ASOCIAȚIA MEDICI PENTRU ROMÂNIA
- 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 organizaţiei
Medici pentru România este 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.
Viziunea organizației
Viziunea Asociației este o Românie cu un sistem sanitar care să se ridice la standardele celor
din Europa de vest, care să ofere tuturor cetățenilor țării egalitate de șanse, în ceea ce
privește îngrijirile medicale, și personalului medical oportunități reale de dezvoltare în
carieră și de cercetare în domeniul medical.
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Proiectele și campaniile organizație (anul 2021)
Proiecte încheiate în 2021
1. „Din inimă, pentru ceilalți aflați la nevoie” - prin care, în perioada sărbătorilor de iarnă din
2020 și 2021, am ajutat vârstnici și copii din zone defavorizate cu alimente de bază și jucării
în parteneriat cu redacția Gândul, Emag, Moelers, Nestle, Cora, Klintensiv.
2. Proiectul „Magistrala testării” - pentru că doar prin vaccinare și testare putem depăși
această criză, am venit în sprijinul sistemului medical de stat, prin oferirea de materiale
indispensabile (teste IgG/IgM) în lupta cu virusul COVID-19. Am donat 9.700 de teste către
18 unități medicale de stat din România.
3. Proiectul „Diaspora încurajează vaccinarea” - a apărut pe fondul procentului scăzut de
români care s-au vaccinat împotriva Covid-19. Asociația a apelat la medici români stabiliți în
afara țării, unde rata de vaccinare este ridicată, pentru a le transmite românilor mesaje prin
care să îi îndemne să se imunizeze.
4. Campania „Alături de Ucraina” - creată pentru a veni în ajutor oamenilor care au de suferit
din cauza războiului declanșat în Ucraina, campania a oferit sprijin refugiaților ucraineni,
românilor din Ucraina și celor care au rămas în prima linie pentru a-si apara țara. Prin
intermediul ei, am strâns fondurile necesare achiziției de: medicamente, echipamente și
consumabile medicale, paturi pliabile, pături, pilote, asternuturi, produse de igienă etc.

Proiecte și campanii în desfășurare (2021)
1. Campania „Pentru Copii Noștri” - are ca scop reabilitarea a 5 secții de pediatrie din spitale
de stat în următorii 5 ani. Campania va avea loc în unități medicale de stat. Beneficiarii
direcți ai proiectului sunt copiii tratați în aceste unități, cât și cadrele medicale care lucrează
în spitalele unde se vor desfășura lucrările. Am început strângerea de fonduri pentru primul
proiect din cadrul campaniei, reabilitarea etajului 6 al Spitalului de Pediatrie din Pitești,
având ca obiectiv ca la finalul acestui an să începem lucrările de renovare.
2. Gala Medici pentru România - în cadrul căreia vom premia 10 dintre cele mai
impresionante cazuri tratate de medicii din România în ultimul an. Gala este un simbol al
recunoștinței pentru valorile din domeniul medical autohton și al încrederii în
profesionalismul și dedicarea medicilor români.

3. Proiectul „Vreau acasă” - prin care oferim asistență și consiliere medicilor care vor sa se
întoarcă în țară; le suntem alături în procesul de reintegrare, punându-le la dispoziție
resursele de care au nevoie și ținând legătura cu autoritățile române implicate în acest
proces.

Sinteză financiară (2021)
Asociatia Medici Pentru Romania, cu sediul social in Bucuresti, este infiintata din anul 2020
și deține un CAPITAL SOCIAL de 350 lei.
Pentru anul 2021, principalii indicatori economico – financiari (venituri, pe categorii și
cheltuieli, pe categorii) sunt:

Total VENITURI

1.247.712 lei

Total CHELTUIELI

415.986 lei

Capital PROPRIU

831.007 lei

Active IMOBILIZATE

1.172 lei

Active CIRCULANTE

958.736 lei

Chelt.AVANS

DATORII

0 lei

128.901 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.
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