
RAPORT 

cu privire la repartizarea ajutorului umanitar prin colete 

alimentare persoanelor în dificultate în cadrul perioadei de 

pandemie COVID-19 

 

Localitatea: Filiala de Cruce Roșie din mun. Bălți; 

Numărul de colete alimentare repartizate: 130 colete; 

Numărul de voluntari implicați în distribuire: 7 persoane; 

Numărul de beneficiari direcți: 70 de familii social-vulnerabile și 60 de persoane solitare - 

pensionari imobili sau în dificultate majoră: aproximativ au fost cuprinse peste 400 

persoane socio-vulnerabile; 

Valoarea financiară a coletelor, măștilor și dezinfectantelor repartizate se estimează în 

total la: 31226.16 lei; 

Instituția parteneră: Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei din mun. Bălți. 

 

Situația  pandemică actuală 

În legătura cu situația epidemiologică la moment în Republica Moldova la data de 05 

iulie 2020, bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns peste 26222 cazuri.  

În municipiul Bălți avem la moment  1600 persoane infectate, la 143 de mii de locuitori 

ai municipiului. 

 Din sursele primite din cadrul Proiectului finanțat  de Crucea Roșie din Vestfold  la 

sfârșitul lunii iulie 2020 în perioada pandemilei COVID – 19, în legătură cu agravarea stării 

socio-materiale a creerii șomajului tehnic, limitarea resurselor financiare și blocarea multor 

activități, a fost identificat un număr mai impunător și mărirea numărul persoanelor cu dificultăți 

materiale și economice la moment, astfel în conlucrare și parteneriat bilateral împreună cu 

specialiștii din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei din mun. Bălți, care 

au contribuit la identificarea beneficiarilor direcți, voluntarii filialei de Cruce Roșie din mun. 

Bălți  și lucrătorii sociali împreună au repartizat 130 colete alimentare și 50 de măști și 6 litri 

de dezinfectant  - mamelor solitare cu copii în situație de risc, familiilor incomplete cu copii, 

persoanelor vârstnice singuratice, persoanelor cu grad de invaliditate-imobile, familiilor  

numeroase (de la 3 copii în sus), familiilor defavorizate și persoanelor în dificultate, cu 

dificiențe  cât și persoanelor socio-vulnerabile cu venituri reduse: aceste 130 de cutii de ajutor 



umanitar reprezentate prin produse alimentare, au inclus în  conținutul său următoarele 

componente: 

 

 Hrișcă 2 kg; 

 Zahăr – 2 kg; 

 Paste făinoase – 2 kg; 

 Orez – 2 kg;  

 Ulei de floarea soarelui – 2 litre;  

 Făină de grâu – 2 kg;  

 Conservă de carne 300 gr. – 3 buc.                        

În urma repartizării coletelor alimentare putem menționa faptul că s-a asigurat 

accesul la un suport considerabil oferit de către Crucea Roșie din Vestfod, care a avut un 

impact imens asupra beneficiarilor direcți și indirecți, care au primit coletele, emoțiile lor 

sunt greu de descris în cuvinte și mulțumirea nu are limite cât pentru familiile numeroase, 

fără întreținător, atât și pentru cei vârstnici solitari preponderent cu vârste cuprinse între 

70 - 90 ani imobile, cu dizabilități, fără resurse  și spațiu de trai  ajunși la limita sărăciei 

absolute și cu posibilități minime de existență. 

Persoanele care au beneficiat de acest important suport în această perioadă dificilă, 

au manifestat, mulțumire, recunoștință și gratitudinea enormă pentru cele primite care va 

servi drept un respiro financiar impunător pentru o perioadă ce li va facilita modul de trai 

și depășirea situației create la moment. 

Deasemenea putem sublinia faptul că Voluntarilor și donatorilor Filialei de Cruce 

Roșie din mun. Bălți a fost înmânată o scrisoare de gratitudine și mulțumire din partea 

administrației Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei din mun. Bălți, serviciul 

Asistență Socială Comunitară și serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu în vederea valorificării 

activității și suportului considerabil oferit cetățenilor în dificultate din municipiul Bălți în 

situația dificilă în care ne aflăm, în speranța unei conlucrări fluctuase în continuare și implicare 

activă empatică și tolerantă în alte campanii sociale și activități nobile la nivel de municipiu. 

Situația deplorabilă, necesitățile socio-economice, specificul și profilul beneficiarilor 

celor care au beneficiat de acest ajutor umanitar prin colete alimentare, condițiile vitale, 

cât și reacția de răspuns a beneficiarilor poate fi urmărită în unele poze atașate la acest 

raport. 
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Crudu Cristina – director la filiala de Cruce Roşie din mun. Bălţi 


