
 

Materiale de protecție pentru 400 de persoane vulnerabile 
vârstnice și cu dizabilități 

 

 

A început distribuirea materialelor de protecție și dezinfectanți către 

cele 400 de persoane vulnerabile vârstnice și cu dizabilități, 

beneficiare de servicii specifice, în cadrul Acordului de sprijin încheiat 

între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Municipiul Piatra-Neamț, 

prin Direcția de Asistență Socială, în proiectul “Sprijin pentru 

persoanele vulnerabile în contextul pandemiei COVID 19.  

Fiecare pachet cu materiale de protecție și dezinfectanți conține: 

✅ 1 cutie cu 50 măști de protecție, 

✅ 1 l dezinfectant mâini,  

✅ 2 săpunuri lichide antibacteriene cu glicerină 0.5l, 

✅ 1 flacon alcool sanitar 0.5l. 

 

Distribuirea se realizează în 3 etape, începând cu 19.01.2021, la 

domiciliul celor 400 de persoane cu vârsta peste 65 ani și cu 

dizabilități, aflate în situație de risc, persoane ce au fost selectate în 

baza criteriilor stabilite prin metodologia realizată de Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale. 

 

Proiectul “Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul 

pandemiei COVID 19” este implementat de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 

cu finanțare din Fondul Social European.  

 

Prin acest proiect se urmărește creșterea calității vieții și combaterea 

situațiilor de risc și vulnerabilitate pentru cele 400 de persoane 

vârstnice, cu vârsta minimă de 65 de ani și cu dizabilități  din 

municipiul Piatra-Neamț. 

 

 



 

Sesizare rezolvată 

Fiecare dintre sesizările care ajung la Primăria Piatra-Neamț, indiferent 

de canalul de comunicare folosit (e-mail, aplicație, telefon) este luată 

în considerare și tratată cu maximă atenție.  

 

 Ne-am dori însă ca problemele rezolvate să nu revină în atenție, 

cum se întâmplă de multe ori.  

  Este și cazul unuia dintre foișoarele din cartierul Mărăței, frecventat 

de mai multe persoane care aruncă gunoaie (peturi și resturi 

alimentare)  în foișor și pe spațiul verde din proximitate.  

✅ în urma sesizării acestui aspect de către locuitorii din zonă, s-a 

făcut curățenie și s-au amplasat coșuri de gunoi, situația s-a repetat. 

Vom interveni de câte ori va fi nevoie, dar ne dorim să dăm dovadă cu 

toții de responsabilitate civică și civilizație pentru a păstra orașul curat.  

 Totodată lucrătorii Poliției Locale Piatra-Neamț vor supraveghea 

zona foișoarelor pentru a preîntâmpina actele de vandalism și a 

monitoriza modul în care sunt respectate normele legale de protecție 

a mediului. 


