
 

      

 

 

 

Protocolul de colaborare a mai multor inițiative civice clujene și autorități publice, 

Ajutăm Ucraina, a fost aprobat 

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a aprobat în ședința din 4 martie 2022 

protocolul de agregare a inițiativelor civice clujene care contribuie la contracararea efectelor 

conflictului armat din Ucraina, cu sprijinul autorităților publice. 

Mai multe asociații neguvernamentale, instituții publice și asociații profesionale au decis să pună 

în comun resursele și expertiza proprii fiecăreia, în scopul sprijinirii persoanele refugiate, celor 

solicitante de azil sau celor care beneficiază de orice formă de protecție în România ca urmare a 

conflictului armat din Ucraina. 

 

Multiple asociații și inițiative (Civic Suport/Vă ajutăm din Cluj, Beard Brothers, CERT 

Transilvania, Asociația Ruscovan, O Masă Caldă, Response 4X4, Caravana cu medici - filiala 

Cluj, Asociația pentru Integrarea Imigrantilor si Refugiatilor din MENA (AIR-MENA), 

Asociația Lions Club Genesis, Fundația Părinți din România - PEDITEL,  Asociația Medical 

International Rescue - Medicală Internațională de Salvare, Asociația Daisler), împreună cu 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Instituția Prefectului Județul Cluj, Consiliul Județean Cluj, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, Colegiul Farmaciștilor 

din Cluj, Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Cluj, Organizația Patronală 

HORECA Cluj și Asociația Hotelierilor Clujeni, precum și Baroul Cluj, au convenit să pună în 

comun contactele, nevoile și soluțiile identificate de fiecare dintre organizații în gestionarea 

crizei apărute, să transfere resurse, să comunice frecvent și transparent.  

 

Această colaborare reprezintă un nucleu de intervenție directă. care are alături sute de 

colaboratori persoane fizice și juridice, instituții publice, autorități locale, agenți economici și 

societatea civilă. 

 

În ce constă practic colaborarea? 

 

Instituția Prefectului Județul Cluj alături de ISU CLUJ–  prin CJSU, gestionează și 

coordonează întreaga activitate la nivelul județului Cluj; 

Primăria Cluj-Napoca – coordonează acțiuni, asigură infrastructura și spațiile de depozitare de 

la centrele de colectare la nivelul municipiului Cluj-Napoca; 

Consiliul Județean Cluj – coordonează acțiuni și asigură spații de depozitare și de intervenție; 

Asociația Civic Suport, membru fondator al mișcării Vă ajutăm din Cluj – coordonează 

campania și comunicarea, asigură traduceri, pune la dispoziție call-centerul și dispeceratul 

proprii; 

Beard Brothers – gestionează ofertele venite din partea comunității clujene, monitorizează și 

urmează să repartizeze spațiile de cazare, dar și donează echipamente medicale și de prim ajutor; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CERT Transilvania – colectează și gestionează bunurile și donațiile materiale în centrele 

provizorii, donează echipamente medicale și de prim ajutor; 

Asociația Ruscovan – achiziționează și transportă în Ucraina de produse farmaceutice și 

materiale sanitare de prim-ajutor; 

Asociația „O Masă Caldă” – furnizează mâncare caldă pe raza Municipiului Cluj-Napoca; 

Response 4x4 – centralizează și gestionează bunuri și donații materiale în centrele provizorii, 

asigură transport local produse și persoane; 

Caravana cu medici – oferă sprijin medical de specialitate la centrul de primire al refugiaților; 

AIR-MENA – oferă sprijin pentru integrarea refugiaților și conștientizează opinia publică și 

autoritățile în ceea ce privește respectarea drepturilor imigranților și refugiaților; 

Fundația Părinți din România PEDITEL – asigură asistență medicală pediatrică gratuită, prin 

telemedicină, non stop (în ucraineană prin intermediul dispeceratului de campanie;  

Asociația Medical International Rescue - Medicală Internațională de Salvare – gestionează 

oferte, monitorizează și repartizează spații de cazare;  

Asociația Daisler – oferă sprijin și furnizează materiale informative; 

Asociația Lions Club Genesis – colectare resurse și voluntariat; 

Organizația Patronală HORECA Cluj și Asociația Hotelierilor Clujeni – asigurare hrană 

caldă gratuit, punctual, în funcție de nevoile identificate; asigurare spații de cazare, de scurtă 

durată, la nevoie; 

Colegiul Farmaciștilor Cluj – oferă asistență farmaceutică și coordonează activitățile privind 

produsele farmaceutice necesare pentru Ucraina și cetățenii refugiați; 

Crucea Roșie Cluj – organizează și asigură transportul umanitar către Ucraina; 

Baroul Cluj – asistență juridică. 
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