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Către, 

Doamna BÁLINT-TULIT Andrea Réka 
0741093482 

nagy_reka82@yahoo.com 

 
Stimată Doamnă, 
 
Având în vedere Adresa Dvs primită prin email la adresa de email a Asociației noastre 
hme@judetulharghita.ro , înregistrată cu nr. 192/9.11.2022, privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, cu privire la ajutoarele care au plecat către Ucraina, în cursul anului 2022, din 
județul Harghita, precum și detalii cu privire la acțiunile caritabile, de solidaritate care au fost 
întreprinse în vederea sprijinirii Ucrainei, vă trimitem Raportul întocmit de către Asociația 
pentru Județul Harghita, cuprinzând activitățile derulate în acest sens de către Asociația 
noastră, în colaborare cu Consiliul Județean Harghita și instituții partenere.  
 
Vă stăm la dispoziție în cazul în care aveți nevoie de alte detalii privind activitățile derulate.  
 
Cu stimă, 
 
Csont Zsuzsanna, președinte  
 
Miercurea Ciuc, 15 noiembrie 2022. 
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RAPORT  

PRIVIND CAMPANIA UMANITARĂ DE STRÂNGERE DONAȚII DESTINATĂ LOCUITORILOR ȘI 

REFUGIAȚILOR DIN UCRAINA 

ASOCIAȚIA PENTRU JUDEȚUL HARGHITA - 2022 

 

Pe baza apelului lansat pe 24 februarie 2022, la inițiativa consiliului județean, Asociația pentru Județul 

Harghita a desfășurat o campanie de strângere donații în bani și natură pentru ajutorarea populației în 

zona de război din Ucraina, respectiv a refugiaților din Ucraina. Campaniei i s-au alăturat persoane fizice, 

întreprinderi, localități și instituții, care au contribuit prin ajutor financiar și/sau alimente neperisabile, 

articole de uz și igienice destinate locuitorilor din regiunea Beregszasz, Ucraina, respectiv refugiaților de 

război. 

https://judetulharghita.ro/in-situatii-de-criza-se-consolideaza-cooperarea-interinstitutionala-in-judetul-

harghita/ 

Strângerea de fonduri s-a realizat prin platforma segitunk.online, cu posibilitate de transfer online, 

transfer bancar sau plăți în numerar, colectate de CJH și Asociație. Suma totală donată a fost de 85.698 

lei, din care 27.533 lei au fost colectați în numerar de la persoane fizice, organizații, asociații și localități.  

Prin transfer bancar, s-au strâns 49.675 lei, conform centralizatorului atașat. Cea mai mare donație în 

bani a fost acordată de SC Perla Harghitei SA, în valoare de 23.575 lei, din care am achiziționat palete de 

apă potabilă, care a fost transportată în regiunea Beregszasz. O sumă relevantă a fost donată și de către 

Asociația Microregională Alcsík (10.000 lei). 

Pe platforma online destinată acestei cauze, care a fost lansată pe pagina web segitunk.online, persoane 

fizice și juridice au avut posibilitatea de a dona prin transfer online utilizând programul Stripe. Astfel, s-

au strâns 8.490 lei, din care 146,86 lei costuri de administrare a platformei reținută de Stripe.  

https://segitunk.online/ro/doneaza/ 

 

Pe pagina web menționată, am dezvoltat și o posibilitate de voluntariat acelora care au vrut să ajute în 

campania specificată.  

https://segitunk.online/ro/voluntariat/  

O donație de alimente neperisabile consistentă a fost direcționată populației din regiunea Beregszasz, 

mulțumită sportivilor și părinților sportivilor Clubului de sport Felcsik, conform procesului verbal 

întocmit în acest sens. 

Cheltuielile aferente donațiilor s-au realizat conform următorului tabel:  
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Achiziționare articole de uz 
casnic și alimente  

Conform proces verbal, prin CJH 1.700,00 lei 

Cheltuieli de transport, Tegyunk 
Egymasert Egyesulet 

Contract de colaborare ne. 
48/2022 

1.493,1 lei, transfer bancar 

Achiziționare apă minerală, de 
la SC Perla Harghitei SA 

Contract nr. 44/2022., FACT. 
822/2022 

23.575 lei, transfer bancar 

Asociația Pompierilor Voluntari 
din județul Harghita, cheltuieli 
de deplasare și transport, pe 
baza rapoartelor din lunile 
martie și aprilie 2022  

Raport activitate și decont 
cheltuieli nr. 73/2022 

12.216,1 lei, transfer bancar 

Gurulabs SRL, elaborare 
platformă donații pe 
segitunk.online  

Contract 22012601/2022 4.355,38 lei, transfer bancar 

Gurulabs SRL, elaborare 
platformă voluntariat pe 
segitunk.online 

Factură nr. 1032/2022. 4.943,86 lei, transfer bancar 

Stripe  - cheltuieli de 
administrare 

Conform raport 146,86 lei, transfer bancar 

Total cheltuieli 48.430,3 lei 

 

Donații în natură constând în alimente și articole de igienă și uz casnic au fost primite din partea a 152 

donatori: persoane fizice, întreprinderi, instituții, conform tabelului întocmit în acest sens. 

În cursul lunii iunie 2022, am achiziționat pachete de alimente, articole de curățenie și igienă de la 

firmele Amigo Intercost SRL, respectiv Elan Trio SRL, în valoare de 10.791,46, respectiv 10.548,6 lei, 

conform următorului centralizator: 

 

Nr.  Denumire produs Cantitate  

1 Zahăr  300 kg 

2 Ulei  300 l 

3 Paste făinoase 300 kg 

4 Conserve, pateuri 300 kg 

5 Detergent de spălat rufe 200 kg 

6 Detergent vase 50 l 

7 Dezinfectant  50 l 

8 Alimente bebeluși 50 buc 

9 Orez  100 kg 

10 Scutece, diferite mărimi  50 pachete 

 



 
Transportul pachetelor a fost asigurat de firma KTN Grossmann GMBH, în perioada 27-28 iunie 2022, pe 

baza Contractului nr. 129/2022 încheiat în acest sens.  

Link-uri utile:  

https://judetulharghita.ro/lant-de-solidaritate-in-judetul-harghita-monografia-celor-111-zile-in-

conflictul-ruso-ucrainean/  

https://www.borbolycsaba.ro/category/orosz-ukran-haboru/  
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