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Misiunea asociatiei 
urmăreşte  combaterea 
sărăciei şi promovarea 

incluziunii sociale a 

persoanelor  aflate în 
dificultate prin 

asigurarea serviciilor 

menite să satisfacă 
nevoile acestora

Sloganul Asociaţiei “Doar 
împreună putem reuşi”

Scopul asociaţiei constă 
în ajutorarea oamenilor, 

nemijlocit şi 
dezinteresat, în 
ameliorarea sănătăţii 

fizice, psihice , a 

educaţiei, apolitic şi 
neconfesional



ASOCIATIA SAMARITENII ORASTIENI

Activitatea Asociaţiei Samaritenii Orăştieni derulată în  perioada la care face referire
raportul s-a fost desfăşurată după cum urmează:

In data de  7 februarie 2013 a avut loc Sedinţa Adunării Generale Anuale  care s-a
desfăşurat la sediul  ASO  iar  pe Ordinea de zi  a fost  menţionat  Raportul   preşedintelui
pentru anul 2012 , Raportul financiar Contabil,  Raportul Comisiei de Cenzori, Prezentarea
Proiectului  de  Buget  pentru  anul  2013,  alegerea  Preşedintelui  pentru  urmatorii  4  ani,
alegerea  Vicepreşedintelui  pentru următorii  4 ani, alegerea unui membru dintre membrii
pentru  Consiliul  Director.  La  Şedinţa AGA au fost  prezenţi  un număr de 27 de membrii
fondatori, aderenţi precum şi invitaţi. Au fost re-aleşi pentru următorii 4 ani, Corinna Lădar
in  functia  de  Preşedinte,  Teodor  Paşca  in  functia  de  Vicepreşedinte  precum  şi  Cristian
Zgăvîrdean  ca şi membru  în CD.

Tot în această luna februarie, au fost semnate Actele Adiţionale la  Convenţiile de
Colaborare pentru SMURD cu Primăriile şi Consiliile Locale iar sumele pentru anul 2013 au
rămas cele de la nivelul anului 2012.

În data de 27 februarie 2013 a avut loc  cel  de-al  treilea eveniment de promovare
desfăşurat  în  cadrul   proiectului  Centru  rezidenţial  pentru  persoane  vârstnice  care  s-a
desfasurat la Sala de Şedinţe a Consiliului Local Orăştie  în prezenţa a 22 de persoane  din
rândul partenerilor şi colaboratorilor asociaţiei.

Tot  în  luna  februarie  2013  am  obţinut  prelungirea  perioadei  de  implementare  a
Proiectului CRPV pentru 6 luni deoarece lucrările  nu au putut fi finalizate la data de  22
februarie 2013  din cauza lipsei fondurilor.

În luna martie 2013 am obţinut o finanţare de la Ministerul Muncii  Familiei Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru o parte din dotările necesare  Centrului rezidenţial
pentru persoane  vârstnice. Valoarea finanţării este de 24.469 mii lei pentru o perioadă de 3
ani.

Am  participat   la  acţiunea  de  apărare  civilă  organizată  de  Primăria  Municipiului
Orăştie prin Comitetul  Local pentru Situaţii de Urgenţă  Orăştie în data de 20.03.2013 la
exerciţiul de alarmare publică,  punând la dispoziţie cortul si 2 volutari  din rândul salariatilor
si voluntarilor - personal medical.

Şi în acest an, am depus un proiect pentru obţinerea finanţării la Rompetrol, însă deşi
am obţinut un punctaj mare din punct de vedere al  calităţi  proiectului,  nu am reuşit  să
strângem  suficiente voturi   pentru a obţine finanţare, condiţie impusă de finanţator şi astfel
nu am reuşit să obţinem fonduri pentru ceea ce  ne-am propus. În cadrul acestui proiect am
semnat Acorduri de parteneriat cu Instituţiile de învăţământ   din comunităţile cu care am
mai colaborat , acţiuni  de prim ajutor în rândul elevilor şi cadrelor didactice, care se vor
desfăşura în anul şcolar 2013-2014.
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Am depus in  luna iulie o Cerere de finanţare la Fondul ONG in Romania, componenta 4:

Dezvoltarea serviciilor sociale si de baza prin responsabilitate si eficienta in alocarea 
resurselor 

Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciilor sociale si de baza prin responsabilitate si eficienta in
alocarea resurselor, suma solicitat de 250.000 Euro din care ASO ar sprijini si sustine Primaria
Orastie cu precadere Spitalul Municipal Orastie: aici ar fi investitia materiala in proportie de
85%.  Am  fost  informati  ca  aceasta  a  indeplinit  criteriile  de  verificare  a  conformitatii
administrative si a eligibilitatii. 
In urma verificarii,  Cererea de finantare a fost declarata eligibila  si  a intrat in etapa de
evaluare tehnica si financiara.

      

Cu  ocazia  sărbătorilor  Pascale  am  distribuit  12  pachete  cu  produse  alimentare
persoanelor aflate în dificultate tineri şi vârstnici.   Tot cu ocazia sărbătorilor Pascale am
obţinut o sponsorizare în valoare de 230 lei   de la SC Fares Orăştie , sponsorizare constând în
ceaiuri de plante şi suplimente nutritive pentru persoanele  vârstnice asistate în proiectele
ASO.
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Şi pentru anul 2013 am obţinut Subvenţie de la Consiliul Local Orăştie, în baza Legii
34/1998, pentru 10 persoane  vârstnice  asistate în reţeaua la domiciliu pentru vârstnici, în
valoare de 10.000 lei.  Hrana caldă pentru persoanele asistate se prepara la Restaurantul
Coroana  şi este transportată la domiciliul vârstnicilor  prin grija  lucrătorului social Marinela
Belteki iar activitatea medicală este asigurată de către  asistentul medical, Cornelia Pestisan
care  merge la domiciliul beneficiarilor.

                

Au  continuat   lucrările  la   Centru   rezidenţial,  au  fost  finisate  exterioarele   şi
interioarele clădirilor de la corpul A şi B, s-a realizat instalaţia electrică, au fost montate
geamurile poarta de la intrare, au fost finisate cele 3 încăperi  de la subsolul corpului A, a
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fost  montată  tâmplăria  la  subsolul  corpului  A  la  atelierele  de  bricolaj.

 

În  luna  iulie  am  primit  sub  formă  de  donaţie  de  la  partenerii  germani  aparatura
medicală  şi  consumabile   medicale,  pe  care  le-am   donat  Spitalului  Municipal  Orăştie,
instituţie cu care avem încheiat un  Protocol de colaborare,   pentru asigurarea transportului
sanitar neasistat. Şi tot de la prieteni germani, persoane fizice am obţinut un împrumut în
valoare de 30.000 Euro pentru ai folosi la plata lucrărilor de construcţie efectuate la Centru
rezidenţial pentru persoane vârstnice. Aceasta suma se restituie pana la 30 martie 2014.

În luna iunie am obţinut  o finanţare de la Primăria Municipiului Orăştie   în valoare de
4000 lei pentru a achiziţiona echipamentul  paramedicilor în valoare de 5400 lei iar restul de
1400 au fost  completati din bugetul ASO.

În decursul  acestui an, am distribuit persoanelor aflate în suferinţă 16  bastoane de
sprijin, 30 pachete cu scutece pentru imobilizaţi la pat,  17 cărucioare,  13 cadre de mers, 1
pat de ingrijire , 2 bucati  gastrofibroscop, 1 cutie consumabile medicale, 1 pat pentru secţia
de ginecologie a Spitalului Municipal Orăştie. 
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In luna iulie a.c., un grup format din 7 voluntari de la ASB Helmstedt Germania, au
participat  alături de firma de construcţii  la finisarea pereţilor de la corpul B al centrului
rezidenţial, pentru a  urgenta lucrările, iar alături de ei  s-au implicat şi voluntari de la ISU
Orăştie,  pentru recondiţionarea mobilierului  obţinut de la partenerii germani .
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În luna iulie am sprijinit o familie nevoiasă din Orăştie cu 750 lei pentru a putea pleca
cu  fetiţa sa  de 12 ani  la operaţie la o clinica din Cluj,  deoarece este  grav bolnavă.                           

Pe timpul verii,  în zilele cu grad ridicat de disconfort termic, am organizat acţiuni de
prim-ajutor pe stradă, mai precis în faţa sediului, pe aleea pietonală, acţiuni  desfaşurate de
personalul paramedical.
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Echipajul S.M.U.R.D. Orastie a avut in anul 2013  - 554 interventii  dupa cum urmeaza:  
Orastie 339 , Geoagiu 87, Turdas 46, Romos 23, Beriu 22, Orastioara 19, Martinesti 16,
Balsa 2

                       
Echipajul a fost dotat cu echipament de lucru
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Din septembrie avem un echipaj salvator canin coordonat de voluntarul Gratian Dancsorean, 
cainele Diamond este inca in perioada de pregatire dar a participat in octombrie la cautarea 
unei victime pe raza municipiului Cluj unde face trainingul.

                    
Din cotizaţiile membrilor am obţinut suma de 600 lei  până în prezent  iar din donaţii

am obţinut suma de 12098 LEI.
Si in acest an, am organizat doua acţiuni de strângere de fonduri cu ocazia sarbatorilor

Pascale  iar  în  luna  septembrie  la  acţiunea  organizată  de  Primaria  Orăştioara  de Sus   la
Costeşti. Din banii stranşi la aceste acţiuni, am reuşit să oferim  câte un pachet cu alimente şi
produse de curăţenie varstnicilor asistati in reteaua noastra.

                

Asociatia a fost reprezentata de presedintele Corinna Ladar, in luna August, alaturi de
alte  organizatii  Samaritene  din  Romania,   la  Berlin,    in  scopul  constituirii  Federatiei
Samaritenilor Romani. S-au stabilit pasii care trebuie urmati, au fost desemnate persoanele
care vor reprezenta fiecare organizatie din Romania, precum si sediul central si presedintele
Federatiei.
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In luna noiembrie a.c. am obtinut tot cu sprijinul partenerilor germani un transport umanitar 
continand obiecte  necesare pentru centru rezidential pentru persoane  varstnice precum si 
obiecte de  imbracaminte pentru adulti si copii,  care au fost donate Parohiei Greco-Catolice 
din Orastie  cu  scopul de a fi distribuite mai departe nevoiasilor. La descarcarea 
transportului umanitar ne-au ajutat ca de obicei, pompierii de la Detasamentul de Pompieri 
din Orastie care de fiecare data au raspuns prompt si fara complicatii atunci cand am avut 
nevoie de ajutor.

      

In ajun de Craciun am descarcat mobilierul pentru CRV:
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Tot  de aceasta  data si tot cu sprijinul partenerilor gemani am obtinut 50 de cutii cu cadouri 
de Craciun constand in obiecte de imbracaminte si incaltaminte care au fost distribuite 
copiilor cu situatii modeste de la Gradinita din Castau  Comuna Beriu.

In luna decembrie  ca  in fiecare an, am realizat Serata Caritabila de iarna care a avut loc in 
data de 14 Decembrie si a fost desfasurata la Restaurantul „Coroana” din Orastie.
Au fost prezente aprox. 65 de persoane  din randul partenerilor, colaboratorilor si 
sustinatorilor nostri care  si de acesta data ne-au sprijinit financiar  pentru a aduce bucurie 
de sarbatori in sufletele celor  mai defavorizati, fie ei copii, adulti sau varstnici.

          

Din donatiile stranse, am realizat 25 de pachete cu produse alimentare si de curatenie  pe 
care le-am distribuit in preajma Craciunului       
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Transportul sanitar neasistat a functionat foarte bine, cei trei ambulantieri voluntari sunt 
foarte implicati si seriosi. Mihai Lazar, Tiberiu Dreptate si Ionut Ivanescu s-au organizat si au 
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putut imbina aceasta  munca voluntara cu profesia si locul de munca remunerat fara sincope 
care ar fi periclitat acest serviciu. Indiferent cand au fost solicitati au fost prezenti.

                                               

RAPORT FINANCIAR 2013
     

Venituri Suma (RON)
Cotizatii/conventii/subventii 274.299,00 lei

Donatii 167.616,00 lei
Dobanzi bancare 112,00 lei

Ajutoare si imprumuturi
nerambursabile

56.437,00 lei

Venituri din diferente de
curs valutar

520,00 lei 

TOTAL 498.984,00 lei

               
Cheltuieli Suma ( RON)

Cheltuieli privind stocurile 1.101,00 lei
Cheltuieli cu lucrarile si serviciile

executate catre terti
1.865,00lei 

Cheltuieli cu alte servicii executate
de terti

51.911,00 lei

Cheltuile cu alte impozite, taxe 26.033,00 lei
Cheltuieli cu personalul 231.733,00 lei

Cheltuieli privind asigurarile si
protectia sociala

50.428,00 lei

Cheltuieli diferente de curs valutar 691,00 lei
Cheltuieli cu amortizarile 1.257,00 lei

TOTAL 365.019,00 lei

MUNICIPIUL ORASTIE, B-DUL NICOLAE BALCESCU  NR.16, JUD. HUNEDOARA



ASOCIATIA SAMARITENII ORASTIENI

Mulţumiri 
Parteneri Educaţionali
Colegiul Naţional Aurel Vlaicu  Orăştie
Liceul Tehnologic  Nicolaus Olahus
Scoala Generala Clasele I-VIII Dr. Aurel Vlad Orastie 
Şcoala Generală Clasele I-VIII- Constantin Daicoviciu Beriu
Şcoala Generală  Clasele I-VIII- Hadrian Daicoviciu   Orăştioara de Sus
Şcoala Generală Clasele I-VIII- Romos 
Şcoala  Generală Clasele I-IV – Mărtineşti
Şcoala Generală Clasele I-IV- Rapoltu Mare
Şcoala Generală  Clasele I-IV-Vaidei 
Colegiul Tehnic Agricol Alexandru Borza Geoagiu

Parteneri Samariteni si parteneri sociali
Arbeiter Samariter Bund –Germania
Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Hunedoara
Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
Primăria şi Consiliul Local Orăştie
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice -Agenţia de Dezv. Regională Vest 

Parteneri Media
Presa Locală -  Ziar săptămânal Palia 
Presa Judeţeană - Cotidianul Ziua de Hunedoara 
Radio Color Orăştie

Parteneri Serviciul S.M.U.R.D.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara
Spitalul Judeţean de Urgenţă Hunedoara –Deva
Spitalul Municipal Orăştie 
Direcţia de Sănătate Publică – Hunedoara 
Primăria Municipiului Orăştie
Primăria Comunei Beriu
Primăria Comunei Mărtineşti
Primăria Comunei Turdaş
Primăria Oraşului Geoagiu
Primăria Comunei Romos
Primăria Comunei Orăştioara de Sus
Primăria Comunei Balşa

Angajati cu contract de voluntariat
Lucrator social , Marinela Belteki
Jurist, Vasile Cristian Zgavardean
Asistent medical, Cornelia Pestisan
Ambulantier, Mihai Lazar
Ambulantier, Tiberiu Dreptate
Ambulantier, Ioan Ivanescu
Coordonator–echipaj canin salvator , Gratian Dincsorean 
Coordonator clubul de seniori „ Nu ma uita” Adriana Homorodean
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Angajati cu contract de munca / contract servicii

Director executiv, Dorina Moiş
Contabil Adriana Andrioni
Paramedici S.M.U.R.D.:
             Andrei Antonie 
             Gabriel Berc ea
             Ioan Borza
             Claudiu Cocrean
             Mihai Drăgănesc
             Cosmin Herţa
             Khalil Mansour
             Adrian Pîrva

Le mulţumim de asemenea  tuturor celor care ne-au
fost alături şi ne-au sprijinit,  precum şi celor care au

redirecţionat    2%   din impozitul pe venit către
Asociaţia Samaritenii Orastieni !

                       CONTACT

ASOCIAŢIA SAMARITENII ORĂŞTIENI
Adresa: Municipiul Orăştie, B-dul Nicolae    Bălcescu

Nr. 16, Judeţul Hunedoara, cod poştal 335700,
România

Telefon: +004(0)254-241222
Fax:  +004(0)254-241222

Website: www.aso.orastie.org
E-mail: samaritenii@clicknet.ro
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