
UMANITATEA
NU ARE GRANIȚE
Oamenii ajută oameni 
Crucea Roșie Română a fost alături de populația 
ucraineană vulnerabilă încă de la începutul războiului, 
alocând resurse și oferind sprijin logistic, uman și 
material atât cetățenilor ucraineni ajunși la noi în 
țară, cât și celor rămași acasă. 

Cu toții au nevoie în continuare de ajutorul și 
protecția noastră, pe care le vom oferi prin toate 
mijloacele de care dispunem. 

Bilanț campanie umanitară “Umanitate nu are granițe”
până la data de 30.07.2022.



TOTAL DONAȚII PRIMITE 

Donații în bani
9.328.069 euro 4.301.247 euro  

 7.124.242 EURO 535.620 EURO  1.096.171 EURO  211.810 EURO  572.036 EURO

PERSOANE 
JURIDICE 

PERSOANE 
FIZICE

ALTE 
DONAȚII*

DONAȚII 
SMS

DONAȚII 
ONLINE

Donațiile în natură de la persoane fizice, colectate de cele 47 de filiale de Cruce Roșie din România în 
perioada 27.02 - 30.07.2022 și distribuite sau aflate în curs de distribuire către cetățenii ucraineni: 
produse alimentare, produse de igienă, cazarmanent, produse pentru copii, apă, hrană pentru animale, 
produse de prim ajutor.

Valoare donații în natură
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La 24 februarie 2022, trupele rusești au intrat în Ucraina și, de atunci, 
milioane de oameni nu mai au un loc sigur pe care să-l numească 
acasă. Peste 7 milioane de persoane au fugit în țările vecine, aproxi-
mativ 8 milioane sunt strămutate pe plan intern și aproape 1.2 
milioane au trecut granița în România, din Ucraina.
Aproximativ 88.400 de persoane care au fugit din Ucraina au rămas 
în România, unele persoane călătorind periodic în și din țară.  
Crucea Roșie Română și-a activat, din 25 februarie, planul de urgență, 
în special în cele opt județe de graniță cu Ucraina și Republica Moldo-
va, și a asigurat asistență permanentă de urgență persoanelor care au 
intrat în țară. Pe măsură ce conflictul a persistat și ucrainenii au 
continuat să sosească zilnic în România, Crucea Roșie Română și-a 
schimbat accentul de la asistența de urgență pe termen scurt la 
sprijinul pe termen mediu și lung pentru persoanele care fug din 
Ucraina și rămân în România. 
Activitățile umanitare implementate de Crucea Roșie Română au 
urmărit permanent două obiective: 

- ajutorarea cetățenilor ucraineni ajunși pe teritoriul României
- sprjinirea cetățenilor rămași în Ucraina

PRIORITĂȚI 
OPERAȚIONALE



Sprijinirea 
cetățenilor 

ucraineni aflați 
pe teritoriul 

României

Peste 250.000 de persoane au beneficiat 
de informare și asistență umanitară permanente, în 
toate punctele de frontieră, aeroporturi și gări, din 
România.

Peste 7.000 de beneficiari din centrele de 
cazare asigurate de autorități, alte ONG-uri sau 
prin inițiative private au primit ajutor în produse de 
maximă necesitate: 70.559 kg de alimente și 
produse de igienă, 500 pături, 500 saltele, 1.000 
de lenjerii, 4.500 de saci de dormit, 500 de 
prosoape, veselă, perne și altele. În plus, au fost 
oferite telefoane, cartele și baterii externe celor care 
necesitau ajutor, pentru a păstra legătura cu 
familia.

INTERVENȚIA CRUCII 
ROȘII ROMÂNE DE 
URGENȚĂ 
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Vama Borș 
Bihor

Vama Siret 
Suceava 

Vama Isaccea 
 

Vama Siret 
Vama Petea Vama Sighet 

Vama Albița

Vama Borș

Autostrada 
A1 – Sibiu,

Vama 
Giurgiulești – 

Gara de Nord – București
Aeroportul Internațional Otopeni – București, 

Punctele permanente de informare și asistență 
umanitară sunt aprovizionate în permanență cu 
produse igienice, apă și alimente de strictă necesi-
tate.
Serviciile oferite de Crucea Roșie Română în aceste 
puncte: direcționarea fluxurilor de persoane în 
colaborare cu autoritățile locale, suport psihologic, 
prim ajutor, restabilirea legăturilor de familie, oferirea 
de produse de primă necesitate.



ALIMENTE GREU PERISABILE ȘI HRANĂ CALDĂ
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MAGAZIN SOCIAL
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MEDICAMENTE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ 
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PRODUSE DE IGIENĂ ȘI ÎMBRĂCĂMINTE 
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Acțiuni de 
ajutorare a 

refugiaților pe 
teritoriul 
României

ACTIVITĂTI DE SOCIALIZARE PENTRU COPII 
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ACTIVITĂTI EDUCATIVE ȘI DE 
INTEGRARE (CENTRE DE ZI) 
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SUPORT PENTRU ACHIZIȚIA DE BILETE 
DE CĂLĂTORIE 
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RLF – RESTABILIREA LEGĂTURILOR DE FAMILIE
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CONSILIERE ȘI SUPORT PSIHOLOGIC PENTRU ADULȚI 
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INTERVENȚIA CRUCII 
ROȘII ROMÂNE
84.165 persoane/ lună asistate de filialele Societății Naționale de 
Cruce Roșie Română, dintre care aprox. 40% copii prin:



SPRIJIN PENTRU CIVILII 
RĂMAȘI PE TERITORIUL 
UCRAINEI 

90 2.250 
TIRURI TONE 

250.000 
BENEFICIARI 

Convoaiele umanitare ale Crucii Roșii Române au purtat în mai 
multe rânduri mesajul de solidaritate și de speranță peste graniță, 
în Ucraina, către civilii ucraineni rămași acasă, în condiții tragice, 
care aveau nevoie să simtă că nu sunt singuri în fața dramei.
Materialele umanitare au ajuns în Ucraina în regiunile:  Cernăuți, 
Uzgorod și Odessa și au fost distribuite către populația în nevoie 
de pe întreg teritoriul țării.



PROGRAMUL DE 
ASISTENȚĂ FINANCIARĂ DIRECTĂ 

Programul este finanțat de Federația Internațională a Societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie (IFRC) și constă în acordare unei alocații financiare de 
urgență pentru persoanele care au părăsit Ucraina din cauza conflictului armat.
Cu ajutorul unei aplicații mobile recent dezvoltate, solicitanții pot folosi smart-
phone-ul lor pentru a descărca aplicația din magazinele Google sau Apple. 
Aceștia își pot depune cererea de la distanță și, odată aprobată, au acces la 
asistență financiară. Solicitanții nu trebuie să se deplaseze la o locație, să aștepte 
la coadă. Fiecare persoană eligibilă are dreptul să primească echivalentul a 110 
euro pe lună, prin ridicarea de numerar în persoană la birourile MoneyGram.

Crucea Roșie Română promovează astfel  de  programe de asistență financiară pentru că ele dau posibilitatea persoanelor afectate de criză să ia propriile 
decizii cu privire la tipul de ajutor de care au nevoie, diversifică modalitățile de ajutor și sprijină piețele locale.

48.539 

Beneficiari Familii înscrise

21.120 10.07  
MIL. EURO

Fonduri distribuite refugiaților urcaineni 
localizați pe teritoriul României 

Puncte fixe de 
consultanță pentru 

programul de asistență 
financiară:  
TULCEA

IAȘI
SIBIU 

BUCUREȘTI



PARTENERI MEDIA

Lista completă a DONATORILOR o puteți găsi pe: 
www.crucearosie.ro

DIRECȚIILE DE 
INTERVENȚIE 
PENTRU PERIOADA 
URMĂTOARE

Sprijinirea cetățenilor ucraineni aflați pe teritoriul României
•Sprijin cu voluntari în punctele de frontieră, aeroporturi și gări, pentru civilii ucraineni care intră în 
România;
•Sprijin oferit centrelor de cazare cu hrană, apă, produse de igienă, materiale sanitare, sprijin 
psiho-social;
•Asistarea cetățenilor ucraineni prin servicii asigurate de filialele de Cruce Roșie: asigurare de mese 
calde; activități de socializare și educative pentru copii; asistență medicală și asistență                  
psiho-socială; 
•Asistență financiară directă;
•Achiziție de alimente greu perisabile, materiale de cazarmament, materiale pentru suport logistic, 
medicamente și aparatură medicală;
•Asistență oferită cetățenilor ucraineni prin call center;
•Servicii de restabilitare a legăturilor de familie.
Sprijinirea cetățenilor ucraineni rămași în țara lor - sprijin prin Crucea Roșie Ucraineană 
•Transport umanitar cu materiale de strictă necesitate în funcție de nevoile curente. 


