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- RAPORT ANUAL (2021) -

Despre Asociația medici pentru România

Medici pentru România este o organizație non-profit și non-guvernamentală care activează

din octombrie 2019. Proiectele și campaniile noastre au ca scop contribuirea la

îmbunătățirea sistemului medical românesc. Proiectele și campaniile pe care le

implementăm sunt întotdeauna create pentru a rezolva probleme reale ale sistemului

sanitar.

Urmărim să îndeplinim 4 principale obiective:

● îmbunătățirea condițiilor din unitățile medicale de stat (prin proiecte de renovare și

reabilitare)

● construirea un policy lab concentrat pe politici publice de sănătate (prin colaborări cu

organizații din țară și din afara acesteia, cât și cu autorități locale și naționale)

● consilierea medicilor care doresc întoarcerea în România, în vederea reintegrării

acestora în sistemul medical românesc

● construirea unei comunități la care să adere medici și experți în domeniul medical,

atât din țară, cât și din Diaspora

Misiunea organizației

Suntem o organizație non-guvernamentală tânără a cărei misiune este să contribuie la

reformarea sistemului medical din România. Motivația noastră principală este crearea unui

sistem sanitar care să lucreze atât în beneficiul pacienților, cât și în cel al cadrelor medicale.

Vrem să redăm pacienților speranța în sistemul medical românesc și să oferim medicilor

perspectiva unor cariere de succes, într-un sistem care să funcționeze la standarde europene.

Beneficiarii proiectului

Suntem o organizație non-guvernamentală tânără a cărei misiune este să contribuie la

reformarea sistemului medical din România. Motivația noastră principală este crearea unui

sistem sanitar care să lucreze atât în beneficiul pacienților, cât și în cel al cadrelor medicale.

Vrem să redăm pacienților speranța în sistemul medical românesc și să oferim medicilor

perspectiva unor cariere de succes, într-un sistem care să funcționeze la standarde europene.

Componența Consiliului Director

COSTACHE ALEXANDRU-IONUȚ - Președinte

STROE-MIHAI CRISTIANA-SORINA - Vicepreședinte

BESLIU MIRELA - Secretar
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RĂDULESCU ROXANA-VALENTINA - Cenzor

Proiectele și campaniile organizație (anul 2020)

Proiecte încheiate

1. „Nu uităm de ceilalți” - prin intermediul căreia am pus la dispoziție o platformă de

telemedicină, unde au beneficiat de consultații gratuite 1000 de pacienți, în timpul stării de

urgență.

2. „Din inimă, pentru ceilalți aflați la nevoie” - prin care, în perioada sărbătorilor de iarnă,

am ajutat vârstnici și copii din zone defavorizate cu alimente de bază și jucării în parteneriat

cu redacția Gândul, Emag, Moelers, Nestle.

3. Campania „Vaccinarea la sat” - impreuna cu Directia Publica de Sanatate, timp de doua

luni, am organizat echipe mobile de medici si asistenti medicali care au mers in sate din

judetele Prahova si Arges pentru administrarea vaccinului impotriva Covid19.

Sinteză financiară (2020)

Asociatia Medici Pentru Romania, cu sediul social in Bucuresti, este infiintata din anul 2020

și deține un CAPITAL SOCIAL  de 350 lei.

Pentru anul 2020, principalii indicatori economico – financiari (venituri, pe categorii și

cheltuieli, pe categorii) sunt:

Total VENITURI 136.141 lei

Total CHELTUIELI 137.210 lei

DEFICIT / PIERDERE -1.069 lei

Capital PROPRIU -719 lei

Active IMOBILIZATE 0 lei
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Active CIRCULANTE 17.877 lei

Chelt.AVANS 0 lei

DATORII 18.596 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii

nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și ale O.M.F.P. nr.

3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop

patrimonial.

Date de contact

Alexandru Costache - Președinte al Asociației Medici pentru România

Tel.: +40 729 155 144

e-mail: alex@medicipentruromania.ro
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