
De 10 ani, 
Dăruitori.
De schimbare.

Ce am reușit să facem împreună



De 10 ani,
reformăm sistemul
medical românesc, 
aducând speranță și
arătând că se poate.

În tot acest timp, nu am avut
donatori, ci Dăruitori.

Suntem 500.000. 
Acesta este doar începutul.



Am început în 2009 dintr-o revoltă personală. 
Revolta față de un sistem sanitar care își umilea 
pacienții, cadrele medicale și personalul auxiliar. Am 
vrut să arătăm că se poate ca pacienții să fie tratați cu 
demnitate în România. 

În primii ani, am avut șansa ca trei persoane publice să 
aibă încredere în demersurile noastre (Paula Herlo, 
Tudor Chirilă și Alex Dima) și alți zeci să ne sprijine să 
mergem mai departe. 

Astăzi, peste 500.000 de oameni și peste 7.700 de 
companii susțin proiectele Dăruiește Viață, inclusiv 
inițiativa #NoiFacemUnSpital. 

Clădim și reclădim: secții, spitale și speranțe
Conducem: proiecte, legi și bătălii de idei
Adunăm: reputație, experți adevărați, fonduri
Apărăm: drepturi, principii, vieți.

Carmen Uscatu & Oana Gheorghiu
fondatoare Dăruiește Viață   



43 mil. €
investiții 
proiecte* 

*suma investită efectiv în proiecte 
(infrastructură, advocacy & sprijin 
pacienți, training personal medical) 
începând cu 2012. 



Impact pe termen 
lung prin proiecte 
strategice

Focus pe pacienți
și cadre medicale

Modernizarea
infrastructurii
spitalicești

Lobby, advocacy 
și educație
publică



20
camere curate

2 
spitale modulare ATI  

2 
unități modulare triaj 

8 
spitale cu secții modernizate 
& dotate  cu echipamente 

2 
laboratoare diagnostic în 
profunzime cancer limfatic

17 
tone echipament protecție 
donate în pandemie



De proiectele noastre beneficiază pacienții (adulți și copii) și cadrele medicale din 
toată țara. Orașe în care am implementat proiecte majore de infrastructură: 
București, Timișoara, Brașov, Cluj, Sibiu, Piatra Neamț .



1 
Ordin de Ministru schimbat 
de fondatoare pentru 
simplificare acces 
tratament în UE

1 
studiu național privind 
criza medicamentelor 
(cauze & soluții) 

+ 50
adrese publice, solicitări 
informații, luări de poziție 
pe probleme din sănătate

+ 10
pacienți susținuți în 
instanță pentru a-și 
câștiga drepturile 



10 
sesiuni cursuri comunicare 
medic-pacient

+ 150 
cadre medicale beneficiari 
ai cursurilor  

4 
module educaționale 
pentru siguranță pacient și 
calitate act medical

+ 25 
traineri (experți & 
specialiști internaționali)



Inițiativa 
#NoiFacemUnSpital

Proiectul de țară care schimbă felul în care 

se oferă îngrijire medicală în România



Inițiativa #NoiFacemUnSpital creează standardul pentru
reforma profundă a sistemului medical din România.

Pentru prima dată în 30 de ani, un Spital de copii este
construit de la zero. Este o inițiativă unică în Europa 
Centrală și de Est. 

Noul Spital este construit în apropierea Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii Marie S. Curie din București, ale cărui
secții le va prelua, și va funcționa împreună cu acesta. 
Peste 350.000 de persoane și 7.000 de companii au donat
până acum, făcând proiectul extrem de vizibil în presa 
locală și internațională.

Sute de mii de oameni au învestit încredere pentru ca 
acest proiect să devină un reper pentru sistemul
medical la nivel de tehnologie, ambient, personal, 
condiții de tratament și abordare a tratamentului. 

Povestea unui proiect de țară 



Premierele #NoiFacemUnSpital

#NoiFacemUnSpital înseamnă o schimbare radicală în 
felul cum se oferă îngrijire medicală în România. 
Spitalul va aduce multiple premiere:  

• Condiții de tratament ca în Europa de Vest: camere 
de joacă, paturi pentru părinți, cinema, studio radio, 
observator astronomic

• Tratament multidisciplinar pentru copiii bolnavi de 
cancer și alte boli grave

• Primul Departament de Radioterapie Pediatrică
• Tehnologie de ultimă generație în radioterapie: două 

acceleratoare liniare (True Beam și Ethos) și Eclipse
• Training pentru personalul departamentului de 

radioterapie la spitale din Italia și Irlanda 
• Secție ATI cu saloane individuale 
• Bloc operator construit exclusiv din sticlă 
• BMS (Building Management System) pentru întreaga 

clădire
• Digitalizare

Foto: simulare buncăr radioterapie.



Transformăm Spitalul într-un 
campus medical.

Extindem Spitalul cu a doua clădire. Lucrăm la master 
plan cu o echipă de consultanți internaționali.

Similară ca dimensiune cu prima, aceasta va găzdui restul
departamentelor din actualul Spital Marie S. Curie, care nu 
se mută în prima etapă.

Campusul medical va fi un centru de referință în tratarea
copiilor pentru Europa Centrală și de Est.

Va include ambele clădiri noi și actuala clădire a Spitalului
Marie S. Curie. Un loc modern, care va folosi cele mai noi
tehnologii în lupta pentru viață. Un loc cu focus pe 
învățare continuă, training, research, studii clinice, 
colaborări internaționale și multidisciplinaritate. 

https://www.daruiesteviata.ro/blog/din-culisele-unui-master-plan-spitalul-si-schimbarea/ez3Bd8J02


Cine sunt Dăruitorii

Investitorii, susținătorii, echipa, 

voluntarii și poveștile lor 



Dăruitorii care ne susțin în toată lumea
Metallica Juliette Binoche, actriță Depeche Mode

Sting Marcel Iureș, actor Alexandru Tomescu, violonist



Dăruitorii care ne susțin în toată lumea
Dina Mired, Președinte UICC

Christina Verchere, CEO OMV – Petrom, cel mai mare sponsor

Ambasada Thailandei în România Ambasada Statelor Unite în România

David Saranga, Ambasadorul Israelului în România



Dăruitorii care ne susțin în România 
Smiley, Cătălin Măruță Paula Herlo și Alex Dima Tudor Chirilă, Pavel Bartoș, Smiley, Gabriel Liiceanu

Cristian Leonte, jurnalist Cabral, prezentator TV Andreea Esca, prezentatoare TV Oana Pellea, actriță Dan Perjovschi, artist



Dăruitorii din comunitatea noastră



Dăruitorii din echipă

Împreună câștigăm mai multă încredere și stabilim
parteneriate durabile. 

Alături de noi, sunt mulți voluntari dedicați, care ne sunt 
mereu alături. 



Cum te poți implica

Arată că #sepoate alături de noi 



Companii

Sponsorizare trimestrială sau anuală prin 
redirecționarea 20% din impozitul pe venit / profit 

Încurajarea angajaților să doneze prin platformele 
Benevity și YourCause

Încurajarea partenerilor de afaceri să intre în 
comunitatea constructorilor Dăruiește Viață

3,5% Îndrumarea angajaților să redirecționeze 3,5% din 
impozitul pe venit prin completarea Formularului 230

Susținerea parțială sau integrală a unui proiect 
propus de Dăruiește Viață

Activități de CSR și strângere de fonduri prin 
implicarea angajaților 

https://www.daruiesteviata.ro/sponsorizeaza


SMS la 8864 cu mesajul SPITAL (donație 4 euro lunar)
SMS la 8844 cu mesajul SPITAL (donație 2 euro lunar)

Persoane fizice

Cash la stațiile de plată SelfPay și Kiwi, în urnele din 
benzinăriile OMV-Petrom sau la orice bancă în 
contul nostru

Donație online o dată sau recurentă pe daruiesteviata.ro

Cadouri de pe Raftul de Fericire

Campanii de strângere de fonduri pe site-ul nostru

Donații In Memoriam

Donații prin aplicațiile Revolut și BTPay

3,5% Redirecționare 3,5% din impozitul pe venit prin 
completarea Formularului 230

https://www.daruiesteviata.ro/investeste
https://www.daruiesteviata.ro/cadouri
https://www.daruiesteviata.ro/campanii
https://www.daruiesteviata.ro/in-memoriam


www.daruiesteviata.ro | contact@daruiesteviata.ro | 0729 999 777  

Clădim și reclădim: secții, spitale, speranțe. 


