
RAPORT INTERVENȚIE CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ  

PANDEMIA COVID 19 – 5 MAI 2020 

În cadrul campaniei naționale de strângere de fonduri “Romania Salvează 

România”,  Crucea Roșie Română a colectat de la persoane fizice și juridice suma 

de  6 600 000 euro și prin SMS suma de 86 364 euro.  In total 6 686 364 euro.  

Până la data de 5 mai 2020, Crucea Roșie Română a făcut achiziții de 

echipamente medicale și materiale de protecție necesare unităților sanitare în 

valoare de peste 5 434 069 euro după cum urmează:  

• 10 aparate de testare rapidă COVID și 300 de kituri în valoare de 1.170.000 
euro 

• 50 kit-uri PCR Covid - în valoare de 88 000 euro  

• 1 000 000 de măști sanitare  în valoare de 793.000 euro  

• 1 200 000 de mănuși în valoare de 57 300 euro 

• 250.000 măști protecție medici în valoare de 657.000 euro  

• 45 ventilatoare  în valoare de 1 780 000 euro 

• 156 buc injectomate în valoare de 110 372 euro  

• 24 buc stativ injectomate în valoare de 32 725 euro  

• 1 unitate mobila de terapie intensive ATI  în valoare de 250.000 euro  

• 20 monitoare pentru funcții vitale în valoare de 25 000 euro 

• 10 paturi ATI 20 000 euro  

• 10 000 viziere în valoare de 69 000 euro 

• 14 750 combinezoane în valoare de 185 000 euro  

• 1 bronhofibroscop în valoare de 11 787 euro 

• 1 defibrilator în valoare de 17 840 euro 

• Alte material precum: stație de oxigen, dezinfectanți de mâini, 
dezinfectanți de suprafețe, termometre cu verificare la distanță, 1 
generator electric precum și alte materiale – în valoare totală de   167 045 
euro  

 

În continuare  avem in cont suma de 1 252 295 euro pe care dorim sa-i utilizam 

pentru achizitia de :  

• masti cu înalt grad de protecție - 200 000 buc  

• masti sanitare – 2 000 000 buc  

• combinezoane 10 000 buc  

• ochelari 2 000 buc 

• mănusi unică folosință 10 000 cutii  



• dezinfectant mâini 10 000 stl  

• dezinfectant de suprafete 20 000 litri 
 

Beneficiarii acțiunilor de intervenție ale Crucii Roșii Române în perioada 28 

februarie – 5 mai 2020:  

• 165 Unități sanitare cu pacienți COVID din toată țară: au primit 
echipamente medicale și material de protecție precum mănuși, măști, 
viziere, ochelari de protecție, halate, combinezoane, botoși.   
 

• 15 unități sanitare cu pacienți COVID din toată țara: au primit 
echipamente medicale: aparate de testare rapidă COVID și kituri de 
testare rapidă, monitoare pentru funcții vitale, injectomate, 
bronhofibroscop, generator, stație de oxigen, tuneluri de dezinfectare.  
 

• 105 unități sanitare cu pacienți COVID din țară: au primit produse de igienă 
și dezinfectanți  
 

• 136 de Unități sanitare cu pacienți COVID din țară: au primit materiale 
electrocasnice utile în această perioada precum frigidere, mașini de 
spălat, aparate de cafea, cuptoare cu microunde, fierbătoare, uscătoare. 
 

• 148  Unități sanitare cu pacienți COVID din toată țară: au primit produse 
alimentare și răcoritoare: apă, sucuri, energizamte, dulciuri, cafea, cipsuri 
etc.  
 

• 580 de cabinete individuale medici de familie: au primit 1420 perechi 
de mănuși, 40300 măști, 720 viziere și 720 combinezoane 
 

• 230 autorități publice centrale și locale: ISU, Poliția Română, Poliția 
Locală,  Poliția de Frontieră, Jandarmerie, Ambulanța, Prefecturi, Primării, 
ITM, DGASPC, DAS, Serviciul Inmatriculari Auto, Directia de Sport si 
Tineret, CJPC etc au primit: materiale de protecție (mănuși, măști, viziere, 
combinezoane), dezinfectanți, apă, dulciuri, băuturi răcoritoare.  
 

• 80 centre de carantină au fost sprijinite cu cazarmanent (lenjerii, paturi, 
pături, perne, saci de dormit),  materiale de protecție (mănuși, măști, 
viziere, combinezoane), dezinfectanți, produse de igienă (săpun, șampon, 
hârtie igienică, detergent, pasta și periuțe de dinți, produse pentru igienă 
personală etc) 



 

• 55 de ONG-uri au fost sprjinite cu pachete cu alimente de bază, pachete 
cu produse de igienă, materiale de protecție (mănuși, măști).  
 

• 12 175 de familii izolate și vulnerabile au primit pachete cu alimente de 
bază și pachete cu produse de igienă, mănuși și măști de protecție.  

• 8 097 persoane aflate în izolare la domiciliu au fost monitorizate zilnic prin 
telefon de voluntarii Crucii Roșii Române  

• 9 filiale de Cruce Roșie din țară au sprjinit familii / persoane izolate la 
domiciliu în efectuarea cumpărăturilor necesare traiului zilnic.  

• 2 filiale de Cruce Roșie au asigurat în punctele de staționare de pe 
autostrada A1, apă și alimente persoanelor sosite din străinătate și 
escortate de forțele de ordine până la localitățile de domiciliu  

• 1 953 de voluntari din toate filialele din țară, precum și personal angajat  
s-au implicat zilnic în acțiuni de intervenție 

Pe scurt:  

În cadrul campaniei naționale de strângere de fonduri “Romania Salvează 

Romania”,  Crucea Roșie Română a colectat de la persoane fizice și juridice suma 

de  6 600 000 euro și prin SMS suma de 86 364 euro.  In total 6 686 364 euro.  

Până la data de 5 mai 2020, Crucea Roșie Română a făcut achiziții de 

echipamente medicale și materiale de protecție necesare unităților sanitare în 

valoare de peste 5 434 069 euro. În continuare, avem în cont suma de 1 252 295 

euro pe care dorim sa-i utilizăm pentru achiziția de materiale și echipamente de 

protecție.  

Am sprijinit 165 de unități sanitare din toată țara cu echipamente medicale și 

materiale de protecție, 15 unități sanitare au primit aparate de testare rapidă 

COVID și kituri de testare rapidă, monitoare pentru funcții vitale, injectomate, 

bronhofibroscop, generator, stație de oxigen, tuneluri de dezinfectare.  

Pe lângă unitățile sanitare, Crucea Roșie Română a sprijinit cu materiale de 
protecție 580 de cabinete individuale ale doctorilor de familie, 230 de autorități 
publice centrale și locale cu materiale de protecție. Am asigurat sprijin pentru 
80 de centre de carantină, 55 de ONG-uri, 12 175 de persoane aflate în izolare 
și familii nevoiașe.  

Peste 8000 de persoane aflate în izolare la domiciliu au fost monitorizate zilnic 

prin telefon de voluntarii Crucii Roșii Române și nouă filiale de Cruce Roșie au 



sprijinit familii / persoane izolate la domiciliu în efectuarea cumpărăturilor 

necesare traiului zilnic. Am avu și filiale care au asigurat în punctele de staționare 

de pe autostrada A1, apă și alimente persoanelor sosite din străinătate și 

escortate de forțele de ordine până la localitățile de domiciliu. Și toate acestea 

prin implicarea zilnică a aproape 2 000 de voluntari și personal angajat al Crucii 

Roșii Române, ghidați mereu de valorile umanitare ale Mișcării de Cruce Roșie și 

Semilună Roșie.   

Donatori și parteneri ai campaniei România Salvează România:  
SNGN ROMGAZ 
OIL TERMINAL 
NUCLEARELECTRICA 
CONPET SA 
HIDROELECTRICA 
OIL TERMINAL 
ELECTRICA FURNIZARE SA 
ASOC. ROMANA A PRODUC. INT. DE 
MEDICAMENTE 
NORDIS MANAGEMENT 
OMV PETROM 
COMPANIA NATIONALA PENTRU 
CONTROLUL CAZANELOR 
FUNDATIA GLOBALWORTH 
SHAWAR SALIM 
AURORA MALL BUZAU 
CONSTANTA SHOPING CITY 
DEVA SHOPING CITY 
TIMAC AGRO ROMANIA 
RAMNICU VALCEA SHOPING CITY 
COCA COLA HBC FINANCE 
NETCITY TELECOM SRL 
ASOCIATIA PROIECTELOR PANDORA 
MEGA IMAGE 
FARMEC SA 
MS PLATINUM TAX ACCOUNT 
REVITAROM 
QUALICAPS ROMANIA 
DEUTSCHE BAHN CARGO ROMANIA 
NESTLE ROMANIA 
SPHERA FRANCHISE GROUP 

LABORATOARELE REMEDIA 
FONDATION ENTERRPRISSE 
CARREFOUR 
URSUS BREWERIES 
ERNST A YOUNG 
TOTAL TECHNOLOGIES 
ENGIE ROMANIA 
QUBE NET 
FUNDATIA ORANGE 
PCBIT ELECTRONICS 
LIFE CARE CORP 
TIMAC AGRO ROMANIA 
HEINEKEN ROMANIA 
LONDON STOCK EXCHANGE 
DIGIFY INTERNATIONAL LIMITE 
SPORTS HUB ONLINE 
AB TAX PAYROLL OUTSOURCIN 
COINAGE INTERNATIONAL SRO 
ALFA B2B GROUP 
NOVARTIS PHARMA SERVICES 
ROMPETROL DOWNSTREAM 
ASOCIATIA VIETNAM ROMANIA 
JC GENERAL SERVICES CVBA 
/JOHNSON&JOHNSON 
COINAGE INTERNATIONAL SRO 
DOMINIQ EMPORIUM SRL 
FUNDATIA PRICEWATERHOUSE 
ANRSC 
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 
VLAD EXIM  
COLISEUM SA 



EURO MEGA 
PROCTER A GABLE DISTRIBUTION 
FUNDATIA INSTITUTUL DE STUDII 
GRADIMEX SRL 
DETERGENTI SA 
COCA COLA FOUNDATION 
ICE FRAME STUDIO 
NETOPIA PAYMENTS 
SAINT GOBAIN CONSTRUCTION 
COINAGE INTERNATIONALM SRO 
NOROCEL 17 COMIMPEX  
BOEHRINGER INGELHEIM RCV GM 
PROCTER A GAMBLE MARKETING RO 
NN ASIGURARI DE VIATA SA 
SN NUCLEAR ELECTRICA SA 
BERGENBIER SA BERGENBIER 
FOREIGN INVESTORS COUNCIL 
PFIZER ROMANIA SRL 
ROYAL CANIN ROMANIA SRL 

KRONOCHEM SEBES 
SPHERA FRANCHISE GROUP SA 
NORDEXIM SRL 
COINAGE INTERNATIONAL SRO 
SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA 
KARA BABY SRL 
MOTOROLA SOLUTIONS GERMANY 
SOFT ATAC SRL 
SWEET PAPRIKA SRL 
INTERNET CORP SRL 
AS COM MUSULMANA AHMADIYYA 
ROUA SEA FOOD SRL 
KAMIS CONDIMENTE SRL 
COINAGE INTERNATIONAL SRO 
TRANSFERGO LTD 
FRITZ HENKEL STIFTUNG 
 
 

 

 

 

 


