTULUI  CALARASI 

In atentia 

Domnului Prefect George IACOB si  

membrilor  Colegiului  Prefectural  Calarasi 

 

 

Crucea Rosie Calarasi, prin actiunea si experienta de zeci de ani in domeniul operatiunilor de asistenta 

umanitara, are un avantaj unic fata de alte structuri nonguvernamentale, contribuind in mod semnificativ la 

solutionarea situatiilor de vulnerabilitate, colective sau individuale. 

Mai mult, se adapteaza schimbarilor dinamice si noilor provocari din cadrul societatii pentru a putea 

sprijini comunitatile sa faca fata situatiilor de criza si suferintei umane. 

Mobilizarea sprijinului dumneavoastra, prin inscrierea autoritatii publice locale pe care o reprezentati in 

randul membrilor sustinatori ai Crucii Rosii Calarasi reprezinta un act decizional local, care a condus la 

intarirea bilaterala a capacitatii operationale si de interventie in comunitate, cu cele mai bune rezultate. 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE  2017 

 

In anul 2017 Crucea Rosie Calarasi a continuat si dezvoltat proiectele incepute in anii anteriori , proiecte ce 

s-au dovedit a fi utile intregii populatii. 

 

1. In luna februarie 2017 Crucea Rosie Calarasi a inaugurat primele puncte de prim ajutor pentru sate 

izolate, ajungand la sfarsitul anului la un numar de 22 de astfel de centre. 

Proiectul denumit PASI  a fost conceput dupa modelul proiectului national PAZI al Crucii Rosii Romane 

(puncte de prim ajutor pentru zone izolate), proiect ce presupunea infiintarea unui punct de prim ajutor intr-

un singur sat din fiecare judet. Acesta a fost infiintat in comuna Alexandru Odobescu si s-a dovedit un real 

succes. 

Cu ajutorul primariei am selectat din comunitate o persoana dornica sa faca voluntariat, sa invete sa acorde 

primul ajutor. Doamna Borcea Florentina a fost instruita cu curs de prim autor de baza si a fost dotata cu toate  
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materialele necesare acordarii de ingrijiri medicale pana la sosirea echipajelor specializate. In 3 ani, aceasta a 

avut peste 300 de interventii. 

Deoarece la noi in judet sunt foarte multe localitati unde medicii de familie fac naveta chiar si de la Bucuresti, 

am considerat ca este necesara infiintarea de astfel de puncte de prim ajutor mobil. Pana in momentul de fata 

avem puncte de prim ajutor in urmatoarele localitati : 

 

NR COMUNA SAT VOLUNTAR 

1 Curcani Salcioara Ciupea Dana Stefania 
2 Soldanu Negoiesti Trusca Alexandrina 
3 Valcelele Floroaica Musat Florica Silvia 
4 Radovanu Valea Popii Raducu Roxana 
5 Chirnogi Chirnogi Dumitru Aurel 
6 Chirnogi Chirnogi Baguci Ionela 
7 Dorobantu Bosneagu Radu Vasilica 
8 Dorobantu Varasti Andrei Dumitra 
9 Dorobantu Dorobantu Kiru Tudorita 
10 Vlad Tepes Mihai Viteazul Zambila Vasilica 
11 Vlad Tepes Mihai Viteazul Dedu Ana Daniela 
12 Ulmu Faurei Dobrin Arsinia 
13 Ulmu Zimbru Velicu Oana 
14 Lehliu Gara Razvani Iamandi Beatrice 
15 Jegalia Galdau Pacionea Sevastel 
16 Jegalia Jegalia Pacionea Camelia 
17 Stefan Cel Mare Stefan Cel Mare Ionel Marinela 
18 Independenta Potcoava Calin Paraschiva 
18 Belciugatele Mariuta Petre Rodica 
20 Belciugatele Candeasca Gheorghe Mihaela 
21 Belciugatele Mataraua Petrisor Ana 
22 Alexandru Odobescu Alexandru Odobescu Borcea Florentina 

 

Toate aceste persoane sunt instruite ca, in orice moment, sa intervina pentru acordarea primului ajutor de baza 

si pentru salvarea de vieti omenesti. 

 

2. In luna martie 2017 , in colaborare cu PROCTER & GAMBLE Romania, am inceput aplicarea in 

comun a „Programului Scolar Colgate” de educatie pentru sanatate in domeniul igienei orale , finantat 

de Colgate Romania, prin Sediul Central al SNCRR. 
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Obiectivul programului este: derularea unei campanii de educatie si oferire de produse de igiena personala 

copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 si 10 ani (clasa 0 – clasa a IV-a) din teritoriul vizat in cadrul lectiilor de 

igiena orala sustinute de voluntarii Crucii Rosii. 

Au beneficiat prin acest proiect 2701 copii din scolile din mediul rural si 2263 de copii din scolile din 

mediul urban. 

Daca anul trecut am beneficiat de o donatie de maxim 5000 de produse Colgate, anul acesta doar Crucea 

Rosie Calarasi , dintre toate filialele din tara, nu are impus un numar anume de elevi. Asta inseamna ca 

toti elevii de clasele 0-4 din scolile care se inscriu in program vor beneficia de aceste produse. In 2018, 

programul Colgate se desfasoara in perioada ianuarie – iunie. 
 

3. In luna februarie 2017 , cu ajutorul TELEKOM ROMANIA, Crucea Rosie Calarasi a distribuit 

ajutoare in comuna Ulmu. Ajutoarele au constat in 60 tone lemne de foc, saci de dormit si pachete cu 

alimente neperisabile pentru un numar de 60 de familii de batrani singuri aflati in stare de saracie 

avansata. 

 

4. In 14 iunie 2017, cu ocazia Zilei Mondiale a Donarii de Sange Voluntare si Neremunerate, s-a deplasat 

la Calarasi unul din cele doua centre mobile de la noi din tara . In toate filialele de Cruce Rosie din 

tara s-au  desfasurat actiuni de informare si constientizare a populatiei cu privire la importanta , 

beneficiile si necesitatea donarii de sange .  Calarasiul s-a situat pe locul intai in tara la numarul de 

persoane inscrise pentru donare . Din pacate, nu s-a putut colecta sange decat de la 10 % din cei 

inscrisi, centrul mobil avand doar doua aparate iar Centrul Judetean de Transfuzii Sanguine alte 2 

aparate . Speram ca anul acesta sa avem acest centru mobil nu doar 6 ore, ci 6 zile pe platoul din fata 

primariei . Este cazul sa multumesc pentru implicare Inspectoratului Judetean de Politie Calarasi, 

Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Calarasi , Inspectoratului de Jandarmi Judetean Calarasi si 

Politiei Locale Calarasi pentru deosebita implicare si organizare.  

 

5. Un alt proiect pe care il avem in desfasurare este proiectul ESTI INFORMAT! ESTI PREGATIT ! 

Acesta presupune instruirea in mod gratuit a 400 de persoane cu un curs de prevenire si interventie in 

caz de calamitati naturale – cutremur, inundatie, cadere masiva de zapada etc. Persoana desemnata sa 

se ocupe de aceste cursuri este dl Bratianu Eugen, voluntar al Crucii Rosii Calarasi . 

 

6. Pe tot parcursul anului 2017 Crucea Rosie Calarasi a fost prezenta cu puncte de prim ajutor mobile si 

fixe la toate manifestarile cultural-artistice desfasurate in mun. Calarasi : Ziua Internationala a 



 
Umanitate   Impartialitate   Neutralitate   Independenta   Voluntariat   Unitate   Universalitate 

 
4 

 

Copilului, Ziua Pestelui Dunarean, Ziua Dunarii, Rowmaria, Ziua Marinei, Zilele Municipiului 

Calarasi, Motor Fest, Oraselul lui Mos Craciun etc. 

 

7. In lunile iulie si august 2017, Crucea Rosie Calarasi a avut punct de prim ajutor pe plaja de la Pod 4 – 

Complex Albatros. In fiecare zi, cate 2 voluntari instruiti cu curs de prim ajutor au fost prezenti timp 

de 8 ore pe plaja. In total au intervenit in 84 de cazuri de raniri usoare, insolatie, stari de ebrietate . 

 

8. Concursul SANITARII PRICEPUTI se desfasoara anual in toate filialele din tara. In 2017 au participat 

la concurs 11 unitati de invatamant. La etapa nationala a concursului s-a deplasat echipajul Scolii 

Gimnaziale Nicolae Titulescu Calarasi sub instruirea dnei Carapidis Silvia si a instuctorului de prim 

ajutor Culea Anamaria. 

 

9. In urma parteneriatului incheiat cu firma de produse farmaceutice SANOFI ROMANIA, am beneficiat 

de o sponsorizare constand in 84 de ghiozdane Decathlon si rechizite scolare. Acestea au ajuns la elevii 

scolilor gimnaziale nr. 6, Constantin Brancoveanu si Modelu 2 . 

 

10. Tot in 2017 am desfasurat colecte de alimente, imbracaminte si jucarii prin proiectul DIN SUFLET 

PENTRU SUFLET . Impreuna cu ajutorul primit de la sediul central al Crucii Rosii Romane, filialele 

de cruce rosie sector 6 si sector 5, am reusit ca pe parcursul intregului an sa distribuim : 

➢ 11370 kg imbracaminte si incaltaminte,  

➢ 2214 buc jucarii ,  

➢ 220 kg dulciuri   

➢ 990 buc. Pasta de dinti Colgate ( in afara de cele distribuite in scoli ). 

➢  Comuna Dragalina a mai beneficiat de 90 bucati paturi si 20 perechi de cizme de cauciuc .   

Pentru ca acest proiect s-a desfasurat atat de frumos si in atat de multe unitati de invatamant ii 

multumesc Inspectoratului Scolar Judetean si dnei Mihailescu Elena . 

 

11. Deoarece in mun. Calarasi sunt destul de multe persoane in varsta si aflate in imposibilitate de 

deplasare, am incheiat parteneriate cu cateva restaurante si firme de catering care , de cateva ori pe 

saptamana, duc acestor persoane mancare calda tip “meniul zilei”, mancare care ramane nevanduta in 

ziua respectiva. In total s-au livrat aproximativ 3800 portii de mancare .  
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12. In luna octombrie Crucea Rosie Calarasi a obtinut autorizatiile necesare pentru organizarea si 

desfasurarea de cursuri de surori medicale de cruce rosie, ingrijitor batrani la domiciliu, baby sitter si 

notiuni fundamentale de igiena. De asemenea , mai putem organiza cursuri pentru infirmiere, 

brancardieri si mediatori sanitari . Acestea sunt cursuri de calificare cu durata de 3 luni.  

Sediul nostru a fost adaptat nevoilor de studiu, marind sala de sedinte si infiintand si dotand complet o 

sala de practica : pat tip spital, manechine de adult, copil si bebelus, carucioare de copii , carucioare cu 

rotile, materiale consumabile, etc . 

 

13. In data de 12 decembrie a fiecarui an , Crucea Rosie Calarasi isi serbeaza ziua de nastere . In 2017  am 

sarbatorit 93 ani, filiala fiind infiintata prin Decret Regal emis in data de 12 decembrie   1924 .                      

 

14. Corul Crucii Rosii Calarasi  - suntem singura filiala din tara care are un cor format numai din voluntari 

( 55 ) si care sustine concerte caritabile in diverse ocazii : colecte de fonduri materiale si banesti, 

promovarea anumitor activitati de voluntariat etc . 

Anul trecut am organizat in data de 16 decembrie concertul caritabil DIN SUFLET PENTRU SUFLET 

pentru Stefan si Lucian, doi frati ai caror tata a murit in urma cu 9 ani in accident de masina iar mama 

suferea de multiple forme de cancer . Din pacate , mama celor doi baieti a decedat cu 10 zile inainte de 

concert,  nemaiapucand sa vada casa invelita cu tabla, magazia plina cu lemne si camara plina cu alimente, 

masina de spalat si toate cele cate s-au mai strans .  

 

15. DUMINICI CALDE cu 11 lei !  

In urma actiunilor de strangere de fonduri prin colecte stradale  am reusit  sa strangem suma necesara 

pentru proiectul DUMINICI CALDE . Prin acest proiect 630 de portii de mancare calda au ajuns la unii 

din copiii proveniti din familii nevoiase din Calarasi si care merg regulat la scoala .    

Cu ajutorul asistentei sociale , al Protoieriei Calarasi si al preotilor din parohiile din mun. Calarasi ne 

dorim sa identificam toti copiii din familii foarte sarace care sa primeasca din partea Crucii Rosii Calarasi  

 

o masa calda in fiecare duminica. Mentionam faptul ca mancarea pentru 100 de copii ne costa doar 1100 

lei , transportul si restul de bani pana la costul integral fiind sponsorizare din partea restaurantelor 

partenere .  
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16. In anul 2017 s-au inscris ca si voluntari un numar de 79 persoane, majoritatea minori. Acestia sunt 

elevi ai liceelor Barbu Stirbei ( 28 elevi ), Mihai Eminescu ( 6 elevi ), Liceul Economic ( 24 elevi ) si 

Liceul pedagogic ( 8 elevi ), Liceul Danubius ( 2 elevi ).  Doar 4 elevi din ciclul gimnazial s-au inscris 

si doar 5 adulti, acestia fiind invatatori in mediul rural.  

Toti voluntarii nostri sunt cursati obligatoriu cu curs de prim ajutor de baza deoarece este un curs util in 

toate actiunile noastre dar si de-a lungul vietii .  

Cu toate ca Legea nr 78 din 2015 , Legea Voluntariatului , reglementeaza voluntariatul ca experienta in 

munca, nu reusim sa atragem in randurile noastre persoane adulte .  

 

17.  Tabara de aparare si supravietuire DANUBIUS Calarasi  

Crucea Rosie Calarasi a organizat tabara de aparare si supravietuire DANUBIUS in peroada 1-3 

septembrie 2017 ca raspuns al nevoilor voluntarilor de instruire si pregatire in domeniul dezastrelor 

naturale sau provocate de om.  

Partenerul principal al Crucii Rosii a fost Primaria mun. Calarasi .  

Pe parcursul a trei zile s-au desfasurat ateliere si aplicatii cu sprijinul Inspectoratului Judetean de Jandarmi 

Calarasi si Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Calarasi . De asemenea,  Palatul Copiilor 

prin dna Valentina Mereuta, lector SNSPA Marga Nitu si speaker Adrian Ulmeanu.  
 

OBIECTIVE  

• Asigurarea educării voluntarilor pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri, a măsurilor preventive şi 

a comportamentului ce trebuie adoptat în cazul producerii dezastrelor;  

• Crearea mentalităţii autoprotecţiei în cadrul comunităţilor de elevi;  

• Pregătirea voluntarilor în vederea creşterii capacităţii de reacţie la nivel local în cazul producerii unor 

evenimente;  

• Organizarea si desfasurarea de activitati de pregatire a voluntarilor in scopul aplicarii unitare a 

prevederilor legale in domeniul situatiilor de urgenta pe intreg teritoriul judetului.  

 

Participanti la tabara au fost voluntari de la Crucea Rosie sector 2 si sector 6 , reprezentanti ai sediului 

central al Crucii Rosii Romane si filialei Buzau,  directorii Crucii Rosii Prahova, Constanta si Brasov . In 

total am gazduit 46 de persoane.  
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18. Poate cea mai mare realizare a Crucii Rosii Calarasi pentru anul 2017 o reprezinta parteneriatele 

incheiate cu inca 8  primarii din judetul Calarasi . 

In acest moment,Crucea Rosie Calarasi are parteneriate incheiate cu urmatoarele primarii : primaria mun. 

Calarasi, mun Oltenita, oras Lehliu Gara, comunele Modelu, Dichiseni, Jegalia, Dragalina, Stefan cel 

Mare, Cuza Voda, Valcelele, Dragos Voda, Independenta, Vlad Tepes, Belciugatele, Gradistea, 

Dorobantu, Ulmu, Gurbanesti, Luica, Nana, Plataresti, Soldanu , Radovanu, Chirnogi, Curcani . 

In 16 localitati Crucea Rosie Calarasi a infiintat subfiliale cu ajutorul carora aflam imediat ce probleme 

sunt in comunitatea respective si cum putem interveni .  

In celelalte 9 localitati urmeaza sa infiintam subfiliale in decursul anului 2018 .  
 

19. Situatia financiara a Crucii Rosii Calarasi 

In momentul de fata Crucea Rosie Calarasi nu mai are datorii si nici restante catre nicio institutie publica 

sau privata .  

In urma sponsorizarilor primite de la societatile PRODCEREAL Dorobantu si CONCRETE AND 

DESIGN SOLUTIONS Bucuresti am reusit sa modernizam putin sediul : usile de la intrare si geamuri 

termopan la jumatate din incaperi, igienizare, dotare . 

 

CE NE PROPUNEM ? 

Pentru 2018 : 

- ne propunem  si ne dorim incheierea de parteneriate si cu alte localitati din judetul Calarasi 

- ne dorim sa putem continua toate proiectele incepute in anii anteriori,  

- ne propunem sa facem rost de cat mai multe donatii si sponsorizari pentru proiectele nostre,  

- ne dorim sa putem achizitiona un automobil pentru a putea transporta donatiile si voluntarii   

- ne propunem  sa achizitionam 5 corturi mari pentru buna desfasurare a taberei DANUBIUS.  

 

Aura GIURCA 

Director  

Crucea Rosie Calarasi 


