RAPORT PRIVIND BUNELE PRACTICI DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ ȘI
LOCALĂ ÎN TRANSMITEREA DE INFORMAȚII PUBLICE ȘI ÎN COOPERAREA CU
ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE PENTRU COMBATEREA COVID-19
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SERVICIUL POLITICI DE COOPERARE CU MEDIUL ASOCIATIV
DIRECȚIA GENERALĂ GUVERNARE DESCHISĂ, RELAȚII PUBLICE ȘI COOPERARE

SURSE și ORIZONT
Raportul își propune să ofere un tablou al modului în care autoritățile publice de la nivel central și
local au înțeles în perioada martie / aprilie 2020 să comunice cetățenilor informațiile legate de
evoluția COVID-19 în România, măsurile întreprinse în combaterea COVID-19, acțiunile de cooptare
a societății civile organizate în eforturile de dotare a spitalelor, asigurarea persoanelor aflate în
dificultate cu cele necesare. Principiul cooperării cu societatea civilă ar trebui să stea la baza activității
instituțiilor publice cu atât mai mult în această perioadă de criză în care este necesară o sinergie din
partea tuturor forțelor civice și administrative în responsabilizarea populației și susținerea grupurilor
vulnerabile.
Raportul se bazează pe monitorizarea siteurilor oficiale și paginilor de facebook ale Ministerelor,
Instituțiilor Prefectului și o parte din UAT-uri, respectiv, Municipii. Menționăm că în condițiile create
de prevederile art. 8 alin.1 și alin.3 din Ordonanța Militară nr. 2 din 21. 03.2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID 19 (autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice
și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani fără susținători sau altă formă de ajutor și
să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. De asemenea,
comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități
de sprijin pentru persoanele menționate mai sus) am considerat important de aflat în ce măsură
organizațiile neguvernamentale au fost implicate în procesul de identificare a acestor persoane și
nevoilor de sprijin din comunitate.
Considerăm că acest raport poate oferi în primul rând autorităților publice locale modele de bună
practică, idei de îmbunătățire a modului în care înțeleg să comunice cu cetățenii în social media pe
tema combaterii COVID-19, exemple de valorificare a expertizei organizațiilor neguvernamentale în
răspunsul pe care îl pregătesc pentru gestionarea acestei crize în comunitate și să semnaleze
autorităților publice centrale o gestionare mai bună a comunicării guvernamentale la nivelul
instituțiilor prefectului și municipiilor( de ex. lipsa de vizibilitate pe siteul acestora a unor platforme
precum rohelp.ro)
APRECIERI
Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ apreciază că există o efervescență a inițiativelor
din mediul asociativ din această perioadă dar organizațiile neguvernamentale se confruntă cu
dificultăți în a și urmări misiunea din cauza crizei și a fragilizării organizaționale sub aspect financiar,
al resurselor umane și a capacității de a asigura continuitate în furnizarea de servicii. Crearea de
coaliții, proiecte în parteneriat în sector sau chiar realizarea unor noi forme de organizare (ex.Centrul
de Urgențe Sociale- Iași), intensificarea activităților de fundraising în comunităţi, apeluri la donații
sunt câteva dintre metodele cu care sectorul neguvernamental a încercat să și asigure supraviețuirea și
în același timp să vină în întâmpinarea nevoilor grupurilor vulnerabile.
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Unele autorități publice au înțeles aceste problemele și că sectorul neguvernamental poate veni doar în
sprijinul demersurilor autorităților publice pentru administrarea situațiilor critice actuale fără a se
substitui acestora, altele se pare că au avut dificultăți în a și găsi parteneri din mediul asociativ (ex.
Gorj- înființarea unei organizații neguvernamentale de către autoritățile publice) sau nu au avut
exercițiul de a lucra cu acestea (acest lucru presupunând existența unor baze de date cu organizațiile
mai ales din servicii sociale, colaborări anterioare).
Acele instituții care au înțeles însă că este esențială în această criză coordonarea eforturilor dintre
administrație și societate civilă în combaterea COVID și că trebuie valorificată capacitatea de a lucra
cu voluntari pe care organizațiile neguvernamentale și au dezvoltat în timp trebuie remarcate și acesta
a fost și obiectivul acestui raport. Transparența activităților desfășurate din resurse publice în cazul
autorităților publice cât și ca urmare a donațiile primite din sectorul privat în cazul organizațiilor
neguvernamentale( există multe organizații care au făcut în această perioadă acest exercițiu de
transparență) este fundamentală în construirea acelui capital social bazat pe responsabilitate și
încredere de care avem nevoie pentru a depăși această criză.
Serviciul își manifestă disponibilitatea de a ajuta autoritățile publice locale în identificarea de
parteneri neguvernamentali (platforma rohelp fiind un exemplu în acest sens privind organizațiile
implicate activ în limitarea efectelor epidemiei de Covid-19) și speră ca prin activitățile pe care le
desfășoară să contribuie la creșterea capacității instituțiilor publice a coopera cu mediul asociativ.
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LA NIVEL CENTRAL - CAMPANII DE INFORMARE
Mediatizare gratuită a mesajelor de interes public care sprijină măsurile de prevenire a
răspândirii COVID -19 – ordonanţă militară
ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19
Articolul 9
(1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, comunicatele, textele,
materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a
răspândirii COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau
privați, persoane fizice sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga
ca timp suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.
(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau
instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de
utilitate publică.“
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Guvernul a adoptat un memorandum privind desfășurarea unei campanii de informare a
populației cu privire la răspândirea noului coronavirus - Memorandumul
nr.20/4888/A.T./28.02.2020
Secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, a anunțat joi, 27.02.2020, la Palatul Victoria,
că Guvernul României a aprobat un Memorandum cu tema Campanie corectă și asumată de
conștientizare și informare a populației de către autoritățile publice asupra importanței
prevenirii răspândirii pe teritoriul României a noului „coronavirus (COVID-19)”. “Guvernul va
realiza, în parteneriat cu organizaţia Crucea Roşie Română, o campanie de informare publică
dedicată prevenirii pe teritoriul României a noului coronavirus. Astăzi am adoptat un
memorandum care stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea acestei campanii de informare
publică. Ea va fi organizată şi desfăşurată cu sprijinul Crucii Roşii, organizaţie care se bucură de o
largă credibilitate în rândul populaţiei“, a declarat Antonel Tănase. Secretarul general al
Guvernului a precizat că perioada de desfăşurare a campaniei este de cel puţin două luni.
“Secretariatul General al Guvernului va susţine acest demers prin fondurile necesare, pe care le
vom aloca și care sunt prevăzute în buget. Pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei, Crucea
Roşie va colabora cu ministerele şi cu celelalte instituţii publice abilitate să furnizeze informaţii
necesare desfăşurării campaniei. Campania se va desfăşura atât prin mijloacele tradiţionale de
comunicare, cât şi în mediul online, care este preferat de tineri şi nu numai“, a precizat Antonel
Tănase. Totodată, secretarul general al Guvernului a spus că obiectivul campaniei este
combaterea fake news-urilor şi oferirea unor informaţii corecte şi complete populației,
precizând că acest demers vine în completarea informărilor transmise de Grupul de comunicare
strategică din cadrul Guvernului României.
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DSU, Grupul de comunicare strategică, Ministerul Sănătății- campanie de informare
realizată cu sprijinul Observatorului Roman de Sănătate și a Asociației Universităților de
Medicină și Farmacie din România
Fii un erou pe scara ta de bloc, ajută-ți bătrânii! Campanie organizată de Departamentul
de Sănătate Publică – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj și Observatorul Român de
Sănătate, cu sprijinul Fundației Comunitare Cluj
Ministerul Educaţiei şi Cercetării- Campania #ÎmiPASĂ #ȘcoaladeACASĂ
Campania #ÎmiPASĂ #ȘcoaladeACASĂ - mesajele de susținere trimise de personalități marcante în
domeniul lor de activitate sunt publicate pe canalul oficial de Youtube al Ministerului Educației și
Cercetării. „Prin această campanie îmi doresc să transmitem elevilor, studenților și părinților
încurajarea de a se proteja de infectarea cu noul coronavirus (COVID-19) evitând pe cât posibil
spațiile aglomerate. Totodată, este important ca elevii să conștientizeze că procesul de învățare
continuă cu școala de acasă prin intermediul soluțiilor alternative: cursuri-suport online și lecțiile de la
Televiziunea Română.

Ministerul Culturii și Guvernul României lansează campania de conștientizare „Sunt doar
un om"
31 Martie 2020
Ministerul Culturii și Guvernul României lansează campania de conștientizare „Sunt doar un om"
care are ca obiectiv atragerea atenției asupra responsabilităților pe care trebuie să le avem, fiecare
dintre noi, în această perioadă. Campania a fost realizată la inițiativa Ministerului Culturii.
S-au alăturat campaniei persoane din mediul artistic, afaceri, blogging, sport și reprezentanți la vârf ai
autorităților publice: Vlad Miriță, Irina Rimes, Marcel Pavel, Oana Mareș, Bogdan Ștefănescumuzician, Dragoș Anastasiu-Președinte CCIR Germană, Camelia Potec- Președinte FRN, Simona
Halep, Oana Trifu Bulzan-Blogger, Bogdan Gheorghiu-Ministrul Culturii, Ion Marcel Vela-Ministrul
Afecerilor Interne, Nelu Tătaru-Ministrul Sănătății, Raed Arafat-Secretar de Stat M.A.I., Horațiu
Moldovan-Secretar de Stat, Ministerul Sănătății.
Prin alăturarea persoanelor cunoscute din diverse domenii de activitate arătăm că în fața unei
pandemii sau a oricărei alte greutăți prin care am trece, toți suntem doar oameni obișnuiți, dar
responsabili, și suntem afectați în mod egal.
„Este important ca toți să fim mai responsabili și să aplicăm măsurile recomandate de autorități. Sunt
măsuri la îndemâna tuturor și depinde de fiecare dintre noi să ne protejăm pe noi și pe cei de
apropiați. Nimeni nu s-a mai confruntat cu o astfel de pandemie, cu acest virus necunoscut, așa că
este important să ne mobilizăm și să ajutăm autoritățile prin măsurile simple pe care le putem lua noi
toți, doar ca simpli oameni. Acum este imperios necesar să fim solidari, să gândim și să acționam
corect. Nu mai târziu“, a declarat Bogdan Gheorghiu-Ministrul Culturii. Videoclipul campaniei poate
fi accesat aici:
https://www.facebook.com/MinisterulCulturiiRomania/videos/1130532670616479/
https://www.youtube.com/watch?v=r_SQ7X3j5pw
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LA NIVEL CENTRAL - PLATFORME
Platforme online COVID-19: Știri Oficiale (stirioficiale.ro), Date la Zi, Stăm Acasă,
Diaspora Hub, Ce Mă Fac, RO Help – realizate prin colaborarea dintre Autoritatea pentru
Digitalizarea României, Secretariatul General al Guvernului și organizația
neguvernamentală Code for România
Guvernul României, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, și organizația neguvernamentală
Code for Romania au lansat, luni, 16.03.2020, platforma online COVID-19 Știri Oficiale
(stirioficiale.ro). Totodată, pentru a susține recomandările date de Ministerul Sănătăţii, privind
conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19 și în conformitate cu indicațiile
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Autoritatea pentru Digitalizarea României și
echipa Code for Romania mai au în lucru următoarele platforme: Date la Zi – date anonimizate cu
privire la cazuri, Stăm Acasă - centralizarea și monitorizarea persoanelor aflate în autoizolare,
Diaspora Hub – centralizare și monitorizare/ comunicare suport, Ce Mă Fac – chestionare care pot să
ajute populația să înțeleagă situația și RO Help – colectarea coerentă și în siguranță a ajutoarelor.
“Operaționalizarea Autorității pentru Digitalizarea României și digitalizarea Secretariatului General
al Guvernului sunt priorități ale mandatului meu, deoarece ne dorim ca prin informatizarea
administrației publice să reconstruim încrederea în instituțiile statului. În această perioadă în care
populația este greu încercată, este esențial ca oamenii să fie foarte bine informați, din surse oficiale
și verificate. În acest sens, a fost lansată platforma online COVID-19 Știri Oficiale, al cărei obiectiv
principal este combaterea dezinformării și a fake news-urilor”, a declarat secretarul general al
Guvernului, Antonel Tănase. Platforma online COVID-19 Știri Oficiale centralizează doar informații
din surse sigure, precum comunicatele oficiale ale Grupului de Comunicare Strategică constituit de
Guvernul României, hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și
înregistrările conferințelor de presă susținute de oficialii cu responsabilități în domeniul
managementului situațiilor de urgență. Proiectul COVID-19 Știri Oficiale este realizat în baza unui
protocol de colaborare semnat între Secretariatul General al Guvernului și organizația
neguvernamentală Code for România. “Prioritatea zero a Autorității pentru Digitalizarea României
în aceste zile este punerea la dispoziția cetățenilor și a instituțiilor publice a oricărei soluții
electronice care poate duce la prevenirea răspândirii virusului COVID-19. Vorbim de platforme de
informare, comunicare sau gestiune a serviciilor publice care ajută cetățenii să ia decizii corecte și
să limiteze expunerile acestora. Le mulțumim voluntarilor care ne ajută în acest demers, precum și
instituțiilor care au înțeles că tehnologia poate fi mai utilă ca oricând pentru cetățenii români de
pretutindeni”, a afirmat Sabin Sărmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României.

Platforma digitală aici.gov.ro- Autoritatea pentru Digitalizarea României, în parteneriat cu
Aurachain, Asociația pentru Tehnologii Avansate, Bithat și Telekom
02.04.2020 -București. În contextul epidemiei de COVID-19, în sprijinul cetățenilor și al instituțiilor
publice, Guvernul României, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, în parteneriat cu
Aurachain, Asociația pentru Tehnologii Avansate, Bithat și Telekom lansează platforma digitală
https://aici.gov.ro/home. Aceasta servește drept intermediar pentru înregistrarea documentelor
adresate instituțiilor publice care nu au un sistem propriu de registratură online.
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Centrul de Resurse în Comunicare, Asociația Techsoup, Teach for Romania, Seeding
Knowledge Foundation- în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării- platforma
educațională „Școala pe Net”
București, 16 martie 2020 - Patru organizații neguvernamentale cu experiență în domeniile
educație, tehnologie și comunicare, cu sprijinul Kaufland România și în parteneriat cu Ministerul
Educației și Cercetării, vin în ajutorul celor aproape 180.000 de profesori din România, cu soluții
simple care să îi ajute pe aceștia să se adapteze și să se familiarizeze cu predarea prin noile tehnologii,
continuând lecțiile de acasă. Proiectul este inițiat ca urmare a necesității de a utiliza noile sisteme de
predare digitale, pe durata epidemiei de COVID-19. Platforma poate fi accesată gratuit pe
www.scoalapenet.ro
Închiderea școlilor din România din cauza epidemiei de COVID-19 impune implementarea unor
soluții rapide online care să ajute elevii și profesorii din România să poată continua cu ușurință
procesul educațional. Însă profesorii au nevoie de resurse pentru adaptarea la noile metode de
predare din mediul digital, iar proiectul „Școala pe Net” vine în sprijinul acestora cu o platformă
unde li se va explica, pas cu pas, ce mijloace tehnice și pedagogice au la dispoziție pentru a ține
cursurile online, cum își pot crea conturi pe diferite aplicații digitale și platforme de e-learning
sau cum își pot adapta conținutul educațional folosind noile tehnologii, indiferent de nivelul
abilităților tehnice pe care le au.
În acest sens, 10 experți în domeniul educației și tehnologiei vor oferi asistență online profesorilor cu
privire la adaptarea curriculei și a procesului educațional la predarea pe Internet. Aceștia vor răspunde
la întrebările adresate de profesori și vor crea conținut relevant pe platformă, sub formă de articole,
tutoriale video sau webinarii cu informații utile. Conținutul va fi dezvoltat constant pentru a
acoperi cât mai multe nevoi și pentru a îmbunătăți permanent procesul didactic.
Constant, cât școlile vor fi închise, platforma va putea beneficia de o suită de resurse noi, în funcție de
aspectele identificate în lucrul cu profesorii și cu Ministerul Educației și Cercetării și de nevoile reale
ale acestora.
Totodată, având în vedere lipsa accesului la tehnologie pentru copiii din medii defavorizate, grupul de
inițiativă implicat în desfășurarea proiectului își propune să colaboreze cu toți acei actori sociali care
se pot implica la nivel local în această problemă. În aceeași măsură, organizațiile neguvernamentale
care s-au solidarizat în acest proiect contează pe sprijinul mass-media, dar și pe cel al altor ONG-uri și
instituții publice pentru a aduce scoalapenet.ro cât mai aproape de profesori. Până în momentul
lansării, s-au alăturat eforturilor și alte ONG-uri, precum Școala de valori, Fundația Romă
Education Fund România, Asociația pentru Valori în Educație, Edu Networks.
„Trăim în vremuri în care tehnologia ne ajută să trecem peste bariere fizice și este esențial să ne
folosim de toate resursele pe care le avem pentru a depăși momente de cumpănă. Ne-am implicat în
proiectul „Școala pe net” fără să stăm pe gânduri, pentru că vrem să fim alături de profesorii
români, să-i sprijinim în misiunea lor de a ne educa copiii. Și sperăm că instrumentele de lucru puse
la dispoziție acum se vor dovedi folositoare și după ce se reiau cursurile în clase”, spune AnnaKatharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.
„Învățarea este un proces continuu care trebuie să se desfășoare și dincolo de pragul sălii de clasă.
Rolul platformelor educaționale este acela de a menține contactul cu școala, de continuare a învățării
de acasă. Susțin diversitatea resurselor și a instrumentelor care pot contribui la succesul învățării și
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îi încurajez deopotrivă pe elevi și pe colegii mei, cadrele didactice, să utilizeze aceste resurse pentru
dezvoltarea lor profesională și personală. Felicit pe toți partenerii care prin activitatea lor au dat
dovadă că au înțeles mesajul: O Românie modernă nu poate fi decât o Românie educată!”, declară
Monica Anisie, Ministrul Educației și Cercetării. „Profesorii, elevii, școala, societatea, se
confruntă cu o situație fără precedent, este nevoie de mobilizare și solidaritate în toate domeniile din
partea societății civile. Învățământul online este cea mai rapidă soluție în perioada suspendării
cursurilor, însă profesorii au nevoie de asistență și sprijin în folosirea tehnologiei și în adaptarea
procesului educațional. Soluțiile oferite de scoalapenet.ro nu sunt obligatorii, ele reprezintă o
recomandare de bună practică din partea Ministerului Educației Naționale și un sprijin din partea
organizațiilor. Chiar dacă acest proiect apare ca răspuns la o situație de criză, el va rămâne și pe
viitor un pas important în tehnologizarea școlii românești”, menționează reprezentanții ONG-urilor
care au inițiat proiectul.

Narada și Ministerul Educației și Cercetării lansează „Reacție pentru educație”, o
platformă digitală menită să ușureze accesul la educația la distanță
14 Aprilie 2020
Inițiativa ,,Reacție pentru educație” a reușit să identifice o parte dintre resursele materiale
necesare elevilor și cadrelor didactice pentru continuarea orelor în regim online. Până în
prezent, aproape 110.000 de elevi și peste 1.000 de profesori au accesat platforma NARADA și
au solicitat sprijin pentru continuarea educației în mediul digital.
Narada în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cu susținerea Cora România, au lansat o
platformă digitală care le permite profesorilor și elevilor să solicite resursele materiale necesare pentru
a-și continua educația în mediul digital și, în același timp, oferă posibilitatea companiilor sau
persoanelor interesate să se implice și să susțină comunitățile care au nevoie de sprijin.
Agregatorul live pus la dispoziție a reușit să centralizeze nevoile a peste 100.000 de elevi și 1.100 de
cadre didactice. Conform datelor prezentate până în prezent, peste 7.000 de elevi nu au acces la
internet și nu își pot continua orele în regim online.
„Pentru comunitățile vulnerabile, școala înseamnă mult mai mult decât parcurgerea curriculei și
promovarea examenelor. Școala înseamnă mai ales locul în care sute de mii de copii au contact cu
dascălii lor, adică adulți care se uită la ei și le văd potențialul, locul în care învață să ia decizii
critice pentru viața lor și mai ales înseamnă sursa prin care ei află că viața poate fi și altfel decât
împărțită între munci fizice și familii care se confruntă, de multe ori, cu greutăți multiple. Înseamnă
locul din comunitate în jurul căruia se adună pentru ei toate lucrurile bune. Să le tăiem accesul la
școală înseamnă să le tăiem accesul la speranța că viața poate fi și bună, și mai ales la gândul că ei
au în față un viitor care poate fi luminos”, spune Andra Munteanu, co-fondator Narada.
Având în vedere că perioada de suspendare a cursurilor depinde de evoluția stării de urgență impusă
de răspândirea virusului CoVid-19, inițiatorii „Reacției pentru Educație” vin cu un apel de implicare
către comunități pentru satisfacerea unui număr cât mai mare dintre nevoile urgente pe care le-au
exprimat profesorii și elevii. Toate datele primite din teritoriu sunt centralizate pe județe și sunt
disponibile aici.
„Momentele pe care le trăim cu toții ne-au făcut să conștientizăm cât de important este să fim uniți, să
ne sprijinim și să găsim soluții concrete la nevoile pe care mulți dintre elevii și profesorii din diferite
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zone ale României le au. Este important să identificăm comunitățile vulnerabile și să venim în
sprijinul celor care au nevoie în această perioadă de orice resursă educațională astfel încât școala să
poată continua și de acasă”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.
În prima etapă, Narada, prin „Reacție pentru Educație”, a pus la dispoziția profesorilor un formular în
care aceștia pot lista toate lucrurile de bază necesare, atât pentru ei cât și pentru elevii lor, pentru
continuarea educației prin intermediul mediului digital. Acest formular este în continuare
disponibil la adresa de aici, pentru toate cadrele didactice și elevii cărora le lipsesc dotări de
bază.
Live-feed-ul public, unde sunt afișate aceste statistici, reprezintă cea de-a doua etapă. Conform
formularelor completate, județele cu cele mai multe și urgente nevoi sunt Covasna, Bihor, Iași, Galați,
Hunedoara, dar nu numai. Peste șapte mii de elevi nu pot continua școala de acasă pentru că le
lipsește conexiunea la internet, 16 mii de elevi au nevoi urgente și aproape o zecime dintre profesori
nu are în dotare laptop personal, necesar pentru continuarea activității. Întreaga analiză statistică este
disponibilă aici.

Anunț pe siteul ANDPDCA privind platforma ”Ajută cu bucurie” și alte inițiative civice
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii( ANDPDCA) şi
Federația Filantropia direcționează persoanele cu dizabilități și familiile lor către platforma ”Ajută cu
bucurie” sau către un număr de telverde, unde se pot înscrie pe lista de persoane izolate care pot
beneficia de ajutor din partea voluntarilor federației.
Pe site-ul ANDPDCA sunt postate şi alte inițiative civice și private în sprijinul oamenilor
http://andpdca.gov.ro/w/platforma-ajuta-cu-bucurie-in-sprijinul-persoanelor-cu-dizabilitati-sifamiliilor-lor/

Platfoma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență – fiipregatit.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în parteneriat cu Asociația CivicNet, a
lansat Platfoma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență – fiipregatit.ro. DSU
este instituţia care coordonează serviciile de intervenție de urgenţă din România.
Asociația CivicNet, fondată de foști bursieri ai programului GovITHub, dezvoltă în
continuare soluții digitale gratuite de utilitate publică.

Lansarea Secțiunii “Cultura în carantină” pe platforma Culturadata Interactiv
9 Aprilie 2020
Cum reacționează entitățile din domeniul cultural la constrângerile impuse de situația de urgență
națională?
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) a lansat pe 8 aprilie
2020 secțiunea Cultura în carantină: Monitorizarea domeniului cultural în timpul crizei Covid-19, în
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cadrul platformei CulturadataInteractiv: https://culturadatainteractiv.ro/monitorizarea-domeniuluicultural-in-timpul-crizei-covid19/
Ideea acestei monitorizări a pornit din nevoia de a răspunde la următoarele întrebări de cercetare,
focalizate, pe de-o parte, pe producția / oferta de cultură și, pe de altă parte, pe consumul de
cultură:
1. Cum se adaptează producția / oferta de conținut cultural la constrângerile impuse de situația de
urgență națională



Modele de adaptare a producției
Modele de adaptare a canalelor de difuzare
2. Cum se adaptează consumatorul de cultură la constrângerile impuse de situația de urgență
națională?



Cum evoluează cererea de produse culturale?
Metode de susținere a sectorului cultural de către consumatori.
Proiectul urmărește relevanța domeniului culturii în viața cotidiană, cu precădere într-un moment
în care prioritățile generale ale populației sunt în proces de reorganizare. Dacă, aparent, cultura nu se
încadrează în domeniile prioritare, măsurile luate de către instituții publice, private, artiști asociați și
independenți, precum și de către consumatori scot la iveală faptul că domeniul culturii are o
importanță majoră, mai ales în momente de criză.
Monitorizarea este structurată în mai multe capitole: Context, Efecte asupra domeniului cultural,
Sprijin pentru sectorul cultural, Adaptarea ofertei culturale, Adaptarea consumului cultural și
Metodologie. Până în prezent, în cadrul procesului de monitorizare, au fost analizate 250 de instituții
de cultură și actori culturali independenți care și-au adaptat activitatea la contextul crizei: teatre
publice și independente, instituții muzicale (opere, teatre de operetă, filarmonici), muzee, biblioteci și
edituri.
Este important de precizat că acest proces de monitorizare și analiză este gândit că o sursă de
informare ce va fi actualizată periodic în cadrul secțiunii. Astfel, puteți contribui activ la actualizarea
secțiunii cu informații pe care le aveți despre acest subiect. Așteptăm comentariile și mesajele voastre
pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/culturadata/ ) și e-mailurile pe adresa
office@culturadata.ro

TIPURI DE PARTENERIAT LA NIVEL CENTRAL - LINII TELEFONICE CREATE
ÎN COLABORARE
Ministerul Educației- AMBASADOR pentru COMUNITATE: prima linie de consiliere
psihologică pe tema COVID-19, gratuită, dedicată cadrelor didactice, părinților și elevilor.
Complementar soluțiilor propuse de Ministerul Educației și Cercetării pentru continuarea învățării de
acasă, AMBASADOR pentru COMUNITATE vine în sprijinul cadrelor didactice, elevilor și
părinților prin consiliere personalizată online sau telefonică în scopul de a trece mai ușor peste această
perioadă. Inițiativa este rezultatul parteneriatului între Ministerul Educației și Cercetării și
Asociația Proacta EDU, susținut de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI),
Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP), Federația
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Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE - SH) și Consiliul Elevilor și beneficiind de
sprijinul Zepelin Production.

Linie telefonică de tip TelVerde pentru suport psihologic și social - Departamentul pentru
Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne continuă colaborarea cu
societatea civilă, iar împreună cu Asociația Proacta EDU
Această linie telefonică vine în sprijinul cetățenilor cu o nouă linie telefonică de tip TelVerde pusă la
dispoziție de operatorul de telefonie fixă și mobilă Digi România. Prin proiectul “Voluntarii
Împreună” desfășurat la nivelul DSU, în urma unor analize efectuate, prezentăm așadar,
operaționalizarea unui nou număr de telefon la care apelanții pot beneficia de suport psihologic și
sprijin social. Numărul de telefon 0800070030 se poate apela gratuit, din orice rețea, de luni până
sâmbătă, în intervalul orar 8.00-24.00. Acest număr de TelVerde este complementar celui dedicat
exclusiv informării cetățenilor despre COVID-19, precum și platformelor #FiiPregatit și
#CeTrebuieSaFac, respectiv numărul TelVerde 0800800358, înființat la data de 27 Februarie 2020 la
nivelul Institutului Național de Sănătate Publică din subordinea Ministerului Sănătății. Rugăm
cetățenii să apeleze numărul unic de urgență 112 doar pentru situații de urgență, iar pentru solicitarea
de informații legate de noul Coronavirus sau pentru suport psihologic și sprijin social să apeleze cele
două linii de TelVerde, în funcție de specificul informațiilor solicitate. Pentru o bună gestionare a
situațiilor de stres, tensiune, anxietate, singurătate, frică etc., care pot interveni pe perioada pandemiei
de COVID-19, operatorii TelVerde vor face legătura între apelanți și comunitățile suport care fac
parte din proiect, astfel încât populația să primească răspunsul și/sau sprijinul aferent situației în care
se regăsește. “Această inițiativă vine în sprijinul populației României într-un moment dificil în care
adaptabilitatea și reziliența psihologică sunt elemente importante pentru echilibrul uman.
Particularitatea acestui proiect constă în faptul că regrupează o comunitate diversă, inclusiv experți,
reprezentanți ai mediului asociativ, minorități, persoane cu dizabilități, etc.” spune dr. Raed Arafat,
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Prin implementarea proiectului “Voluntarii
Împreună” se dorește centralizarea problemelor de ordin psiho-emoțional din teritoriu și punerea la
dispoziție a unei infrastructuri de voluntari care să fie acoperitoare la nivel național, prevenind astfel
riscul apariției unor pseudo-specialiști sau falși voluntari. Toate entitățile juridice interesate să se
alăture acestui proiect astfel încât să ajungem în fiecare comunitate pot transmite un e-mail de intenție
pe adresa voluntar@fiipregatit.ro, urmând a fi contactați în cel mai scurt timp. Contact Asociația
Proacta EDU 0771.141.767

Aplicația Bright Sky Ro - lansată de Fundația Vodafone în urma unui parteneriat cu
Poliția Română, Asociația Necuvinte și Asociația Code for Romania
Fundația Vodafone România lansează în 7 mai aplicația Bright Sky Ro, un instrument digital gratuit
care vine în sprijinul victimelor violenței domestice, oferind asistență și informații utile persoanelor
aflate într-o relație abuzivă sau celor care vor să ajute astfel de cazuri. Aplicația a fost dezvoltată
inițial de către Fundația Vodafone Grup și ulterior adaptată pentru România în cadrul unui
parteneriat cu Poliția Română, Asociația Necuvinte și Asociația Code for România. Bright Sky
Ro este disponibilă în App Store și Google Play Store în limbile română, engleză și maghiară.
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INFORMAȚII PUBLICE PRIVIND COVID-19 PRELUATE DE AUTORITĂȚILE
PUBLICE LOCALE ȘI CENTRALE, BUNE PRACTICI ÎN COMUNICAREA
PUBLICĂ A ACESTOR INFORMAȚII
Linii telefonice
În plan local au fost realizate linii telefonice de tip tel-verde în majoritatea Municipiilor la Direcțiile
de Asistență socială, linii speciale(Linia dedicată VREAU RĂSPUNS - Instituția Prefectului Județ
Suceava) call center-uri (Primăria Municipiului Braşov, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare
Ploieşti, Primăria Sector 1); Centrele Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI)
reprezintă structura interinstituţională destinată asistării decizionale a CJSU şi coordonării acţiunilor
de intervenţie asociate situaţiilor de urgenţă produse sau care au efect pe teritoriul judeţului - (ex.
județele Hunedoara, Iași)

Materiale de informare
Apreciem că pozitiv faptul că multe dintre informațiile prezente pe platforma stirioficiale.ro realizată
de către Code for Romania Task Force în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru
Digitalizarea României au fost redistribuite pe siteurile autorităților publice.
Alte materiale care au fost distribuite pe siteurile autorităților publice locale sunt:


parte ale Campaniei de informare în contextul epidemiei de coronavirus, realizată de
Ministerul Sănătății, Departamentul pentru Situații de Urgență și Grupul de Comunicare
Strategică, cu sprijinul Observatorului Român de Sănătate și al Asociației Universităților de
Medicină și Farmacie din România,



din partea Societății Naționale de Medicină Familiei care desfășoară o Campanie de
informare și preventive,



comunicate din partea Institutului Național de Sănătate Publică,



ghiduri oficiale COVID-19 din partea Departamentului pentru Situații de Urgență - de pe siteul www.fiipregatit.ro,



comunicate și materiale de la World Health Organization Office for Romania,



materiale de la European Centre for Disease Prevention and Control.



Pliante de la Ministerul Mediului - privind gestionarea deșeurilor

Pe paginile de social media ale Municipiilor și Instituțiilor Prefectului se regăsesc informații tipposter, afișe precum și fotografii și materiale video pe tema combaterii COVID-19.

Crearea de secțiuni speciale pe paginile web, ferestre de pop up- informative, liste de
contact ale instituțiilor publice
Unele autorități publice au înțeles caracterul de urgență al acestor informații și au creat:


ferestre de pop-up pe site-urile proprii - Acces facil din site la info măsuri COVID – 19 Primăria Municipiului Braşov, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Primăria
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Municipiului Alba, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Primăria Municipiului Târgu
Mureş) și


rubrici separate dedicate COVID-19

Ministerul Sănătăţii - Sunt postate îndrumări, bune practici referitoare la prevenirea răspândirii
coronavirus,
precum
și
recomandări
privind
conduita
socială
responsabilă
http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/,
http://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-socialaresponsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/
Există pe site-ul Ministerului Sănătății o serie de măsuri recomandate în vederea reducerii impactului
pandemiei COVID 19 în acord cu diverse organizații - http://www.ms.ro/masuri-recomandate-invederea-reducerii-impactului-pandemiei-covid-19/
Institutul Național de Sănătate Publică- https://www.cnscbt.ro/ - rubrică separată care cuprinde Legislație, Informații pentru populație, Informații pentru personalul medico-sanitar, Evaluare de risc,
Sfaturi pentru călători, Situația la nivel global, actualizată zilnic, Comunicate OMS, Liste zone
afectate COVID-19, Analiza cazuri confirmate COVID19, Definiţii de caz şi algoritm de testare,
Formular însoțire probe, WHO COVID 19 lab testing 2020.
Ministerul Fondurilor Europene - Există rubrică specială cu informaţii privind posibilitatea
achiziţionării directe de echipamente pentru spitalele din reţeaua COVID.
Ministerul Afacerilor Externe - Există o secţiune: INFORMAŢII ACTUALIZATE COVID–19 Aici
se regăsesc informaţii utile şi numere de telefon pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate. Toate
buletinele informative ale Grupului de Comunicare Strategică sunt postate la această secţiune.http://www.mae.ro/node/51759 .
Ministerul Apărării Naţionale - Există o secţiune: COVID-19. Aici sunt postate fişiere audio, video,
instrucţiuni privind prevenţia, alte documente utile.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Există rubrica Măsuri întreprinse în contextul
COVID-19
UAT- Municipii - au fost create rubrici special COVID -19 care cuprind: Afișe informative inclusiv
cu recomandări și numere de urgență, Comunicate de presă, HCLSU, Legislație națională, măsuri de
prevenție la nivel local, modele declarații, site-uri, responsabilul pentru situații de urgență ( de ex.
Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Mediaș, Primăria Municipiului Miercurea Ciuc,
Primăria Municipiului Târgu Jiu, Primăria Municipiului Sighișoara, Primăria Municipiului Vaslui).

Alte metode de accesibilizare a informațiilor care au fost remarcate:


crearea pe prima pagină a site-urilor Municipiilor de liste cu datele de contact (telefon și
email) ale principalelor instituții în subordinea primărilor și care pot răspunde în această
perioadă unor nevoi specifice ale comunității declanșate de criza COVID-19



trimiterea de linkuri de pe pagina de facebook pe paginile de web ale instituțiilor, în
condiţiile în care din tendința firească de a fi mai aproape de comunități și a comunica în
modalități mai interactive și variate (audio, video) cu cetățenii, unele instituții publice sunt
mai prezente pe facebook decât pe paginile oficiale web.
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Tipuri de informații pe pagina de facebook a Municipiilor legate de măsurile privind
combaterea efectelor COVID-19:


desfășurarea şedinţelor de Consiliu local - streaming online,
Comitetelor locale pentru situații de urgență



programul de noapte al farmaciilor



programul mijloacelor de transport în comun



programul de dezinfectare a străzilor, scărilor de bloc și de instalare de dozatoare pentru
dezinfectare



măsuri privind cantinele de ajutor social, adăposturile pentru oamenii străzii



informații din partea spitalelor privind secțiile deschise pentru alte specializări medicale și
telefoane



informații publice privind situația spitalelor-nu doar cele privind sprijinul guvernamental ci și
în ceea ce privește donațiile făcute din mediul privat, materiale sanitare și echipamente pentru
personal de la ONG-uri



mesaje video din partea unor medici sau din partea tinerilor pentru încurajarea populației și
crearea de suport pentru măsurile luate de către autorități.



baze de date cu societăți comerciale care oferă servicii online în comunitate



promovarea de instituții culturale locale - tururi virtuale muzee (Primăria Municipiului
Odorheiu Secuiesc, Primăria Râmnicu Sărat), difuzare online de concerte (Primăria
Municipiului Ploiești) sau spectacole

desfășurarea ședințelor

Tipuri de informații pe pagina de facebook a Instituțiilor Prefectului legate de măsurile
privind combaterea efectelor COVID-19:


răspunsuri din partea Grupului de Comunicare Strategică la cele mai frecvente întrebări
privind deplasările în situații punctuale în afara casei în contextul stării de urgență



informații despre platforme la nivel central - “Autoritatea pentru Digitalizarea României vine
în sprijinul asociațiilor și fundațiilor active în contextul epidemiei de Covid-19 prin lansarea
oficială a platformei www.rohelp.ro (Instituția Prefectului - Județ Bihor) sau platformei
aici.gov.ro (Instituția Prefectului Județului Caraș Severin, Instituția Prefectului Județ Hunedoara, Instituția Prefectului - Județ Satu Mare, Instituția Prefectului - Judeţ Vrancea),
diaspora hub (Instituția Prefectului București, Instituția Prefectului Județ Ilfov)”.
“Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Proacta EDU operaționalizează o nouă
linie de telefonie de tip TelVerde de suport psihologic și sprijin social: 0800070030”
(Instituția Prefectului Județului Ilfov, Instituția Prefectului Județ - Satu Mare, Instituția
Prefectului - Judeţ Vaslui).



Informații despre platforma electronică sts.ro
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Listă de voluntari din comunitate care oferă servicii psihologice (Instituția Prefectului
Județului Bistrița Năsăud)



Sfaturi pentru gestionarea deșeurilor de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Instituția
Prefectului Județului Suceava

Măsuri specifice la nivel local care pot fi remarcate ca bune practici


distribuirea de kituri de protecție anticovid (mănuși, măști, alcool sanitar). (Primăria
Municipiului Baia Mare)



lansarea de programe de susținerea a producătorilor locali (Primăria Municipiului Deva),
(Primăria Municipiului Târgu Secuiesc - bază de date producători locali)



asigurarea de afișe informative bilingve pentru magazine (Primăria municipiului Odorheiu
Secuiesc), secţiuni bilingve Q&A pe FB (Primăria Municipiului Salonta)



anularea de evenimente festive și redirecționarea sumelor către spital, către achiziționare de
echipamente de protecție pentru voluntari, medici de familie, etc (Primăria Municipiului
Făgăraş - apel să contribuie și din partea comunelor, Primăria Municipiului Gheorghieni,
Primăria Municipiului Reșița, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Primăria Municipiului
Timișoara)



acte de solidarizare a angajaților diferitelor instituții din subordinea Primăriei( Primăria
Municipiului Brașov - Câțiva angajați ai Operei din Braşov au confecţionat și livrat 75 de
combinezoane către angajaţii Primăriei Braşov, care merg să-i îngrijească pe cei aflaţi în
centrele de carantină. – https://bit.ly/2yaklNI, Primăria Municipiului Satu Mare - La inițiativa
conducerii Teatrului de Nord atelierul de croitorie al instituției a confecționat 1300 de măști
de protecție care vor fi distribuite persoanelor vârstnice și asistaților sociali alături de
pacheţele de alimente pregătite de Direcția de Asistență Socială Satu Mare).

Covid – SAFE@Frontieră – Aplicație prin care este digitalizată declarația DSP la intrarea
în țară, în contextul pandemiei COVID – 19


În contextul pandemiei COVID-19, echipa CitizenNext împreună cu Serviciul de
Telecomunicații Speciale au implementat un sistem digital prin care simplificăm procedura de
completare a declarației obligatorii solicitate de către reprezentanții Direcțiilor de Sănătate
Publică aflați la frontieră.



În perioada 17 - 20 martie 2020 s-a format un grup de suport cu experiență în digitalizare
instituțională, care a participat la discuții de consultare cu Ministerul Sănătății pe tema
identificării soluțiilor digitale pentru limitarea răspândirii virusului SARS CoV-2 pe teritoriul
Românie. Parte a acestui grup, organizația non-profit, neguvernamentală Citizen Next a
identificat o problemă în ceea ce privește procedura de completare a declarațiilor DSP la
frontieră și a propus o soluție care oferă o alternativă digitală completare și semnare a
declarației pentru reducerea blocajelor de la frontieră (la locațiile Direcției de Sănătate
Publică)
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PRINCIPALELE FORME DE COOPERARE CU MEDIUL ASOCIATIV ALE
AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE
Apeluri la voluntariat și solicitarea sprijinului organizațiilor neguvernamentale în
identificarea atât a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani dar și a altor persoane care pot
să se găsească în dificultate și implicarea voluntarilor din partea asociațiilor, crearea de
proceduri în lucrul cu voluntari, organizarea de rețele
Direcțiile de Asistență Socială s-au ocupat de identificarea persoanelor aflate în dificultate și unele
primării au apelat la datele oferite de Asociații de Proprietari. Au existat însă și apeluri mai largi din
partea autorităților publice adresate inclusiv organizațiilor neguvernamentale pentru identificarea atât
a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani dar și a altor persoane care pot să se găsească în dificultate.
Primăria Sibiu: facem apel la asociațiile de proprietari, preoți, medici de familie, ONG-uri, asociații,
fundații și persoane fizice să sprijine autoritățile locale și să ne semnaleze la telefon dacă au
cunoștință de astfel de cazuri, pentru a le include în evidențe și pentru a le oferi sprijin.
Instituția Prefectului – Județul Teleorman - Apel la voluntariat - 26 martie - face apel la persoane
fizice, organizații nonguvernamentale și companii private pentru acordarea de sprijin voluntar în
desfăşurarea activităţilor privind gestionarea situației create de COVID 19. Alte autorități care au
procedat astfel: Primăria Municipiului Giurgiu, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Primăria
Municipiului Adjud, Primăria Municipiului Săcele.

Crearea de platforme comune cu organizațiile neguvernamentale, realizarea de fonduri în
parteneriat și de acțiuni comune de distribuire de ajutoare


Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Județean și Instituția Prefectului Județului Clujunsingurcluj.ro, platforma online pentru sincronizarea eforturilor județului în lupta cu
coronavirusul. Platforma „Un Singur Cluj” este inițiată de către festivalurile Electric
Castle, Jazz în the Park, Street Food Festival, TIFF și Untold, organizațiile Centrul
Cultural Clujean și Asociația pentru Relații Comunitare, împreună cu Primăria ClujNapoca, Consiliul Județean și Instituția Prefectului Județului Cluj. Alte 50 de
organizații clujene s-au alăturat deja demersului, care este deschis în continuare tuturor
celor interesați să contribuie. Proiectul își propune să continue acțiunile de strângere de
fonduri, pe care să le pună la dispoziția spitalelor din județ, a instituțiilor publice și a
inițiativelor civice din Cluj. Nevoile identificate vor fi listate în funcție de priorități, urmărind
ca toate instituțiile și inițiativele civice să fie susținute și intervenția să fie una cât mai rapidă.
Sunt vizate cu precădere achiziții de echipamente și materiale medicale, dar și finanțarea unor
demersuri sociale atât de necesare în această perioadă.Platforma permite publicului și
companiilor donații directe ce vor fi apoi redirecționate în funcție de nevoile actualizate la zi.
Cea mai simplă metodă este achiziționarea „biletelor de solidaritate”, cu valoare fixă de 10,
50 sau 100 de lei. Orice companie sau organizație care a demarat, deja, strângeri de fonduri
pentru echipamente medicale, dar pe care nu au reușit să le achiziționeze încă, poate să se
alăture proiectului pentru că banii să fie folosiți. De asemenea, prin unsingurcluj.ro, inițiatorii
pun la dispoziția spitalelor, instituțiilor publice și inițiativelor civice resurse logistice, creative
și umane ale festivalurilor și evenimentelor clujene, ale diverșilor producători sau ale
furnizorilor de servicii în acțiunile împotriva epidemiei de coronavirus. „Pentru a asigura o
conectare rapidă a nevoilor urgente cu sursele de finanțare și cu resursele disponibile, echipe
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din Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Județean și Instituția Prefectului lucrează îndeaproape cu
echipele evenimentelor și cu reprezentanții inițiativelor publice implicate”, arată inițiatorii
„Un Singur Cluj”. Lista completă este disponibilă pe www.unsingurcluj.ro. Mai multe detalii
și pe www.facebook.com/unsingurcluj sau la adresa de e-mail suntem@unsingurcluj.ro


Direcția de Asistență Socială Sighișoara și Platforma Sighișoara Unită pun la dispoziție
numere de telefon în vederea luării persoanelor în dificultate în evidență, precum și pentru
solicitarea de alimente, produse de igienă și medicamente, conform procedurii care face parte
dintr un Plan de măsuri.



Primăria Municipiului Gheorghieni - Arhiepiscopul bazinului Gheorgheni face apel la toate
persoanele binevoite să sprijine, pe cât posibil, „Să ajutăm locuitorii din bazinul
Gheorgheni!” un fond creat pentru a ajuta spitalul și serviciul de ambulanță, fond
administrat de o echipă - https://www.gheorgheni.ro/coronavirus/noutati-desprecoronavirus/sa-ajutam-spitalul-si-locuitorii-din-gheorgheni/



Primăria Municipiului Iași este alături de personalul din sistemul medical și de toate
instituțiile implicate în lupta contra epidemiei COVID-19. Vino alături de noi! Am înființat
un fond de solidaritate destinat susținerii măsurilor de combatere a pandemiei COVID19 pe raza Municipiului Iași. Prefectura Iași este partener instituțional al Centrului de
Urgențe Sociale Iași. http://www.primaria-iasi.ro/portal-primaria-municipiului-iasi/fond-desolidaritate-pentru-lupta-impotriva-covid-19-municipiul-iasi/9913/anunturi



Primăria Municipiului Piatra Neamț- Colaborarea dintre Direcția de Asistență Socială a
Primăriei Piatra-Neamț și Asociația Comunitatea Noastră - VIVID, pentru implicarea și a
voluntarilor înscriși în inițiativa Vivid Neamț în sprijinirea vârstnicilor și altor categorii de
persoane vulnerabile din orașul nostru, aflate în această perioadă într-o situație dificilă.
VIVID Neamț este o inițiativă comunitară, care reunește antreprenori, ONG-uri și alți
binevoitori, creată cu scopul de a ajuta sistemul medical și populația din Piatra-Neamț și
județul Neamț în combaterea epidemiei de COVID-19. Primăria Piatra-Neamț a alocat astăzi
suma de 100.000 lei Spitalului Județean Neamț, prin Asociația Comunitatea Noastră -Vivid
Neamţ. https://vividneamt.ro/



În urma campaniei umanitare „Mâinile bucuriei” pe care Direcția de Asistență Socială
Reșița o desfășoară în parteneriat cu Asociația ATOR Banatul de Munte – structură a
Centrului de Tineret Moniom, Inspectoratul Județean de Jandarmi Caraș-Severin,
Guerilla MC Reșița, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala CarașSeverin, Casa de Cultură Studențească Reșița, peste 50 de persoane cu vârsta de peste 65
ani (fără susținători sau altă formă de ajutor) au beneficiat de sprijin.



Primăria Municipiului Satu Mare - Voluntarii alături de Primărie și Direcția de
Asistență Socială vin în sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Cu devotament și
profesionalism ONG-urile sătmărene și-au unit forțele și alături de Direcția de Asistență
Socială Satu Mare au creat un sistem solid pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie în
această perioadă. (Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, Serviciul de Ajutor Maltez și
Fundația Hâns Lindner)



Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe-Autorităţile locale acordă o atenție deosebită şi
persoanelor în vârstă, astfel că împreună cu mai multe organizaţii civice au lansat un
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serviciu comunitar, al cărui scop este livrarea de pachete care conțin produse alimentare de
bază și produse de igienă persoanelor în vârstă din oraș şi celor care nu își pot părăsi casele.


Uniti pentru ALBĂ, o platformă de comunicare care reunește ONG-uri, inițiative civice,
companii și autorități locale în lupta contra COVID-19 în județ. – https://bit.ly/2XnrDsn
(Consiliul Județean Alba și Primăria Municipiului Alba, Rotary Alba Iulia, Forum Apulum,
Lions Club Alba Iulia, Asociaţia AŞ 2001 Alba Iulia, Rotary Alba Iulia Civitas Solis,
Portejam Spitalele din Alba, Platforma Romania 100)



Grup de suport pentru Spitalul Județean Arad (anunțat pe 25 martie pe facebookul
Insituției Prefectului Arad). Astăzi a fost creat un grup de suport format din reprezentanți ai
Instituției Prefectului – Județul Arad, Consiliului Județean Arad, Spitalului Clinic Județean de
Urgență Arad - Unitatea de Primiri Urgențe, Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad,
Casei Județene de Asigurări de Sănătate Arad și societății civile, cu rol de gestionare a
problemelor privind infecția cu noul coronavirus: aprovizionarea cu materiale de protecție și
echipamente medicale necesare pentru protejarea cadrelor medicale față de infecția cu noul
coronavirus, organizarea fluxurilor medicale astfel încât să fie asigurată asistența medicală în
parametri optimi pentru toți pacienții (COVID-19 și non-COVID-19), precum și asigurarea de
personal specializat suplimentar, în caz de necesitate, pentru pacienții infestați cu noul
coronavirus SARS-Cov-2.



La data, 11 aprilie, a fost lansată platforma online www.spitalearges.ro care are ca scop o
direcționare și repartizare eficientă a donațiilor către spitalele din județul Argeș, dar și o bună
monitorizare a necesarului de echipamente și medicamente al acestora. Persoanele fizice sau
juridice care doresc să facă donații o pot face în cunoștință de cauză, având acces la necesarul
real al spitalelor din județ, dar și la o serie de campanii umanitare care sunt în desfășurare. În
același timp, soluția propusă reprezintă și un sprijin pentru colaborarea inter-spitalicească în
ceea ce privește transferul/împrumutul de medicamente și echipamente de protecție. Această
platformă a fost construită în jurul unei baze de date online care va fi actualizată de către
reprezentanții spitalelor din județ. Prefectul Argeșului, Emanuel Soare, a dat curs inițiativei de
a fi creată o astfel de bază de date integrată, inițiativă venită din partea societății civile
reprezentate de ONG-uri care sunt implicate în campaniile umanitare atât de necesare în
această perioadă. Astfel, platformă a fost realizată de cancelaria Instituției Prefectului –
Județul Argeș, reprezentată de directorul cancelariei, Lucian Ionescu, împreună cu voluntarii
Adrian Badea, Dan Drăguț și Camelia Bădulescu. “Mulțumesc Asociației Zimbrul Carpatin,
Fundației Gaudium care derulează proiectul Împreună pentru Argeș, precum și
Asociației Speranță și Sprijin pentru Oameni, ONG-uri care au susținut realizarea
acestui proiect și care sunt într-o permanentă activitate umanitară în această perioadă de
criză. De asemenea, un câștig pentru Județul Argeș îl reprezintă colaborarea dintre Prefectura
Argeș și instituții ale județului implicate în acest proiect, și aici mă refer la Direcția de
Sănătate Publică Argeș, Consiliul Județean Argeș și spitalele pe care le-a administrat, dar și la
celelalte spitale aflate până de curând în administrarea Consiliilor Locale. Această colaborare
interinstituțională demonstrează că, în situații de criză, se pot depăși orice fel de bariere care
au la bază influențe politice sau diverse orgolii.



STOP COVID-19 Bistriţa Năsăud- Instituția Prefectului Județului Bistrița Năsăud campanie realizată în colaborare cu Asociația OM (Orașul Mariei) pentru acțiuni de
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aprovizionare, de pregătire de mese calde, monitorizare telefonică a beneficiarilor și
distribuirea pachetelor pregătite să aducă o minimă bucurie celor în nevoie.

Realizarea de întâlniri și parteneriate punctuale


Începând din 25 martie 2020, Direcția de Asistență Socială Făgăraș a încheiat protocoale
de colaborare cu mai multe asociații și voluntari: Asociația „Îngrijire Acasă”, Asociația
„Doamna Maria Brâncoveanu”, Asociația „Ajută Oamenii – Prahova”, Asociația
„Partida Romilor”, voluntari din partea "Asociația Copiii Universului Magic” (ACUM),
Societatea de Binefacere Diakonia.Colaboratorilor li s-a repartizat un anumit număr de
străzi și beneficiari, pentru toată perioada stării de urgență. Potrivit normelor de igienă și a
măsurilor restrictive luate pentru prevenirea răspândirii virusului, voluntarii vor folosi
dezinfectant, mănuși de unică folosință și măști de unică folosință, furnizate de către DAS
Făgăraș.



Asocierea Municipiului Deva prin Consiliul Local al Municipiului Deva cu Spitalul
Județean de Urgență Deva, Asociaţia Pro Ambulanţa şi Asociaţia ,,Salvital" Hunedoara
pentru achiziționarea echipamentelor de protecție



Voluntarii Asociației Nevoparudimos, în colaborare cu fabrica Reșiconf au croit măști
din material textil. Direcția de Asistență Socială împreuna cu Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență au distribuit aceste măști în zonele defavorizate ale Municipiului
Reșița: Câlnic, Mociur și Moară Juracek.



parteneriatul încheiat între Municipiul Sighișoara și Fundația Centrul Creștin Social
Medical de Zi, persoanelor vârstnice fără susținători sau altă formă de ajutor și fără venituri
proprii, li se va asigura hrana zilnică, prin ridicarea acesteia de către beneficiari



Prefectul județului Bacău Liviu Miroșeanu s-a întâlnit cu reprezentanții Alianței pentru
Unitatea Rromilor Bacău și Asociației „Pro Life Nations” Bacău, domnul președinte
Vasile Feraru și doamna vicepreședinte Nicoleta Ungureanu, care s-au oferit să participe la
proiectul de asistenţă socială inițiat de Instituția Prefectului.



Prefectul județului Brașov, Mihai-Cătălin Văsii, a fost prezent la Săcele, la sediul
Asociației Banca Regională pentru Alimente Brașov, unde se pregătesc pachete pentru a
fi distribuite persoanelor din categoriile defavorizate.„În mod obișnuit, asociația noastră
nu lucrează cu instituții ale statului. Însă acum, având în vedere imperativele acestei situații
de urgență, sponsorii noștri au făcut o excepție și ne-au permis să colaborăm și cu primării,
servicii de asistență socială și alte instituții care se ocupă cu sprijinirea persoanelor aflate în
dificultate. Astfel încât am decis să distribuim 500 de pachete alimentare, precum și săpunuri,
către primăriile comunelor Bod, Prejmer și Teliu - care le vor duce apoi persoanelor cele mai
vulnerabile din respectivele comunități -, către centrul de carantină din Săcele, precum și unor
organizații nonguvernamentale care au în grijă persoane cu dizabilități, case de copii, cămine
de bătrâni”, a declarat președintele Asociației Banca Regională pentru Alimente Brașov,
Vasile Costache.
Filiala Brașov a Crucii Roșii și Instituția Prefectului - județul Brașov inițiază campania
EU AJUT!, ce vizează colectarea de fonduri și de produse alimentare neperisabile pentru
sprijinirea persoanelor vulnerabile din județ: vârstnici fără aparținători, persoane cu
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dizabilități, familii monoparentale, familii cu mulți copii ș.a., care nu au, în această perioadă,
surse de venit.


Prefectul judeţului Hunedoara, Vasilică Potecă, a avut astăzi, 1 aprilie o întâlnire cu dl.
Gheorghe Firczak, reprezentantul Asociaţiei Judeţene a Răniţilor Revoluţiei şi a
Urmaşilor Eroilor Martiri Hunedoara-Deva, în cadrul căreia a fost informat că asociaţia
donează 100 de teste rapide pentru depistarea „COVID - 19”.



În cursul zilei de azi, 11 aprilie 2020, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Tulcea a avut
loc o întâlnire a domnului Nechita Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale cu reprezentanţi ai serviciilor deconcentrate din judeţul nostru şi cu preşedintele
Asociaţiei Fermierilor din Tulcea.

Crearea de grupuri - suport formate din funcționari publici, agenți economici, ONG-uri și
reprezentanți ai societății civile.
Grupul de lucru strategic al Direcției de Asistenţă Socială a municipiului Sfântu Gheorghe a
dezvoltat un pachet de soluții pentru a sprijini persoanele fără venituri din municipiu. Înființat la 31
martie, grupul strategic este format din membri ai Direcției de Asistență Socială și ai Grupului de
Acțiune GAL Sepsi.
8 firme și asociații s-au alăturat Primăriei Municipiului Săcele în demersul lansat de administrație
în data de 30 martie, când a fost făcut un apel către agenții economici pentru a dona alimente și alte
produse necesare concetățenilor noștri care sunt afectați de criză. Acestea sunt Gabocimp Com SRL,
Dencopan SRL, Dora Pan SRL, Farmacia Precizia, For Nice Events SRL, Iambra Comimpex SRL,
Fundația FAST și Carmangeria Anghel. Acestora se adaugă Societății Naționale Crucea Roșie și
Electroprecizia SA, care au fost primii donatori ai campaniei. În cadrul Primăriei s-a creat un grup de
lucru la nivelului Serviciului de Asistență Socială care gestionează acest demers.

Realizarea de campanii de voluntariat


În urma campaniei pe care Direcția de Asistență Socială Reșița o desfășoară în parteneriat
cu Asociația ATOR Banatul de Munte – structură a Centrului de Tineret Moniom,
Inspectoratul Județean de Jandarmi Caraș-Severin, Guerilla MC Reșița, Societatea
Națională de Cruce Roșie din România, filiala Caraș-Severin, Casa de Cultură
Studențească Reșița, peste 50 de persoane cu vârsta de peste 65 ani (fără susținători sau altă
formă de ajutor) au beneficiat de sprijin.



Primăria Sfântu Gheorghe-La iniţiativa Primăriei, 51 de artiști locali s-au reunit pentru
a încânta oamenii din Sfântu Gheorghe cu o producție comună. Videoclipul este menit să
compenseze oarecum lipsa weekendului de festival al Zilelor Sfântu Gheorghe și a fost lansat
în mediul online vineri, 1 mai. Videoclipul a avut un succes uriaș în rândul publicului, cu
aproape 150.000 de vizualizări și peste 2.000 de distribuiri pe Facebook în primele zile de la
postare



Primăria Municipiului Timișoara, Instituția Prefectului Județului Timişoara - susținerea
demersului la solidaritate al Asociației Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii.
Timişorenii au fost îndemnaţi să iasă cu cu lanterne sau cu lumini, la ferestrele sau balcoanele
propriilor locuinţe, miercuri, 8 aprilie, timp de un sfert de oră, începând cu ora 21:00, în semn
de solidaritate cu cei care sunt în prima linie în lupta cu pandemia de coronavirus, precum şi
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ca un mesaj de încredere şi curaj pentru românii care stau acasă, iniţiativa aparţinând
Asociaţiei Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. Publicarea pe pagina de facebook
de informații privind campania de mobilizare publică de strângere de fonduri prin sms pentru
Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeș Timișoara inițiată de Asociația "Doctor Victor
Babeş" Timișoara.


Primăria Municipiului Târgu Secuiesc - pe FB - “Sună clopotul!” Inițiativa s-a născut pe
piața locală de a suna câteva minute la ora 13, pe 1 aprilie, în cinstea celor care trebuie să
lucreze în prima linie în aceste momente dificile!



realizarea de proiecte specific (proiectul “Solidar Social”, o acțiune umanitară susținută de
Primăria Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 6 și Asociația Adi Hădean, împreună cu mulți parteneri din mediul privat)

Mesaje de susținere publică a eforturilor organizațiilor neguvernamentale din această
perioadă, mesaje de încurajarea cetățenilor în realizarea de donații către acestea pe siteuri
sau social media și de mulțumiri pentru donații


Primăria Municipiului Brașov - “Fie că sunt dintre cei care s-au înscris pe listele de
voluntari ale primăriei, fie că sunt voluntari ai unor ONG-uri (Crucea Roșie și Asociația
Îngrijire Acasă), fie că vin din partea unor biserici (ortodoxă, adventistă, unitariană, baptistă,
reformată), toți au decis că este momentul să facă ceva pentru cei mai puțin norocoși dintre
brașoveni.



Primăria Municipiului Moreni - Echipa de robotică ,,SkyLine” a municipiului Moreni,
aflată în coordonarea domnului profesor Gabriel State, cu sprijinul financiar al Primăriei
municipiului Moreni, a început realizarea de viziere de protecție a feței, pe fondul măsurilor
de protecție a personalului contra COVID-19.



Primăria Municipiului Reșița - “Mulțumim voluntarilor pentru tot ajutorul oferit în aceste
vremuri de cumpănă, mulțumim celor aproape 300 de administratori de bloc ce ne-au furnizat
telefonic toate informațiile legate de situația persoanelor vârstnice”



Primăria Municipiului Târgu Secuiesc- promovare mesaj Crucea Roșie Covasna pe FB



Primăria Roșiorii de Vede - mulţumiri pe facebook pentru voluntari



Primăria Municipiului Vatra Dornei - mulțumiri pe facebook pentru activitățile Grupului
de Iniţiativa Împreună ajutăm Vatra Dornei



Primăria Municipiului Târgu Mures - mulțumiri donații de la societăţi comerciale și de la
Crucea Roşie Mureș



Primăria Municipiului Făgăraş - Fundația Comunitară Făgăraş - donații pentru dotarea
spitalului



Primăria municipiului Mediaș susține campania: “Un oraș pentru un spital”- Fundația
Comunitară Sibiu, Rotary, Asociația Micăsasa Connect, Asociația Ardealul Mediaș
https://unoraspentruunspital.ro/?fbclid=IwAR1lXQCG6S0dvsxSTQ8P5TKEyjZWtj0yvuu6bI
Gno0OiuKcEc-uf9j72Z1w
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Primăria Municipiului Mediaș -“Vrem să mulțumim tuturor celor ce au donat către Spitalul
Municipal de Urgență Pașcani! Sunteți oameni minunați! Publicăm mai jos lista societăților
comerciale ce au făcut donații către Unitatea Medicală Pășcăneană, Asociația Ascendings ,
Mulțumiri și celor ce nu apar pe această listă, cetățenilor ce au donat zilele acestea”


Primăria municipiului Rădăuţi - alături de unitatea spitalicească, în aceste momente de
criză, își acordă sprijinul și dau dovadă de solidaritate foarte mulți oameni inimoși, organizații
non-guvernamentale, asociații, primării, profesioniști și agenți economici importanți din
comunitatea noastră și din împrejurimi.Sunt alături de nevoile spitalului: Asociația Tășuleasa
Social, Ordinul Național al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România Filială SUCEAVA, Prototpopiatul Rădăuți, Organizația Studenților
Stomatologi din Ca.



Primăria Râmnicu Sărat - Echipa de robotică a Colegiului Național “Alexandru Vlahuță” a
început săptămâna aceasta producția de viziere pentru a veni în sprijinul cadrelor medicale din
Râmnicu Sărat care au nevoie de astfel de echipamente de protecție, dată fiind situația impusă
de pandemia de coronavirus. Felicitări, oameni frumoși, pentru implicare și exemplul pe care
îl oferiți în comunitate!



Primăria Municipiului Reșița - „Joi, 2 aprilie 2020, Universitatea „Eftimie Murgu” din
Reșița: Un nou set de viziere de protecție realizate de studenți și cadre didactice în
laboratoarele Facultății de Inginerie și Management, a fost distribuit secțiilor de nou-născuți,
pediatrie și boli infecțioase din staționarele Spitalului Județean de Urgență Reșița”



Spitalul Municipiului Turda - „Până în acest moment au făcut donații: Primăria
Municipiului Turda (măști de protecție), Fundația Sfântul Daniel (măști de protecție),
Domeniul Public Turda (dezinfectanți), Compania de Apă Arieș (donație bani), ISU și
Unitatea Militară (corturi speciale pentru triajul pacienților) și câteva persoane private au
ajutat cu anumite sume de bani. Mulțumim tuturor pentru implicare!”- comunicat pe pagină
web a Primăriei



Primăria Municipiului Târgu Secuiesc - mulţumiri pe facebook pentru donații spital - lista
donatorilor - inclusiv Fundația Wegener Pro Sanitate



Instituția Prefectului Județului Bistrița Năsăud - mulțumiri societăților comerciale și
asociației partenere - Asociația OM Orașele Mariei pentru donații de Paşti



Instituția Prefectului Județului Cluj - „Au fost prezenți la Sala Sporturilor mai mulți
voluntari, agenți economici, membrii unor ONG-uri, care au oferit apă, pizza, sandwich-uri
calde, lapte și dulciuri pentru copii, colaborând cu jandarmii și polițiștii pentru a fi la
dispoziția persoanelor aflate acolo în așteptare. Instituția Prefectului – Județul Cluj le
mulțumește tuturor celor care se implică pentru a oferi ajutor persoanelor aflate în situații
dificile în această perioadă. Suntem aproape de ceilalți și facem toate demersurile necesare
pentru că societatea să își poate relua traseul firesc”



Instituția Prefectului Județului București - redistribuire comunicat DSU - Fundaţia pentru
S.M.U.R.D., cu sprijinul Lidl Romania, achiziționează o unitate de terapie intensivă mobile
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Instituția Prefectului Județului Galați - „Voluntarii de la UVSAR ne sprijină în activitatea
de contactare a persoanelor autoizolate la domiciliu. Le apreciem eforturile și îi asigurăm de
toată aprecierea!”
Redistribuire pe pagina de FB a anunțului SSMG - Societatea Studenților Mediciniști din
Galaţi va achiziționa alimentele necesare, pe care ulterior le vom transforma mese calde direct
în bucătăria restaurantelor Blue Acqua, Teatris și Union Jack și livra zilnic cadrelor medicale.



Instituția Prefectului Județului Ilfov - postare pe facebook despre Colegiul Psihologilor din
România care a demarat campania „Oameni pentru oameni, psihologi dedicați pentru o
Românie solidară!”, campanie care urmărește să asigure, în regim gratuit, suport psihologic în
contextul epidemiei de COVID-19, prin intermediul psihologilor voluntari.



Instituția Prefectului Județului Mureș - “Pe Alin Popoviciu îl cunoașteți datorită
inițiativelor sale ca reprezentant al societății civile și al elevilor. "În discuția purtată cu el, am
apreciat punctul său de vedere critic, dar obiectiv, referitor la situația dificilă prin care trecem.
A răspuns afirmativ invitației de a se alătura echipei noastre, având rolul de consilier,
neremunerat.”



Instituția
Prefectului
Județului
#Preoțialăturidepersonalul
medical
#Psihologialăturidepersonalulmedical



Instituția Prefectului - Județul Gorj, Consiliul Județean Gorj- UAT Județul Gorj și ISU
Gorj lansează campania: “Suntem uniți! Luptăm împreună!” Cei mai mulți pot contribui prin
respectarea cu strictețe a măsurilor impuse de autorități, dar cei care pot contribui cu bani o
pot face în contul Asociației de Întrajutorare “Sprijin pentru Salvatori”: Este o asociație pe
care noi, cei care avem menirea de a salva vieți și bunuri am înființat-o.



Instituția Prefectului Satu Mare - Printr-o #donație generoasă făcută de către DRW
(Asociația Economică Germano - Română pentru Regiunea de Nord Vest - DRWSM, la
recomandarea Instituţia Prefectului Satu Mare, cinci unități medicale din județul Satu Mare
vor fi dotate cu câte un cort de dezinfecție, sterilizare și decontaminare cu ozon atât a aerului
din interior, cât și a îmbrăcăminții persoanelor ce îl parcurg.

Suceava
informații
despre
iniţiative
Arhiepiscopia
Sucevei
și
Rădăuților,

Un grup de sătmărence inimoase au pus mână de la mână și au achiziționat trei televizoare led
cu suporturile aferente care vor fi montate în trei saloane din incinta spitalului - suport
#COVID19 din Carei.
Rompetrol continuă să sprijine lupta împotriva pandemiei, prin Crucea Roșie Română, KMG
Internaţional, sub brandul Rompetrol, va achiziționa în parteneriat cu Societatea Națională de
Cruce Roșie din România o unitate mobilă de terapie intensivă cu 12 paturi.


Instituția Prefectului Vâlcea - Prefectul Tiberiu Costea şi subprefectul Sebastian Fârtat au
mers în această dimineață la Centrul de Transfuzii Sanguine Vâlcea și au donat sânge
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BUNE PRACTICI REMARCATE LA NIVEL EUROPEAN
Voluntariat


Un exemplu de parteneriat care a fost remarcat și la nivel european este cel dintre
Primăria Reșița și Voluntarii Asociației Nevoparudimos. În colaborare cu fabrica Reșiconf
au croit măști din material textil. Direcția de Asistență Socială împreuna cu Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență au distribuit aceste măști în zonele defavorizate ale
Municipiului Reșița: Câlnic, Mociur și Moară Juracek. Anul acesta, de Ziua Internațională a
Romilor, comisarul european pentru egalitate a susținut un discurs axat pe contextul
pandemiei de coronavirus și pe necesitatea de solidaritate pe durata crizei cauzate de
boala COVID-19. Helena Dalli a dat drept exemplu inițiativa Nevo Parudimos care, în
colaborare cu Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Reșița, vine în sprijinul
comunității rome din oraș.

Consiliul Europei remarcă bună practică a României de accesibilizare a informației legate
de epidemia de COVID-19 pentru persoanele cu dizabilități
În data de 2 aprilie, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, doamna Dunja
Mijatović a reiterat importanța măsurilor suplimentare de protecție și acces la servicii medicale și
îngrijire pentru persoanele cu dizabilități din comunitate și din sistemele de protecție ale statelor
europene.
Comisarul pentru Drepturile Omului a afirmat că majoritatea statelor membre au impus, pe bună
dreptate, măsuri de distanțare socială pentru a reduce răspândirea virusului, dar nu au fost atente, în
mod sistematic, la circumstanțele și nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități. După cum a
subliniat raportorul special al ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, „măsurile de
carantină, cum ar fi distanțarea socială și autoizolarea, pot fi imposibile pentru cei care se bazează pe
sprijinul celorlalți să mănânce, să se îmbrace și să se spele”.
,,În acest sens, sunt profund îngrijorată de creșterea riscului de perturbare a serviciilor esențiale care
vin în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Pretutindeni în Europa, furnizorii de astfel de servicii de
asistență și asistenții sociali raportează probleme grave care pun în pericol continuitatea acestor
servicii, inclusiv lipsa de personal din cauza unor măsuri de izolare și o lipsă generală de echipament
individual de protecție, ceea ce îi pun în pericol pe aceștia, precum și pe utilizatorii serviciilor. Statele
trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a rezolva aceste probleme, inclusiv, dacă este necesar, prin
luarea de măsuri extraordinare, cum ar fi relaxarea procedurilor de recrutare, prioritizarea serviciilor
de bază, acordarea de ajutor financiar persoanelor cu dizabilități pentru compensarea cheltuielilor
suplimentare cauzate de situație și integrarea furnizorilor de asistență, inclusiv asistență informală,
persoanelor cu dizabilități în planificarea de urgență publică privind furnizarea de echipamente de
protecție personală și de instruire”, a declarat Comisarul pentru Drepturile Omului.
Dunja Mijatović a menționat că multe persoane cu dizabilități din Europa sunt, de asemenea, încă
private de libertate în centrele rezidențiale, inclusiv instituții și spitale psihiatrice, în ciuda obligațiilor
internaționale ale statelor în baza CRPD și apelurilor de lungă durată ale organismelor internaționale
pentru drepturile omului, inclusiv biroul ei (majoritatea recent în ceea ce privește Bosnia și
Herțegovina, România și Armenia). În timp ce rezidenții din astfel de instituții se confruntă adesea cu
neglijență și îngrijiri medicale necorespunzătoare în cele mai favorabile perioade, această pandemie a
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adus, din păcate, în prim plan riscul suplimentar grav la care sunt expuse persoanele cu dizabilități în
astfel de centre.
,,Pe termen scurt, statele trebuie să acorde prioritate absolută reducerii riscurilor pentru persoanele cu
dizabilități, inclusiv prin oprirea noilor admiteri în centre, prin mutarea persoanelor cu dizabilități din
aceste instituții în zone sigure, pe cât mai mult posibil și prin luarea tuturor precauțiilor necesare
pentru a-și proteja rezidenții… Există, de asemenea, o îngrijorare din ce în ce mai mare în rândul
persoanelor cu dizabilități că, deoarece resursele disponibile pentru îngrijirea sănătății sunt supuse
unei eforturi crescânde din cauza pandemiei, acestea vor fi lăsate în urmă în ceea ce privește accesarea
intervențiilor de salvare a vieții. Este de datoria principală a tuturor statelor membre să se asigure că
acest lucru nu se întâmplă și să asigure persoanele cu dizabilități că nu există riscul discriminării lor
pe criteriul dizabilității în accesarea asistenței medicale și că nevoile lor vor fi abordate în mod
adecvat”, a adăugat ea.
De asemenea, Comisarul pentru Drepturile Omului a salutat inițiativa unor state precum România,
Germania, Franța și Italia pentru eforturile de a face informația legată de prevenirea răspândirii
COVID-19 accesibilă persoanelor cu dizabilități în limbaj ușor de înțeles. Munca excelentă realizată
de ONG-urile naționale în acest domeniu trebuie susținută și amplificată prin toate canalele de
comunicare disponibile.
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