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SCOPUL 
 
este de a promova, sprijini şi apăra interesele copiilor şi tinerilor diabetici, respectiv a 
familiilor acestora. 
 
OBIECTIVUL 
 
 reprezentarea intereselor membrilor săi pe lângă structurile medicale implicate în 

tratamentul diabetului, 
 reprezentarea membrilor pe lângă organele implicate în protecţia socială, 
 dialog cu autorităţile legiuitoare pentru îmbunătaţirea actelor normative, 
 sprijin si asistenţă de specialitate, 
 acordarea de ajutoare materiale, 
 organizarea de tabere si excursii, 
 editări de pliante, materiale informative şi educative, 
 colaborarea cu asociaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate. 
 
VENITURI 
 
 Donații și sponosorizări 
 Subvenții Consiliul Județean Mureș 
 3 % din impozitul pe venit 
 
PARTENERI 
 
 Instituții publice,  
 firme și companii,  
 alte ONG-uri 
 
DESPRE ASCOTID MUREȘ:  
Pentru a ne desășura activitatea am parcurs un traseu lung, în cei 13 ani de existență: 



 identificarea problemelor persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat,  
 formarea unei echipe de specialiști, 
 asigurarea fondurilor necesare pentru susținerea activităților, 
 realizarea unor parteneriate,  
 crearea de programe edcucaționale,  
 participarea la evenimente comune ONG-urilor, 
 stabilirea de întălniri și participarea la conferințe și evenimente medicale. 
 
ACTIVITĂȚI 
 
 Ianuarie: Alături de alți parteneri, am participat în cadrul UMFST Tîrgu Mures, la 

discuții privind proiectul"Educație nutrițională.Dezvoltare de partneriate pentru 
crearea de resurse educaționale deschise", dat fiind că România ocupă locul doi în 
rândul statelor UE privind obezitatea infantilă. Scopul acestui proiect fiind de a educa 
copiii să mănânce sănătos pentru a avea un trai de calitate și a preveni bolile de orice 
fel. 

 În perioada 24-27 ianuarie am participat la Cursul Advoccasy ''O societate civilă 
implicată în sistemul de sănătate și protecție civilă'', la Sinaia, realizată de UNOPA 
unde minim 40 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali şi-au dezvoltat competenţe 
în aria formulării şi promovării de propuneri alternative la politicile publice, iniţiate 
de autorităţi, în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale. 

 
 Februarie: În cadrul manifestărilor realizate în întreaga țară, 25 persoane din cadrul 

asociației noastre au participat în fața Prefecturii județului Mureș la mitingul de 
protest realizat în toată țara de familiile persoanelor cu dizabilități, participanţii 
susţinând că proiectul de buget încalcă Legea privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap.Proiectul Legii bugetului de stat pe 2019, pentru 
plata salariilor asistenţilor personali , Ministerul Finanţelor Publice nu a alocat nici 
un  leu.  

    

 
 
 Cu bunăvoința UMFST Mureș ,în cadrul Centrului de Simulare si Abilități Practice, 

prin donația făcută de Metro Systems, am achiziționat căte un kit complet și senzori 
pentru 10 copii și tineri din cadrul asociației, iar prin bunavoința dnei dr.Muntean 
Irina și Dan Fărcaș au fost montați senzorii și instruiți pentru a -i utiliza corect și 



eficient, știut fiind că pe lăngă insulină, monitorizarea glicemiei este cea mai 
importantă. Totodată datorită unor donații, încă 7 copii au primit senzori de glicemie, 
ceea ce le va ajuta să-și vadă în timp real trandul glicemic. 

 Pentru că voluntarii joacă un rol important în activitățile asociației,Voluntarii 
implicați în organizarea proiectului Sportiv Ascotid Trail Race, au participat la un 
program de pregătire și instruire la Praid, unde au primit sarcini și termene concrete 
concrete, astfel încăt ediția din acest an să fie cea mai bine realizată. 

 
 Martie: În perioada 22-24 martie, la invitația Novo Nordisk, președintele asociației 

dna Molnar Rodica a participat alături de alți reprezentanți ai asociațiilor de pacienți 
din domeniul diabetului, la un Workshop Social Media- la Rucăr/Cheile Grădiștei. 
Lectorul Lucian Mîndruță ne-a învățat cum să comunicăm și cum să ne promovăm în 
mediul socio media. Povestea fiecăruia a fost prezentată în cadrul evenimentului 
medical NEED IT , în fața medicilor diabetologi. În cadrul acestui curs am reușit să 
ne împărtășim problemele cu care se confruntă asociația și barierele pe care le 
întămpinăm în comunicare. 

 Un curs foarte intens și plin de informații s-a desfășurat la București, la sediul CNAS, 
unde alături de reprezentanții ONG-urlor din țară, am participat la Școala Pacienților- 
MasterClass, ediția cu nr.5. În cadrul acestei manifestări am avut discuții cu 
președintele CNAS, Președintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, 
specialiști și medici, unde s-au dezbătut problemele pacienților din România. 

 
 Aprilie: O echipă formată din tineri diagnosticați cu diabet zaharat tip 1 au participat 

la competiția sportivă Maraton Cluj pentru a demonstra că diabetul nu este o piedică 
în a practica sport. Participarea acestora a avut ca scop, promovarea proiectului 
Ascotid Trail Race din luna septembrie. 

  

 
 
 Mai: Ediția nr.X a Forumului COPAC s-a desfășurat la Cluj Napoca, unde au 

participat patru membri ai ASCOTID Mures, alături de reprezentanții asociațiilor de 
pacienți din tară, medici specialiști si reprezentantii autorităților. Programul 
forumului a fost conceput ca un dialog despre importanța vaccinării, problemele din 
sistemul sanitar și imbunătatirea relației autorităților cu asociațiile de pacienți.. 

 La invitația companiei Novo Nordisk, reprezentantul asociației, Molnar Rodica a 



   participat la European Diabetes Patient Advocacy de la Copenhaga, alături de  
   reprezentanti ai asociatiilor de pacienți cu diabet zaharat din România . La eveniment 
   au participat 125 persoane din 31 țări europene. Asociațiile au căutat împreună soluții 
   pentru cresterea calității vietii pacienților, acestea au discutat depre problemele cu 
   care se confruntă, împărtășind experiențele din tările si asociațiile pe care le 
   reprezintă. La Forum au participat prințului Joachim al Danemarcei cel care 
   patronează Asociația Daneză de Diabet, președintele Societații de Diabet zaharat Tosn 
   Lauritzen, președintele companiei Novo Nordisk Lars Fmergoard Jorgensen sau Phil 
   Southerland CO fondatorul echipei TEAM Novo Nordisk. 
 

 
 
 În această lună, membrii asociației au participat la ediția nr.17 a Târgului 

Ong-"Împreună pentru Comunitate" alături de alte 27 asociații din județ, cel mai 
amplu proiect al asociațiilor ce oferă servicii beneficiarilor din Mureș. Fiecare stand a 
pregătit materiale informative despre activitățile și serviciile oferite, totodată acest 
moment este important pentru a atrage surse de finațare prin completarea 
formularelor 230. 

 

   
 



 La competiția Mures Half Marathon, ediția nr.3 unde în calitate de parteneri, am avut 
la start 8 tineri ce au alergat alături de ceilalți competitori și fiecare a reușit să 
parcurgă proba fără incidente, fiindu-le asigurați câte un sensor de glicemie pentru a 
preveni hipoglicemia. 

 Iunie: În fiecare an, de Ziua Copiilor am organizat o petrecere  pentru copilașii 
diagnosticați cu diabet, iar anul acesta am ieșit la Parcul de distracții din Sânișor, 
unde au avut parte de multă joacă, karaoke, multe activități vesele și la final o masă 
calculată, constând în pizza, aducându-le aminte părinților că ei sunt copii normali, 
ce nu vor să se simtă discriminați față de frățiori iar la final au primit cadouri și multe 
dulciuri pentru hipoglicemii. 

 Proiectul DIA MOUNT, ediția 2019 a adunat 25 persoane din care 19 tineri cu diabet, 
însoțiți de echipa medicală, personal Smurd și organizatori. Aceștia au urcat pe mții. 
Ceahlău, dorind să demonstreze că diabetul îî ajută să iasă din zona de confort și să-și 
depășească limitele, având parte de o aventură de neuitat, fiind dotați cu senzori de 
glicemie ce au ajutat la monitorizarea glicemiei în timp real și pentru a putea 
interveni în timp real în fluctuațiile glicemice. Acest proiect a adus împreună tineri 
din țară cu experiențe personale și i-a încurajat să practice mișcare, în viitor. 

  

 
 
 Iulie:În baza parteneriatului încheiat cu Inspectoratul ȘcolarGeneral Mureș, în acest 

an am fost vizitați de elevii de la Școala Postliceală Gh.Marinescu, pentru a împărtăși 
din experiența dobândită de-a lungul anilor, în ceea ce privește problematica și 
tratamentul pacienților cu diabet, totodată având ocazia de a lua contact cu aparatele 
de ultimă generație utilzate de copii: senzorii de glicemie și pompele de insulină, 
ajutându-i în viitoarea lor meserie, de asistenți medicali. 

 La invitația tânărului diagnosticat cu DZ tip 1 Gavin Griffits, patru tineri voluntari au 
avut șansa de a participa la tabăra DiAdvocates in Gilwell Park de la Londa. Scopul 
taberei a fost de a reuni tineri cu diabet din toata lumea și de a forma o echipă care să 
colaboreze, creînd noi abordări și susținerea educației și comunicării în diabet. Rolul 
prezentărilor medicale și al activităților a fost de a-i ajuta să-și îmbunatățească și 
să-și dezvolte cunoștintele legate despre diabet. Activitățile sportive, prezentările 



medicale și experiențele personale le-a îmbogățit viața, întorcîndu-se cu amintiri de 
neuitat și dorința de a pune în practică în cadrul asociaței tot ce au învățat acolo. 

 
 August: Cu bunavoința DJST Mureș și în acest an, am beneficiat de 15 locuri pentru 

copii, însoțiți de un părinte, în tabăra de la Sovata, în baza legii 448 /2006 ce 
garantează dreptul de a beneficia de gratuitate în tabere, persoanelor încadrate în grad 
de handicap. Fiecare zi a fost plină de activități sportive, cu concursuri, drumeții, 
bălăceală și multă veselie, chiar și cu glucometrele în rucsace, ei au simțit gustul 
taberei pe deplin, în condiții deosebite oferite de administrația taberei. 

 
 Septembrie: Ediția nr 5. a competiției sportive ASCOTID TRAIL RACE, s-a 

desfășurat la Platoul Tg Mureș, prin participarea a 800 alergători, eveniment susținut 
de cca. 2000 persoane. Cu sprijinul partenerilor instituționali, sponsorilor și a 
voluntarilor am reușit să realizăm cea mai frumoasă ediție, cu un număr record de 
particianți. Scopul acestei competiții fiind încurajarea persoanelor diagnosticate cu 
diabet, de a practica sport și pe de altă parte de a atrage populația sănătoasă în această 
mișcare de masă pentru prevenția diabetului de tip 2. Un alt obiectiv al acestui 
proiect este atragerea de voluntari și de ecologizare a pădurilor din zona Tirgu Mures. 

 

 
 
 Subvenția acordată Centrului de zi unde copiii diagnosticați cu diabet, pot participa la 

orele de educație medicală asigurate de către medicul diabetolog Muntean Irina, a 
pregătit următorul pas în care 15 copii au beneficiat de senzori de glicemie și au fost 
montați și instruiți, alături de voluntarii ce au asigurat partea tehnică a proiectului. 

 
 Octombrie: În această perioadă au fost acordați și montați încă 15 senzori de 

glicemie, unor copii din asociație, cu sprjinul Consiliului Județean Mureș, cu 
prioritate cei care au solicitat și cazurilor sociale, știind că aceștia îî ajută să 
monitorizez glicemia în timp real iar părinții și medicul, cu ajutorul unei aplicații 
create de părinți specialști în IT, pot urmări glicemia copiilor și interveni. Este cea 
mai nouă și practică metodă ce previne hipoglicemia și hiperglicemia. 



 Alături de alte ONG-uri din sfera socio-medicală am participat la întălniri în vederea 
obținerii unor finanțări ce ar ajuta comunitatea și beneficiarii mureșeni, în vederea 
unor proiecte de educație și informare ce ar duce la creșterea calității vieții acestora. 

 

 
 
 Noiembrie: Ca în fiecare an, am participat la Congresul Federației Române de 

Diabet, Boli Metabolice și Nutriție, la București, unde am asistat la prezentări despre 
noile terapii, noi tehnologii, legislație, studii ce vor fi prezentate în cadrul 
evenimentului ce va fi organizat cu membrii ASCOTID Mureș.  

 Ziua Mondială a Diabetului a fost organizată la Hotel Grand din Tg Mureș, ce a 
asigurat locația deosebit de primitoare, asigurând și masa și pachete copiilor 
participanți. Datorită dr. Muntean Irina-medic primar diabetolog, dr. Grama Alina- 
medic priamar pediatru, mrd.Pană Adriana, am beneficiat de informații noi despre 
tratamentele de ultimă generație a diabetului, cum ne alimentăm și cum reacționăm în 
fața nenumăratelor situații nedorite ce pot să apară zilnic.Totodată s-au abordat 
probleme legislative privind acordarea senzorilor de glicemie. Copiii, ca de fiecare 
dată au avut parte de multă distracție cu ajutorul voluntarilor coordonați de dna. Prof. 
Branea Cristina. Acest moment este prilej de socializare între cei noi diagnosticați și 
cei cu vechime. 

 

  
 



 Decembrie: Ca în fiecare an copiii au fost așteptați la întălnirea cu Moș Crăciun cel 
darnic și bun, ce le-a adus pachete pentru că ei sunt cei mai merituoși. Nici joaca de 
la spațiul de joacă, nici dansul, colindele sau târgul de produse realizat de participanți 
nu i-a făcut să uite de responsabilitatea lor, de a-și determina glicemia și să-și  
administreze insulina după porția de pizza pe care au servit-o între prieteni. 

 La inițiativa studenților de la UMFST Tg Mureș, secția Drept Admnistrativ, s-a 
realizat un spectacol minunat cu caracter umanitar, toți banii rezultați donandu-se în 
contul asociației noastre. Spectacolul realizat la Casa Studenților a fost realizat de 
studenți și voluntari ce au încântat spectatorii cu un program de colinde, poezie, 
muzica clasică și pachete pentru copilașii participanți. 

 

 
 
 De-a lungul anului, am avut nenumărate întălniri cu reprezentanții instituțiilor 

publice,  parteneri și colaboratori ce ne sprijină în activitatea noastră.În Centrul de 
zi ce asigură consiliere, informare și educația pacienților nostri, activitatea se 
desfășoară fie în cadrul Policlincii nr.2 fie în spațiul de pe str.Călărașilor, fiind 
asigurată de echipa de specialiști pentru creșterea calității vieții copiilor diagnosticati 
cu diabet zaharat tip 1. 
Momentul important al anului a constat în acordarea distincției Fibula de la Suseni 

   cu ocazia Zilei României, de către Prefectul Județului Mureș, Domnul Dușa Mircea, 
pentru activitatea depusă în sprijinul comunității mureșene de către președinta 
Rodica Molnar, ceea ce ne onorează și ne motivează să continuăm activitatea în 
slujba pacienților. 
 

                


