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Mesajul presedintelui: 

„Nimeni nu poate realiza totul de
unul singur. De aceea ar trebui sa

fim generosi si sa acordam
recunoastere celor care ne sprijina

si ne ajuta!”

Sa nu uitam insa ca sunt doua categorii de
oameni: unii care viseaza fapte mari iar

altii care sunt treji si le realizeaza.

Corinna Ladar
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Ce am realizat în anul 2012
I. Proiect:

Centru rezidenţial pentru persoane vârstnice cu servicii de lunga durata
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Scopul asociaţei constă în ajutorarea oamenilor, nemijlocit şi
dezinteresat, în ameliorarea sănătăţii fizice, psihice , a

educaţiei, apolitic şi neconfesional.

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”



 
II. Asistenţă şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice               

III. Serviciul privat de ambulanţă  privind transportul sanitar 
neasistat

                                   
IV. Acţiuni de informare, acordare prim-ajutor realizat în rândul 

elevilor şi cadrelor didactice  din Orăştie şi satele învecinate         
 

I. Pentru Centru rezidenţial pentru persoane vârstnice
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Proiectul Centru rezidenţial pentru persoane vârstnice este finanţat de Uniunea 
Europeană  prin Programul Operaţional Regional 2007-2013;
Numărul de referinţă al proiectului este Cod SMIS 21158, data de începere a proiectului: 23 
Decembrie 2011.
Centrul rezidenţial este amplasat  în Orăştie, Str. Andrei Şaguna Nr.16 ( fosta şcoală 
generală SAM)

Proiectul se adresează unui număr de 30 de vârstnici, pentru Centru rezidenţial şi 
alţi 15  vârstnici  din randul prietenilor şi cunoscuţilor rezidenţilor, pentru  Centru de zi. 

Rezultate:

- S-a intocmit un  studiu de fezabilitate pentru realizarea investiţiei,
- S-a realizat un proiect tehnic pentru realizarea Centrului  rezidenţial pentru vârstnici, 
- S-au obţinut  certificatul  de urbanism da la Consiliul local  pentru realizarea investiţiei 
precum si autorizatia de constructie.
- S-a incheiat un contract de servicii de consultanţă;
- S-a  depus la ADR Vest un dosar complet de finanţare; 
- A fost acceptată cererea de finantare si a fost semnat contractul  de finantare;
- A inceput proiectul si a avut loc un eveniment de lansarea a proiectului de finanatare; 
- A fost  intocmită documentaţia pentru achiziţia de lucrări;
- A fost selectata  o firma de constructii din  3 care au participat la licitatie  si a fost 
incheiat un  contract de lucrari; 
- 1 contract de editare a materialelor informative si de publicitate,150 buc. brosura 
informativa 16 ianuarie, 150 buc. brosura informativa  19 aprilie, 2500 buc. pliante 
informative 25 mai , panou temporar de amplasare in santierul de constructii, brosura 
informativa  27 iulie, 100 buc. chestionare de impact luna iunie, 1 brosura informativa 26 
octombrie.
- 1 contract privind promovarea proiectului in mass-media, locala, 2 comunicate de presa  
transmise in saptamanalul Palia Expres, in lunile ianuarie si martie,  
- 1 contract privind promovarea proiectului  in mass-media, regionala, 2 comunicate de 
presa  transmise in presa regionala respectiv , in lunile ianuarie si martie, 
- 1 contract de servicii de audit financiar, 

- 2 rapoarte intermediare de audit 
financiar încheiate în luna iulie şi 
octombrie.
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Brosura informativă nr 1 editata  în 150 exemplare, la 
lansarea  proiectului Centru Rezidenţial pentru persoane 
vârstnice pe data de 20 ianuarie 2012    

   Broşura informativă nr. 2 
editata  în 150 exemplare, pe data de 19 aprilie 2012 şi distribuită  în cadrul evenimentului 
de promovare a proiectului la Sala de sedinţe a Consiliului Local Orastie                                    

                               Broşura informativă  nr.3  editată în 150 de
exemplare,  la data de  27 iulie  2012, fiind distribuită spre informare partenerilor şi
colaboratorilor asociaţiei, cu  privire la stadiul proiectului Centru Rezidenţial pentru

persoane vârstnice 

                                                        
Broşura informativă  nr. 4  editata în 150 de exemplare, la data de 26 octombrie 2012 , 
fiind distribuită  partenerilor şi colaboratorilor  precum şi invitaţilor, la Serata Caritabilă de
iarnă  în decembrie 2012.
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Luna februarie a fost foarte amplă deoarece  am pregătit  documentaţia pentru cererea de
oferte privind  achiziţia de lucrări pentru  construcţia Centrului rezidenţial. 

În  data  de  7  februarie  a   fost  transmisă  invitaţia  de  participare  la  3  operatori
economici   iar la data de 17 februarie au fost  depuse la sediul  ASO documentaţiile de
participare la ofertă.

Au fost prezente la această licitaţie 3 firme de construcţii şi anume 2 din Deva şi 1
din Orăştie. La selecţia de oferte firma care a avut preţul cel mai scăzut a fost firma de
construcţii din Orăştie respectiv SC TC-Ind SA.

La  data  de  1  Martie  2012  au  început  lucrările  de  construcţie  pentru  Centru
rezidenţial, care se desfăşoară conform graficului.

 
Evoluţia  lucrărilor  la  Centru  Rezidenţial  pentru  persoane  vârstnice  se  poate

evidenţia  prin cateva imagini prezentate în raport:

      

                                    

În total, este vorba de o suprafaţă construită de circa 1200 mp şi suprafaţă 
desfăşurată de 1500 mp. Proiectul pe care-l implementăm are valoare mărită şi prin faptul 
că oferă o gamă largă de servicii cu confort sporit, care au în vedere nu numai nevoile 
materiale şi de sănătate, ci şi pe cele ale spiritului, care le facilitează manifestarea 
aptitudinilor, talentelor şi obiceiurilor tradiţionale. De asemenea, aduce un plus de 
stabilitate şi confort social, pentru personalul angajat şi are valoare sporita prin acordarea 
unei destinaţii bine definite infrastructurii inactive şi total ineficiente.                                

Centrul are un Regulament de organizare si functionare aprobat de Adunarea 
Generala ASO  şi va începe să funcţioneze odată cu implementarea proiectului iar ulterior 
îşi va menţine responsabilităţile, acestea fiind adaptate la specificul perioadei de 
întreţinere, prin care trece orice proiect de finanţare.
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II. Asistenţă şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vâstnice
 
Rezultate:
     -   1 serviciu social acreditat;

- 10 vârstnici cu probleme  sociale şi de sănătate au primit  hrană caldă la domiciliu de
3 ori/saptămână, precum şi asistenţă medicală, informare şi consiliere, reprezentare
de interese;

- 68 de pachete cu produse alimentare şi produse  de curăţenie distribuite persoanelor
nevoiaşe;

- 152 pachete scutece pentru adulţi , 16 cărucioare, 25 bastoane, 18 cadre de mers 
distribuite persoanelor aflate în nevoi;

Pentru  activitatea  de  asistenţă  socială  privind  serviciile  la  domiciliu  pentru  persoane
vârstnice am obţinut subvenţie pentru anul 2012 din partea Consiliului Local Orăştie  în
baza Legii 34/1998 în valoare de 6240 lei. Spre deosebire  de anii anteriori, în acest an
subvenţia de la Consiliul Local a fost alocată periodic, fiind  în avantajul nostru pentru că
am putut să facem plata  facturilor la hrana pentru vârstnici  la timp.

Cu ocazia sărbătorilor de Paşte  am distribuit un număr de 14 pachete cu alimente
persoanelor din cea mai defavorizată categorie socială. În lunile martie, iunie, septembrie
şi decembrie  prin sprijinul unei persoane generoase preocupată  în de soarta persoanelor
defavorizate, am primit câte 12  pachete  cu alimente, pe care le-am distribuit celor mai
defavorizaţi copii, adulţi şi vârstnici, altii decat cei  implicati de Paste sau Craciun. Cu
ocazia sarbatorilor de iarna  am distribuit  persoanelor varstnice 20 de pachete  cu alimente
si materiale igienico-sanitare.              
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III. Serviciul de ambulanta privat privind transportul sanitar neasistat
În anul 2012 , începând cu 11 iulie,   după  multe eforturi, am reuşit să punem în 
funcţionare serviciul medical privind  transportul sanitar neasistat , ambulanţa fiind primită
sub formă de  donaţie în anul 2011, de la partenerii germani.
Acest serviciu    funcţionează  cu 3 ambulanţieri instruiţi în cadrul serviciului de Ambulanţă 
Judeţean Cluj în perioada 12 martie -28 aprilie 2012;
1 autorizaţie de funcţionare obţinută;

IV. Acţiuni de informare şi prim-ajutor realizate în instituţiile de
învăţământ

Acţiunile de informare, acordare prim- ajutor realizate în rândul elevilor 
şi cadrelor didactice  din Orăştie şi satele învecinate s-au realizat în prima parte a anului şi 
au fost implicaţi peste 500  de elevi de la Şcolile Generale din  Orăştie, Rapoltu Mare, 
Vaidei, Geoagiu, Orăştioara, Beriu, Mărtineşti şi  Romos. 

Celor care au participat la acţiunile de prim-ajutor, le-au fost distribuite jucării şi 
s-au aplicat  chestionare de impact. Acţiunile au fost desfasurate de paramedicii 

echipajului S.M.U.R.D. Orăştie, angajaţi în cadrul Asociaţiei Samaritenii Orăştieni respectiv 
domnii  Khalil Mansour, Gabriel Bercea, Ioan Borza si Mihai Draganesc.

ASOCIATIA SAMARITENII ORASTIENI 9



    

Până în  prezent  la asociaţia noastră au aderat   un număr de 56 de membrii cu
profesii şi vârste diferite. Tot în luna ianuarie, am încheiat un Protocol de Colaborare cu
Poliţia Municipiului Orăştie, care sa ne sprijine în activitatea socială pe care o desfăşurăm
la nivel de Orăştie. 

V.  Alte realizari:
In luna martie a.c., asociaţia noastră a  primit o invitaţie din partea partenerilor
germani în urma careia o  delegaţie formată din 7 membrii s-a deplasat la ASB-
Helmstedt, în cadrul unui schimb de experienţă privind  serviciile de sănătate.

  

Din această delegaţie au făcut parte preşedintele asociaţiei,  membrii,  salariaţi şi
voluntari, care işi desfăşoară activitatea în asociaţie.

În decursul  acestui  an, am distribuit persoanelor  aflate în suferinţă bastoane de
sprijin, pachete cu scutece pentru imobilizaţi la pat,  cărucioare,  carje, cadre de mers.
Menţionăm faptul că ajutoarele provin tot din partea partenerilor germani  care au sprijinit
asociaţia Samaritenii Orăştieni  încă de la început.
 La afisierul din centrul orasului afisam bianual aspecte din activitatea asociatiei.
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Pe  langă
activităţile
asociaţiei
menţionate   până
acum  în  prezentul
raport,   există
echipajul
S.M.U.R.D. Orăştie,
format  din  8

paramedici,  care  funcţionează  în  cadrul  Departamentului  DAM  –UPC   iar  activitatea  o
desfăşoară în cadrul Detaşamentului de Pompieri Orăştie.

Parteneri  în  acest  proiect   ne  sunt   Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă
Hunedoara, Spitalul  Judeţean de Urgenta Deva, Spitalul  Municipal  Orăştie, Primăria şi
Consiliul  Local  al  Municipiului  Orăştie,  Primăria   şi  Consiliul  Local  al  Comunei  Beriu,
Primăria şi  Consiliul  Local al  Comunei Martineşti,  Primăria şi  Consiliul  Local al  Comunei
Turdaş, Primăria şi Consiliul Local al Comunei Romos,  Primăria şi Consiliul Local al Comunei
Orăştioara de Sus Primaria şi Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, Primăria şi Consiliul Local
al Comunei Balşa.

In anul 2012 echipajul SMURD Orastie  a fost prezent la 670 de intervenţii  după cum
urmează:

- Municipiul Orăştie – 413
- Comuna Beriu- 28
- Comuna Orăştioara de Sus-19
- Comuna Romos- 20
- Comuna  Martineşti- 5
- Comuna Turdaş- 45
- Comuna Balşa - 6
- Oraşul Geoagiu- 126
- DN 7  8 accidente
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Asociaţia noastră este mereu preocupată de soarta aproapelui, de aceea şi în acest
an, am organizat 3 acţiuni de strângere de fonduri respectiv în luna mai la sărbătoarea
Maialului Orăştian, în luna septembrie la Expozitia si bursa de ovine organizat de Primaria
Orăştioara  de  Sus   la   Costeşti  şi  în  5  decembrie,  cu  ocazia  Zilei  Internaţionale  a
Voluntarului. Din banii stranşi la aceste acţiuni, am suplimentat hrana vârstnicilor asistati şi
le-am oferit  câte un pachet cu alimente şi produse de curăţenie.

Aceste acţiuni sunt realizate de către salariaţii şi voluntarii asociaţiei.

 aspecte de la actiunea de strângere de fonduri
realizată  la sărbătoarea Maialului  Orăştian
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                       aspecte de la acţiunea de strangere

de fonduri cu ocazia „ Zilei internationale a voluntarului” din 5 Decembrie
                                         

                                                   aspecte de la acţiunea de
strângere de fonduri   organizată la sărbătoarea câmpenească de la  Costeşti   cu ocazia
expoziţiei şi bursei de ovine „ Ţurcana”

                                                                  

Ca în fiecare an, şi în acest an am realizat „Serata caritabilă de iarnă” la care au fost
prezenţi în jur de 60 de invitaţi  din rândul oamenilor de afaceri, medicilor, politicienilor
etc,  care au fost alături de noi şi carora le mulţumim  în mod deosebit, pentru că au pus
umărul lângă al nostru pentru a limbunatati viaţa vârstnicilor asistaţi în proiectele noastre.
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RAPORT FINANCIAR 2012

Venituri Suma (RON)
Programul 2% 4.094,96 lei

Cotizatii 604,49 lei
Donatii 25.289,75 lei

Subventii 6.240,00 lei
Conventii 256.670,4 lei

Dobanzi bancare 77,93 lei
Active circulante 42.238,71 lei
Depozite bancare 7.500 lei

Total 342.714,24 lei
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Cheltuieli Suma ( RON)
consumabile 1386,81 lei

Obiecte de inventar 390 lei lei 
utilitati 533,57 lei
Personal 228016,00 lei

Cheltuieli diferente curs valutar 111,22 lei
Cheltuieli cu sponsorizari 2093,27 lei

Cheltuieli cu masa 4440 lei
Asigurari sociale 49552,00 lei

Prime 500,00 lei
Echipamente 3264,00 lei

deplasari 3028,39 lei
Cheltuieli postale 2290,01 lei
Cheltuieli bancare 1645,8 lei
Cheltuieli la terti    23180,71 lei

Cheltuieli impozite si taxe     102,54 lei
Cheltuieli cu amortizarea     1256,76 lei

Total 321.791,08 lei

Mulţumiri 
Parteneri Educaţionali
Colegiul Naţional Aurel Vlaicu  Orăştie
Grup Şcolar Nicolaus Olahus
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
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Parteneri Samariteni si parteneri sociali
Arbeiter Samariter Bund –Germania: Anuarele ASB in care suntem mentionati.

                  
                 

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 Dezvoltare Regională 
Vest -

Parteneri Media
Presa Locală - Săptămânalul Palia 
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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
Lucraror social , Marinela Belteki
Jurist, Vasile Cristian Zgavardean
Asistent medical, Cornelia Pestisan
Ambulantier, Mihai Lazar
Ambulantier, Tiberiu Dreptate
Ambulantier, Ioan Ivanescu
Coordonator clubul de seniori „ Nu ma uita” Adriana Homorodean

Angajati cu contract de munca / servicii

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

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 !
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                   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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