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Fundaţia pentru SMURD este o organizaţie neguvernamentală, persoană juridică privată, non-profit, 

apolitică, independentă de orice altă instituţie sau persoană, română sau străină.  

 

 

 

 

 

Să îmbunătăţească calitatea vieţii persoanelor care locuiesc şi muncesc în România prin sprijinirea 

dezvoltării sistemului integrat medical şi tehnic de urgenţă şi prim ajutor, să funcţioneze independent 

şi fără obţinerea de profit, să promoveze transparenţa şi profesionalismul, să sprijine formarea unui 

sistem integrat de asistenţă medicală, tehnică de urgenţă şi prim ajutor puternic prin parteneriate 

durabile între instituţiile abilitate cum ar fi Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Unitatea Specială de Aviaţie, Ministerul Sănătăţii 

Publice, Administraţiile Publice Locale. 

 

 

 

 

 

În conformitate cu aceste scopuri, Fundaţia are drept obiective susţinerea activităţilor publice de mai 

jos: 

1. serviciile de sănătate şi asistenţă socială, incluzând dar fără a se limita la servicii 

educaţionale, de dezvoltare a serviciilor integrate de medicină de urgenţă şi prim ajutor. 

2. crearea unităţilor mobile de urgenţă şi prim ajutor. 

3. serviciile pentru persoanele dejavantajate, incluzând fără a se limita la minorităţi şi alte 

grupuri dezavantajate. 

4. promovarea altor activităţi apolitice şi fără caracter religios de interes public. 

5. Fundaţia nu va acorda sprijin partidelor sau organizaţiilor politice si nu va conduce activităţi 

politice.  

6. Fundaţia va fi independentă de partidele politice, nu va solicita sprijin şi nu va accepta ajutor 

de la acestea şi nu va promova sau sprijini candidatura nici unei persone sau partid politic la 

nici un nivel guvernamental acum sau în viitor. 

7. Fundaţia va depune toate eforturile să coopereze continuu cu autorităţiile administrative în 

exerciţiu, cum ar fi, dar fără a se limita  la, Ministerul Administraţiei şi Internelor, respective 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Unitatea Specială de Aviaţie, Ministerul 

Sănătăţii Publice, administraţiile publice locale.  

8. Activitatea Fundaţiei este deschisă şi transparentă; activitatea şi operaţiunile ei se bazează pe 

participarea comunităţii. Fundaţia va funcţiona ca organizaţie pentru sprijinirea dezvoltarii şi 

îmbunatăţirii serviciilor comunitare conform legii. Fundaţia poate presta servicii comerciale 

numai în scopul realizării obiectivelor sale sociale şi fără a periclita în vreun fel aceste 

obiective. 

9. Fundaţia nu va sprijinii organizaţii ecleziastice şi nici nu va conduce activităţi religioase, însă 

această împrejurare nu va împiedica Fundaţia să se asocieze cu organizaţii de bună credinţă în 

scopul sprijinirii activităţilor care întrunesc criteriile statutare ale Fundaţiei. 

10. Participarea ca voluntar sau donator pentru susţinerea activităţii Fundaţiei este deschisă 

oricărei persoane care este de accord cu obiectivele şi principiile ei de funcţionare. Toate 

MISIUNE 
 

 

OBIECTIVE 
 

 



 
 

Raport de activitate Page 3 

activităţiile Fundaţiei vor servi intereselor comunităţii conform deciziei voluntarilor, care 

sunt active în desfăşurarea operaţiunilor Fundaţiei în conformitate cu prevederile prezentului 

Statut. 

11. Consiliul Director al Fundaţiei va controla continuu activitatea Fundaţiei. 

12. Profiturile obţinute în urma activităţii, dacă există, pot fi distribuite sau investite numai în 

beneficiul realizării obiectivelor Fundaţiei.  

 

Înfiinţată în decembrie 2006.  

 

 

Membrii Comitetului Director al Fundaţiei pentru SMURD, în ordine alfabetică, respectând funcţia 

deţinută, sunt: 

 

 Dl. Dr. Raed ARAFAT – preşedinte 

 Dl. G-ral Vladimir SECARĂ – vicepreşedinte 

 Dl. Adrian DIŢĂ – membru 

 Dl. Frank HAJDINJAK – membru 

 Dl. Emil HUREZEANU – membru 

 Dl. Alexandru ŞERBAN – membru 

 Dl. Radu TUDOR – membru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCEREA 
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În campania 2% din perioada 2010-2011 suma totală colectată este de 4.919.047,98 RON, o creştere 

de aprox. 86% faţă de campania 2009-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere actualizarea situaţiilor financiare raportate la bilanţurile depuse la administraţia 

financiară, la 31 decembrie 2010, exerciţiul financiar arată astfel: 

 

Venituri totale 8.433.484 Lei 

Cheltuieli totale 4.388.967 Lei  

Rezultatul net al exerciţiului (excedent) 4.044.517 Lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRAMENTE 2010-2011 - CAMPANIE 2% 2010 - 2009 
 

 

EXERCIŢIUL FINANCIAR 2010 
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PROIECTE NAŢIONALE 

 

1. PROIECT : Avion sanitar la dispoziţia SMURD 

 

Descrierea proiectului: Contractarea unui număr 

de 100 de ore de zbor „block time”, efectuate cu o 

aeronavă Piper Cheyenne III, dotată, din punct de 

vedere medical, cu echipamente şi aparatură 

medicală, în conformitate cu standardele europene 

şi compatibile cu cele existente în serviciile de 

medicină de urgenţă.  

 

Această aeronavă efectuează zboruri interne de 

salvare, pe timp de zi şi de noapte, în condiţii meteorologice nefavorabile, de pe aeroporturile 

omologate în condiţii de maximă siguranţă, cu scopul de a veni, atunci când este cazul, în sprijinul 

misiunilor aeromedicale SMURD, efectuate cu elicopterele din dotarea Inspectoratului General de 

Aviaţie.  

 

În anumite cazuri excepţionale este analizată şi posibilitatea 

efectuării unor zboruri externe, pentru anumite situaţii critice 

sau atunci când este vorba despre o misiune destinată salvării 

de vieţi omeneşti. 

 

Prin intermediul acestui proiect au fost efectuate, până acum, 

70 de misiuni umanitare, pentru salvarea a peste 70 de vieţi 

omeneşti, dintre care 20 de copii cu vârsta mai mică de 6 

ani. 

 

Obiective specifice:  

 Sprijinirea desfăşurării în mai bune condiţii a 

misiunilor aeromedicale SMURD  

 Scăderea numărului de misiuni aeromedicale 

secundare, de transfer interclinic, efectuate cu 

elicopterele din dotarea Inspectoratului 

General de Aviaţie 

 Creşterea numărului de misiuni de salvare 

aeromedicală efectuate în condiţii 

nefavorabile ce ar împiedica accesul 

elicopterelor   

 

Obiectiv general: Creşterea eficienţei activităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă, în general şi a 

numărului de misiuni de salvare aeromedicală efectuate pe teritoriul României. 

 

BUGET PROIECT: 1.524.358 lei (673.000 lei contractul iniţial + 851.358 lei suplimentări)  

 

PROIECTE 2010 
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2. PROIECT: Sponsorizarea participării unui număr de 100 de studenţi, medici rezidenţi, asistenţi 

medicali, medici specialişti şi primari la EUSEM 2010. 

 

Descriere: Fundaţia Pentru SMURD a sponsorizat 

participarea unui număr de 100 de studenţi, medici 

rezidenţi, asistenţi medicali, medici specialişti şi primari 

la Congresul European de Medicină de Urgenţă, ce s-a 

desfăşurat la Stockholm, în perioada 11-14 octombrie 

2010.  

 

Sponsorizarea a inclus transportul, cazarea pe perioada 

Congresului, 11-14 octombrie 2010 şi taxa de participare. 

 

BUGET: 163.000 lei (38.000 EUR) 

 

 

 

3. PROIECT: Achiziţionarea echipamentelor medicale şi de instruire pentru dotarea noilor Centre 

de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală 

 

Descriere proiect: asigurarea bazei materiale specifice, 

alcătuită din echipamente medicale şi de instruire, necesară 

pentru desfăşurarea în condiţii optime a cursurilor de pregătire 

în domeniul medicinii de urgenţă şi descarcerării. 

 

Fundatia pentru SMURD a finantat achizitia echipamentelor 

medicale si de instruire pentru dotarea noilor Centre de 

formare si pregatire in primul-ajutor calificat si descarcerare 

SMURD din Arges, Bucuresti (Facultatea de Pompieri), Cluj-

Napoca, Dâmbovita si Sibiu. 

 

 

Una dintre cele mai importante achizitii o constituite 

echipamentele de pregatire, printre cele mai moderne care 

se gasesc in acest moment pe piata de profil.  

 

Valoarea fiecareia dintre ele este de aprox. 84.000 RON. 

Extrem de complexe, echipamentele includ simulatoarele 

si aparatura folosita in cadrul activitatii de interventie. 

Prin intermediul acestora, viitorii participanti vor urma 

cursuri teoretice, practice, simulari, evaluari si reevaluari. 

 

BUGET PROIECT: 419.000 lei  
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4. PROIECT: Îmbunătăţirea activităţii aeromedicale în zona de responsabilitate SMURD din 

judeţul Cluj şi Tulcea, prin dotarea acestei baze aeriene cu un rezervor metalic suprateran pentru 

alimentarea cu carburanţi. 

 

Descriere: Prin montarea unui rezevor metalic suprateran 

pentru carburanţi de aviaţie va fi îmbunătăţită capacitatea de 

stocare şi implicit vor fi reduse timpul de răspuns precum şi 

cheltuielile directe de operare ale elicopterelor ce execută 

serviciul SMURD. 

 

BUGET: 37.510 EUR 

 

 

5. PROIECT: Asigurarea finanţării din partea Fundaţiei pentru SMURD pentru Proiectul 

POSDRU „Profesionişti în intervenţia integrată la accidentele colective şi dezastre” 

 

Descriere: Fundaţia pentru SMURD a semnat, la 27 septembrie 2010, 

contractul de finanţare pentru proiectul cu titlul „Profesionişti în intervenţia 

integrată la accidentele colective şi dezastre”, în valoare de aprox. 20 

milioane RON, derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), Fondul Social European.  

 

Acesta este un proiect strategic transnaţional, de formare profesională pentru 

pompieri şi personal medical, la care participă parteneri din Franţa (Brigada de 

Pompieri din Paris, Academia Naţională de Pompieri, Societatea Franceză de 

Medicină de Catastrofă) şi România (Ministerul Sănătăţii şi Ministerul de 

Interne prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă). 

 

În vederea unei derulări eficiente a activităţilor din cadrul proiectului a fost necesar transferul, în 

contul destinat proiectului, a sumei de 200.000 RON reprezentand aprox. 50% din partea de 

cofinanţare a Fundaţiei pentru SMURD. Această sumă va fi folosită pentru cheltuielile necesare 

lansării şi derulării anumitor etape din implementarea proiectului, până când va fi asigurată 

prefinanţarea acestui proiect. 

 

BUGET: 200.000 lei 

 

6. PROIECT: Acordarea unui sprijin material familiei pompierului - sergent major, decedat în 

timpul intervenţiei pentru stingerea unui incendiu. 

 

Descriere: Fundaţia pentru SMURD şi compania E.ON au oferit un sprijin material în valoare totală 

de 2.000 EUR familiei pompierului decedat în timpul intervenţiei pentru stingerea unui incendiu. 

 

BUGET: 4.200 lei (1.000 EUR) 
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PROIECTE REGIUNEA CENTRU 

 

7. PROIECT: Achiziţionarea echipamentelor de protecţie pentru echipajele de prim-ajutor calificat 

SMURD din Miercurea Ciuc, Odorhei, Topliţa (SMURD Harghita) şi SMURD Oraştie. 

 

Decrierea proiectului: Având în vedere creşterea numărului 

de intervenţii ca urmare a gravelor accidente produse în 

ultimul timp, precum şi pentru legalizarea şi punerea în 

aplicare a procedurilor de intervenţie la acţiunile comune 

dintre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltul” al 

judeţului Harghita, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului 

Harghita, Spitalul Judeţean de Urgenţă Harghita (prin Unitatea 

de Primire Urgenţe - SMURD) şi Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Harghita, s-a impus necesitatea înfiinţării, 

operaţionalizării şi funcţionării Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) 

Harghita. 

 

SMURD Orăştie dispune de un efectiv de 14 persoane, iar necesităţile de dotare cu echipamente de 

protecţie sunt stringente având în vedere faptul că echipamentele aflate în dotare au o vechime 

îndelungată. 

 

Activităţile incluse în proiect: achiziţionarea de echipamente de protecţie SMURD pentru 51 de 

paramedici. 

 

BUGET: 41.157 lei 

 

8. PROIECT: Dotarea Centrului naţional de formare formatori cu echipamente de prezentare şi a 

ISU Horea Mureş cu un echipament necesar intervenţiei în anumite situaţii de urgenţă. 

 

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului constă în 

îmbunătăţirea activităţii de instruire a Centrului Naţional de formare 

formatori şi sprijinirea activităţii ISU „Horea” Mureş. 

 

BUGET:  aprox.  11.700 lei 

 

 

 

 

 

9. PROIECT: Dotarea SMURD Mureş cu echipamente IT necesare 

administrării site-urilor de internet ale SMURD şi Fundaţiei pentru 

SMURD şi implementării unui sistem eficient de management al 

documentelor. 

 

Descriere: Achiziţia unui server şi a două carduri de reţea pentru 

asigurarea unei funcţionări în parametri normali a site-urilor de internet ale 

SMURD şi Fundaţiei pentru SMURD 

 

BUGET: 6.948 lei 
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10. PROIECT: Dotare autospecială pentru medicul de urgenţă – donaţie Aliat MBO Group Tg. 

Mureş. 

 

Descriere: În urma unei donaţii din partea companiei Aliat - 

MBO Group Târgu-Mureş, Fundaţia pentru SMURD a primit 

o autospecială pentru medicul de urgenţă, ce îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul SMURD Mureş.  

 

Maşina donată de Aliat - MBO Group a fost predată oficial în 

timpul festivităţii ce a avut loc pe 24 septembrie 2010, la 

Târgu-Mureş, cu ocazia aniversării celor 20 de ani de 

activitate SMURD Mureş. 

 

Acest autovehicul intră în dotarea SMURD Mureş ca maşină de intervenţie, iar adaptarea necesară, 

pentru a putea fi folosită în cadrul activităţii de intervenţie, a fost finanţată de Fundaţia pentru 

SMURD. 

 

BUGET: 121.000 lei (28.600 EUR) 

 

 

11. PROIECT: Sprijin logistic în vederea unei bune desfăşurări a activităţii Centrului naţional de 

formare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” Mureş (ISU Mureş). 

 

Descriere: dotarea cu echipamentele electronice şi două uşi 

batante pentru închiderea garajelor şi păstrarea corespunzătoare 

a echipamentelor medicale. 

 

BUGET: 27.570 lei 

 

 

 

 

 

12. PROIECT: Completarea bazei materiale pentru instruire a Centrului naţional de training în 

medicină de urgenţă din cadrul UPU-SMURD Târgu-Mureş 

 

DESCRIERE: dotarea cu echipamente IT necesare desfăşurării în condiţii 

normale a cursurilor de pregătire pentru activitatea de intervenţie în 

situaţiile de urgenţă 

 

BUGET: 9.600 lei 
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PROIECTE REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV 

 

13. PROIECT: Reabilitarea ambulanţei de prim ajutor, tip B2, pentru reintroducerea în cadrul 

activităţii de intervenţie de urgenţă a SMURD Bucureşti. 

 

Descriere: Ambulanţa, cu nr. de identificare MAI 24718, 

destinată activităţii echipajului de prim ajutor din zona 

Pieptănari - Bucureşti a necesitat o serie de reparaţii într-un 

service specializat. 

 

BUGET: 9.285 lei 

 

 

 

 

 

14. PROIECT: Reabilitarea Unităţii de Terapie Intensivă Mobilă (MAI 24500) necesară intervenţiei 

în situaţiile de urgenţă a SMURD Bucureşti 

 

Descriere: Unitatea de terapie intensivă (MAI 24500) a 

necesitat o serie de reparaţii într-un service specializat pentru a 

fi reintrodusă în cadrul activităţii de intervenţie. 

 

BUGET: 1.113 lei 

 

 

 

 

15. PROIECT: Reabilitarea Unităţii de Terapie Intensivă Mobilă (UTIM) pentru intervenţia în 

situaţiile de urgenţă a SMURD Bucureşti. 

 

Descriere: Unitatea de terapie intensivă Mercedes Benz 

(MAI 24371) a fost avariată în urma unui accident de maşină 

şi necesită reparaţia într-un service specializat. 

 

BUGET: 24.630 lei 

 

 

 

 

 

 

16. PROIECT: Reabilitarea Unităţii de Terapie Intensivă 

Mobilă şi a 4 ambulanţe de prim ajutor, tip B2, pentru 

reintroducerea în cadrul activităţii de intervenţie de urgenţă a 

SMURD Bucureşti şi Ilfov. 

 

BUGET: 65.497 lei 

 

 



 
 

Raport de activitate Page 11 

 

17. PROIECT: Reabilitarea Unităţii de Terapie 

Intensivă Mobilă (UTIM) necesară intervenţiei în 

situaţiile de urgenţă a SMURD Bucureşti.  

 

Descriere: Unitatea de terapie intensivă a fost 

avariată în urma unui accident de maşină şi a 

necesitat reparaţia într-un service specializat. 

 

BUGET: 17.199 lei 

 

 

 

 

18. PROIECT: Înlocuirea unor componente ale maşinii de intervenţie a medicului necesară 

asistenţei în situaţiile de urgenţă a SMURD Bucureşti. 

 

Descriere: Maşina de medic de urgenţă asigură intervenţia 

medicală cât mai rapidă în aria de responsabilitate SMURD din 

zona centrală a capitalei. Autovehiculul Nissan Pathfinder 

funcţionează ca şi maşină de coordonare regională pentru zona 

SMURD 5 (Bucureşti - Ilfov). 

 

BUGET: 4.177 lei 

 

 

 

19. PROIECT: Reparaţia platformei medicale a maşinii medicului de urgenţă SMURD Bucureşti, 

marca Land Rover Discovery. 

 

Descriere: Unitatea de Primiri Urgenţe-SMURD 

Bucureşti a înaintat o cerere de aprobare a reparaţiei 

platformei medicale a maşinii medicului de urgenţă 

SMURD Bucureşti, conform facturii şi a devizului de 

lucrări ataşat. 

 

Maşina de medic de urgenţă asigură intervenţia 

medicală cât mai rapidă în aria de responsabilitate 

SMURD din zona centrală a capitalei. 

 

BUGET: 5.568 lei 
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PROIECTE REGIUNEA NORDEST 

 

20. PROIECT: Dotarea Centrului regional de formare în asistenţă medicală de urgenţă din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” Iaşi, cu echipamente IT de 

prezentare a cursurilor.  

 

Obiectiv general: Obiectivul 

general constă în îmbunătăţirea 

activităţii de instruire a Centrului 

Regional de formare din cadrul 

ISU „Mihail Grigore Sturdza” Iaşi. 

 

BUGET: 5935 lei  

 

 

 

 

 

21. PROIECT: Dotarea cu un defibrilator semi-automat a 

ambulanţei de prim-ajutor şi echipamente de protecţie a serviciului 

SMURD Botoşani. 

 

Descriere: În luna decembrie 2010 a avut loc operaţionalizarea 

serviciului SMURD la nivelul ISU Botoşani cu două echipaje de 

prim-ajutor.  

 

 

Pentru funcţionarea în condiţiile impuse de lege a fost 

necesară dotarea ambulanţei SMURD de tip B2 cu un 

defibrilator semi-automat Corpulus 3, ce va avea suport 

de încărcare şi indicaţii în limba română. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, a fost necesară dotarea cu echipamente de 

protecţie corespunzătoare a personalului SMURD Botoşani.  

 

Achiziţia echipamentelor de protecţie a fost asigurată printr-

o sponsorizare, în valoare de 27.000 RON, din partea E.ON 

Moldova Distribuţie S.A.. 

 

 

BUGET: 67.000 lei 
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22. PROIECT: Dotarea Unităţii Speciale de Aviaţie Iaşi, cu echipamente IT 

 

BUGET: 3.100 lei 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE REGIUNEA NORDVEST 

 

23. PROIECT SMURD CLUJ: Achiziţionarea echipamentului necesar pentru salvare de la înălţime 

destinat activităţii de intervenţie a SMURD Cluj 

 

Descriere: Echipamentele achiziţionate anterior, prin intermediul  

Fundaţiei pentru SMURD, din fondurile adunate la nivelul judeţului Cluj în 

cadrul campaniei „2% pentru SMURD”, au fost folosite în foarte multe 

acţiuni de salvare şi se află într-o stare avansată de uzură, ce nu mai 

permite folosirea lor în condiţii de siguranţă. 

 

BUGET: 11.384 lei 

 

 

 

 

 

 

24. PROIECT: Repunerea în funcţiune a 7 ambulanţe şi o maşină medic scoase din cadrul 

intervenţiei de urgenţă 

 

Descriere: Reabilitarea în cadrul unui service autorizat a celor 7 

ambulanţe şi a unei masini de medic, care au fost scoase din 

intervenţie. 

 

BUGET: 23.501 lei 

 

 

25. PROIECT SMURD BIHOR: Consolidarea activităţii în cadrul centrului de formare a 

personalului echipelor de prim ajutor şi descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă (ISU) Crişana al judeţului Bihor. 

 

Descriere: Achiziţionarea unui mijloc de transport care să 

permită deplasarea concomitentă a unui număr mai mare de 

cursanţi va permite o eficientizare a procesului educaţional, 

limitarea timpului alocat deplasărilor precum şi realizarea 

deplasărilor în condiţii de siguranţă. 

 

BUGET: 112.851 lei / 26.040 EUR 
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26. PROIECT SMURD BISTRIŢA: Dotarea serviciului UPU-

SMURD din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa cu o 

ambulanţă din Germania. 

 

Descriere: A fost achiziţionată, la un preţ redus, în urma unui 

parteneriat dintre organizaţia non-guvernamentală Internationales 

Bildungs und Sozialwerke V. din Germania şi Consiliul Judeţean 

Bistriţa-Năsăud o ambulanţă de la Crucea Roşie Germană. 

Dotarea şi carosarea ambulanţei a fost realizată din fondurile 

Fundaţiei pentru SMURD.  

 

BUGET: 172.203 lei (40.685 EUR) 

 

 

27. PROIECT SMURD BISTRIŢA: Dotarea Serviciului UPU-SMURD din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Bistriţa cu o ambulanţă a medicului de urgenţă. 

 

Descriere: Dotarea ambulanţei de medic de urgenţă cu 

echipamente medicale şi asigurarea unui aspect exterior 

(culoare şi inscripţii) conforme legislaţiei în vigoare 

 

BUGET: 36.500 lei (8.474 EUR) 

 

 

 

 

 

PROIECTE REGIUNEA SUDEST 

 

28. PROIECT: Dotarea cu tărgi de transport a Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) -SMURD 

Constanţa. 

 

Descriere: UPU-SMURD Constanţa a solicitat sprijinul 

pentru achiziţionarea a 10 tărgi de transport pacienţi 

hidraulice cu suport butelie O2 şi stativ perfuzie. Deoarece 

a fost inaugurată partea nou construită a UPU, numărul 

posturilor de lucru se va dubla şi la un număr de 

aproximativ 350-400 prezentări în 24 ore sunt funcţionale 

aproximativ 10 tărgi  de transport. 

 

BUGET: 57.390 lei (13.600 EUR) 
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PROIECTE REGIUNEA SUDEST 
 

29. PROIECT: Înlocuirea pieselor unui echipament din dotarea autospecialei de descarcerare 

SMURD Craiova. 

 

Descriere: Repreze ntanţii SMURD Craiova au transmis o 

cerere de finanţare pentru înlocuirea unui set de lame ale 

uneltei combinate ce intra în dotarea autospecialei de 

descarcerare SMURD Craiova. 

 

BUGET:  4.100 lei / 952 EUR 

 

 

 

 

PROIECTE REGIUNEA VEST 
 

30. PROIECT: Amenajarea şi modernizarea clădirii pentru formarea personalului în acordarea 

ajutorului medical de urgenţă şi descarcerare - ISU Timiş. 

 

 

DESCRIERE: Investiţia a avut ca obiect amenajarea şi 

modernizarea clădirii pentru formarea personalului în 

acordarea ajutorului medical de urgenţă şi descarcerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fost efectuate lucrări de extindere şi modernizare la reţelele interioare de utilităţi: instalaţii 

sanitare interioare, instalaţii de stingere a incendiilor, instalaţii termice. 

 

 

 

 

 

BUGET: 202.272 lei 

(166.000 lei sumă abrobată 

+ 26.272 lei suplimentare 

buget)  
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REGIUNEA NORDVEST 

 
31. PROIECT: Dotarea SMURD Cluj cu echipamente IT necesare 

administrării paginii de internet SMURD Cluj. 

 

Descriere: Fundaţia pentru SMURD a primit o cerere de finanţare din 

partea SMURD Cluj pentru achiziţia unui server destinat să găzduiască 

pagina de internet a SMURD Cluj şi să ofere o serie de servicii IT de 

care ar putea beneficia o mare parte din personalul SMURD Cluj.  

 

Obiective specifice 

 Crearea şi actualizarea site-ului: www.smurd-cluj.ro 

 Crearea şi administrarea unei liste de emailuri 

 Actualizarea partenerilor şi sponsorilor pe site 

 Adăugarea unor informaţii pentru public şi pentru colectivul SMURD Cluj 

 

BUGET: 8.998 lei 

 

 

 

 

 

 

În anul 2010 au fost efectuate următoarele plăţi, repartizate pe regiuni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATI 2010 - REGIUNI 

REGIUNE SUMA 

Regiunea NE 132.017,03 

Regiunea SE 59.945,32 

Regiunea S 0,00 

Regiunea SV 4.219,08 

Regiunea V 202.528,74 

Regiunea NV 409.086,83 

Regiunea 
CENTRU 91.308,76 

Regiunea B - IL 241.699,66 

National 1.705.568,94 

Alte 229.968,81 

TOTAL 3.076.343,17 

ALTE ALOCĂRI DE FONDURI ÎN ANUL 2010 

PLĂŢI 2010 

PLATI 2010 - REGIUNI

Regiunea V; 

202.528,74

Regiunea SE; 

59.945,32 lei

Regiunea NE; 

132.017,03 lei

Regiunea 

CENTRU; 

91.308,76 lei

Regiunea NV; 

409.086,83 lei

Regiunea B - IL; 

241.699,66 lei

National; 

1.705.568,94 lei

http://www.smurd-cluj.ro/
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În anul 2010 suma colectată din donaţii şi sponsorizări este de 360.771,50 lei. 

 

Fundaţia pentru SMURD a încheiat un parteneriat cu Grupul Rompetrol, Inspectoratul General de 

Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru susţinerea intervenţiilor de urgenţă pe cale 

aeriană, a deplasării personalului medical şi transportarea victimelor. În cadrul acestei colaborări, 

Grupul Rompetrol, prin Rompetrol Rafinare, asigură în 2010 o cantitate lunară de 30 tone de 

combustibil Jet A 1, cantitate estimată pentru operarea celor două elicoptere din Bucureşti şi Târgu 

Mureş, valoarea totală a sprijinului acordat fiind de aproximativ 240,000 USD. 

 

E.ON Gaz Distributie sponsorizeaza SMURD Mures cu suma de 85.524 RON iar ApaNova 

sponsorizeaza achizitia echipamentelor de protectie SMURD Bucuresti cu suma de 107.383 lei.  

 

Toate sumele ce provin din donaţii efectuate de persoane fizice sau juridice se regasesc pe pagina de 

internet la sectiunea Sponsorizari 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONAŢII-SPONSORIZARI 2010 
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PROIECTE NAŢIONALE 

 

1. PROIECT: Dotarea noilor centre de formare şi pregătire în primul-ajutor calificat şi 

descarcerare SMURD cu defibrilatoare de instruire. 

 

Descriere: Consiliul director al Fundaţiei pentru 

SMURD a aprobat în luna noiembrie 2010 finanţarea 

achiziţiei echipamentelor medicale şi de instruire pentru 

dotarea noilor Centre de formare şi pregătire în primul-

ajutor calificat şi descarcerare SMURD din Argeş, 

Bucureşti (Facultatea de Pompieri), Cluj-Napoca, 

Dâmboviţa şi Sibiu.  

 

Pentru eficientizarea activităţii de instruire a medicilor 

şi paramedicilor şi având în vedere necesitatea de a 

lucra cu aceleaşi echipamente şi în centrele de pregătire 

şi pe maşinile de intervenţie, inclusiv în cadrul activităţii de pregătire a pompierilor pentru acordarea 

primului ajutor, a fost aprobată achiziţionarea unor defibrilatoare performante de instruire pentru 

centrele de formare SMURD. 

 

BUGET: 152.992 lei (35.340 EUR) – (achitat 4 defibrilatoare - 122.600 RON) 

 

 

2. PROIECT: Antrenamentul piloţilor din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie la simulatorul 

de zbor pentru elicopterul EC-135. 

 

Descriere: Completarea antrenamentului piloţilor 

Inspectoratului General de Aviaţie, operatorul 

elicopterelor SMURD, cu pregătirea la simulatorul de 

zbor pentru elicopterul EC-135.  

 

Antrenamentul va fi organizat la simulatorul de zbor al 

Grupului de Aviaţie al Poliţiei Federale Germane, 

partener al IGAv în cadrul activităţilor comune 

organizate de Agenţia Europeană Frontex.  

 

Piloţii pot fi antrenaţi privind modul de rezolvare a unor proceduri de urgenţă, ce nu pot fi asimilate 

pe durata unui zborul normal, cât şi în ceea ce priveşte zborul în condiţii meteorologice grele, fără a 

exista nici un risc şi la costuri mult mai reduse. 

 

La fiecare sesiune de antrenament va participa câte un echipaj format din 2 piloţi aparţinând 

Inspectoratului General de Aviaţie. Fiecare echipaj va executa un număr de 6 ore de zbor la 

simulator, costul antrenamentului unui echipaj fiind de 1.410 EUR şi se va derula pe durata a 3 zile. 

Costurile totale ale antrenamentului vor fi de 18.330 EUR (fără TVA), la care se vor adăuga costurile 

de transport şi diurna personalului, suportate din bugetul IGAv.  

 

PROIECTE 2011 
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Cazarea personalului şi transportul de la aeroportul din Koln la 

baza Poliţiei Federale Germane vor fi asigurate gratuit, în 

măsura posibilităţilor, de Şcoala de Antrenament a Grupului 

German de Aviaţie.  

 

 

BUGET: 18.330 EUR 

 

 

 

3. PROIECT: Achiziţionarea echipamentelor de protecţie pentru dotarea echipajelor de prim-ajutor 

calificat SMURD Bucureşti, SMURD Harghita, SMURD Oraştie, SMURD Vrancea. 

 

Decrierea proiectului: Dotarea cu echipamente speciale de 

protecţie a personalului medical şi paramedical influenţează 

activitatea de intervenţie a serviciului SMURD, iar alinierea la 

standardele prevăzute în normele de echipare este absolut 

necesară.  

 

Având în vedere că echipamentele aflate în dotarea SMURD 

au o vechime îndelungată şi au fost folosite în cadrul 

numeroaselor intervenţii este necesară înlocuirea, în timp, a 

întregului efectiv. 

 

BUGET: 260.000 lei 

 

PROIECTE REGIUNEA CENTRU 

 

4. PROIECT: Reamenajarea sediului echipajului de prim-ajutor SMURD Iernut, judeţul Mureş. 

 

Descriere: Echipajul de prim-ajutor Iernut a fost înfiinţat în anul 2002 şi 

funcţionează, la parterul Spitalului Orăşenesc, în spaţiul pus la dispoziţie 

de către Primăria Oraşului Iernut.  

 

Pentru sprijinirea SMURD Iernut, Primăria 

Oraşului Iernut a alocat patru încăperi 

suplimentare, alături de camera de gardă, 

pentru amenajarea unor spaţii necesare 

activităţii SMURD şi a aprobat, în 

conformitate cu hotărârea anexată, 

funcţionarea echipajului în incinta acestei 

clădiri pentru o perioadă de 15 ani. 

 

Concluzii: Necesitatea acestei investiţii este datorată unui deficit de 

spaţii pentru asigurarea cerinţelor minime desfăşurării activităţii de 

asistenţă medicală de urgenţă a echipajului de prim-ajutor SMURD 

Iernut.  

BUGET: 53.967,28 lei  
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5. PROIECT: Amenajarea Centrului pentru formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă 

medicală de urgenţă în cadrul ISU Sibiu. 

 

Descriere: Datorită fluctuaţiei de personal, a schimbării 

necesităţilor precum şi a extinderii abilităţilor de paramedic la tot 

personalul ISU a fost necesară înfiinţarea şi dezvoltarea unui 

Centru de formare a paramedicilor în asistenţă medicală de 

urgenţă prespitalicească şi operaţiuni de descarcerare.  

 

 

 

 

 

Centrul de instruire de la Sibiu va acoperi şi necesităţile 

judeţelor Braşov şi Alba în materie de personal 

paramedical, venind în sprijinul Centrului de la Târgu-

Mureş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiţia a urmărit  amenajarea clădirii pentru 

instruirea personalului în asistenţa medicală de 

urgenţă şi descarcerare. 

 

 

 

 

 

 

Realizarea proiectului privind mansardarea 

construcţiei este o soluţie eficientă a circuitului 

funcţional privind gruparea spaţiilor pentru 

formarea personalului în acordarea ajutorului 

medical de urgenţă şi descarcerare şi neafectarea 

activităţilor specifice ISU Sibiu. 

 

 

BUGET PROIECT: 130.000 lei 
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6. PROIECT: Dotarea cu mobilier şi echipamente electronice şi 

electrocasnice a Centrului pentru formare şi pregătire în primul-ajutor 

calificat şi descarcerare din cadrul ISU Sibiu 

 

Descriere: Operaţionalizarea centrului de pregătire prin achiziţia de 

mobilier, electronice, electrice, electrocasnice şi a unor echipamente 

diverse, efecte (lenjerii de  pat, feţe de masă, prosoape), veselă şi 

materiale consumabile. 

 

BUGET:  62.512 lei (52.840 lei + suplimentare de 9.672,58 lei) 

 

 

 

 

 

 

7. PROIECT: Achiziţia a cinci sisteme de calcul pentru departamentul administrativ din cadrul 

Unităţii de Primiri Urgenţe SMURD Târgu-Mureş. 

 

Descrierea proiectului: La nivelul UPU-SMURD Târgu-Mureş, 

în cadrul departamentului administrativ, sistemele de calcul au 

fost achiziţionate prin intermediul unor proiecte SMURD sau 

prin finanţarea directă a Spitalului Judeţean de Urgenţă.  

 

Aceste sisteme au o durată de funcţionare de minim 7-8 ani, cu o 

activitate medie zilnică de 7-12 ore (cu excepţia sistemelor 

destinate culegerii de date medicale, ce au o funcţionare zilnică 

de 24 ore). 

 

Obiectiv general: Echipamentelor IT vor fi folosite în scopuri strict tehnice şi medicale de către 

medicul şef, medic şef adjunct, asistenta şefă, secretariat şi departmentul IT. 

 

BUGET: 11.995 lei  

 

 

8. PROIECT: Echiparea ambulanţelor de tip B2 din cadrul SMURD Alba cu tuburi de oxigen de 

rezervă şi reductoare de rezervă 

 

Descriere: Ambulanţele achiziţionate în anul 2009 nu au avut în dotare 

recipiente de O2 de rezervă iar caracteristicile instalaţiei din autospecială nu 

permit deconectarea individuală a recipientelor pentru operaţiunile de 

reîncărcare. 

 

La nivelul judeţului Alba există o singură staţie de transfer oxigen, cu sediul 

în Alba Iulia, însă are un program limitat. Trebuie luat în considerare că 

distanţa dintre locaţiile echipajelor Aiud şi Blaj şi staţia de oxigen, unde ar 

trebui trimise echipajele sau alte mijloace de transport, în vederea 

realimentării cu oxigen, este de 30km.  
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Obiectiv: Evitarea timpilor de inactivitate a ambulanţelor datorită alimentării cu oxigen a 

recipientelor aflate în dotarea echipajelor de prim-ajutor cât şi remedierea rapidă a unor defecţiuni 

eventual apărute la reductoarele de distribuire din autospecială. 

 

BUGET: 8.264 lei 

 

 

PROIECTE REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV 

 

9. PROIECT: Reabilitarea a 3 ambulanţe de prim ajutor, 

pentru reintroducerea în cadrul activităţii de intervenţie de 

urgenţă a SMURD Bucureşti. 

 

Descriere: 3 dintre ambulanţele de prim-ajutor ale SMURD 

Bucureşti au necesitat o serie de reparaţii, ca urmare a unor 

defecţiuni survenite înainte de a fi realizată asigurarea CASCO. 

 

BUGET: 37.800 lei 

 

 

 

10. PROIECT: Reabilitarea unei ambulanţei de prim ajutor, pentru reintroducerea în cadrul 

activităţii de intervenţie de urgenţă a SMURD Bucureşti-Ilfov 

 

Descriere: Ambulanţa de prim-ajutor din dotarea 

SMURD Ilfov a necesitat o serie de reparaţii la difuzorul 

şi lampa de semnalizare. 

 

BUGET: 2.188,97 lei 

 

 

 

 

 

 

 

11. PROIECT: Reparaţia a 3 ambulanţe de prim 

ajutor, pentru reintroducerea în cadrul activităţii de 

intervenţie de urgenţă a SMURD Bucureşti. 

 

Descriere: Cele 3 ambulanţe de prim-ajutor ale 

SMURD Bucureşti au necesitat o serie de reparaţii, 

ca urmare a unor defecţiuni survenite înainte de a fi 

realizată asigurarea CASCO în luna decembrie 2010. 

 

BUGET: 43.802,07 lei 
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PROIECTE REGIUNEA NORDEST 

 

12. PROIECT: Achiziţionarea unui defibrilator pentru dotarea echipajului de prim-ajutor SMURD 

Huşi, judeţul Vaslui. 

 

Descriere: ISU Vaslui a luat în comodat o ambulanţă tip B2 de 

la Primăria comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, pentru 

operaţionalizarea acesteia ca echipaj de prim-ajutor în cadrul 

Secţiei de pompieri din Huşi. În dotarea acestei ambulanţe 

există un defibrilator care nu dispune de card de memorie şi nici 

posibilităţi de imprimare a parametrilor medicali monitorizaţi 

de aparatură.  

 

Prin această iniţiativă se doreşte achiziţionarea unui defibrilator 

tip CORPULUS 3 care să îndeplinească următoarele cerinţe 

tehnice: card de memorie (pentru înregistrarea parametrilor medicali şi activarea funcţiei de 

telemedicină) şi imprimantă. 

 

Obiectiv specific: îmbunătăţirea calităţii actului medical oferit populaţiei de către echipajul de prim-

ajutor calificat din zona de responsabilitate SMURD Nordest. 

 

BUGET: 46.787,32 

 

PROIECTE REGIUNEA NORDVEST 

 

13. PROIECT: Repunerea în funcţiune a unei ambulanţe de prim ajutor pentru reintroducerea în 

cadrul activităţii de intervenţie de urgenţă a SMURD Cluj. 

 

 Descriere: Ambulanţa de prim-ajutor a SMURD Cluj a 

necesitat o serie de reparaţii, ca urmare a unor defecţiuni 

survenite la mecanismele de direcţie şi de suspensie. 

 

BUGET: 3.742 lei 

 

 

 

 

 

 

12. PROIECT APROBAT AFLAT ÎN DERULARE: 

Extinderea, mansardarea şi recompartimentarea clădirii 

destinate SMURD din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj. 

 

DESCRIERE: Amenajarea şi modernizarea clădirii pentru 

formarea personalului în acordarea ajutorului medical de 

urgenţă şi descarcerare, prin crearea unor spaţii, birouri şi 

săli de curs, pentru cei ce vor fi instruiţi în activitatea 

specifică SMURD. 
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BUGET PROIECT: 733.000 RON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE REGIUNEA SUD-VEST 

 

14. PROIECT: Îmbunătăţirea activităţii aeromedicale în zona de responsabilitate SMURD din 

judeţul Dolj, prin dotarea acestei baze aeriene cu un rezervor metalic suprateran pentru alimentarea 

cu carburanţi. 

 

Obiectiv: Prin montarea unui rezevor metalic 

suprateran pentru carburanţi de aviaţie va fi 

îmbunătăţită capacitatea de stocare şi implicit vor fi 

reduse timpul de răspuns precum şi cheltuielile 

directe de operare ale elicopterelor ce execută 

serviciul SMURD.  

 

BUGET: 75.426 lei 

 

 

15. PROIECTE: Dotarea echipajelor de prim-ajutor din cadrul SMURD Dolj cu tuburi de oxigen 

medical.  

 

Descriere: La nivelul judeţului Dolj există o singură staţie de transfer oxigen, cu 

sediul în Craiova, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.  

 

Distanţa dintre Craiova şi locaţia echipajului de prim-ajutor din Calafat este de 

90 de km, iar cea faţă de echipajul de prim-ajutor din Băileşti este de 65 de km. 

Conform cererii de finanţare înaintate de reprezentantul SMURD Dolj această 

distanţă dintre subunităţi şi singurul punct de încărcare cu oxigen medical este 

foarte mare şi ar fi necesară dotarea ambulanţelor cu butelii de oxigen medical.  

 

Obiectiv: Evitarea timpilor de inactivitate a echipajelor de prim-ajutor datorită 

alimentării cu oxigen a recipientelor ce echipează ambulanţele SMURD. 

BUGET: 5.922 lei 
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PROIECTE REGIUNEA SUD-VEST 

 

16. PROIECT APROBAT: Lucrări de amenajare, modernizare şi dotare a spaţiilor destinate 

Centrului pentru formare şi pregătire în primul ajutor calificat şi descarcerare din cadrul 

Inspectoratului pentru Situţii de Urgenţă Argeş. 

 

Descriere: Datorită fluctuaţiei de personal, a schimbării necesităţilor şi a extinderii abilităţilor de 

paramedic la tot personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a fost necesară 

înfiinţarea şi dezvoltarea unui Centru de formare a paramedicilor în asistenţă medicală de urgenţă 

prespitalicească şi operaţiuni de descarcerare, care va funcţiona în cadrul ISU Argeş.  

 

Concluzii: Acest nou centru vine în sprijinul activităţii de instruire SMURD şi, de aceea pentru 

desfăşurarea, în condiţiile impuse de lege a activităţii centrului este necesar ca spaţiile destinate 

acestui scop să fie amenajate, modernizate şi dotate. 

 

BUGET: 37.304 LEI 

 

 

 

 

17. Realizarea materialelor pentru promovarea campaniei 2% pentru SMURD 

 

Descriere: Campania s-a desfăşurat cu ajutorul spoturilor video, radio, a materialelor de promovare 

(flyere, postere), mail-urilor directe şi publicităţii online. 

 

Concluzii:  Având în vedere importanţa unei promovări cât mai eficiente şi a desfăşurării unei 

activităţi intensive de informare a populaţiei, a fost necesară realizarea, la un cost redus, a 

materialelor de promovare, la nivel national a campaniei „2% pentru SMURD”. 

 

BUGET: 27.141.15 lei 

 

18. PROIECT: Achiziţie echipamente IT destinate activităţii de 

instruire şi gestionare a datelor în cadrul SMURD Alba şi a Şcolii de 

Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” 

 

BUGET: 7.047 lei 

 

 

 

 

19. PROIECT: Achiziţia unor dispozitive de avertizare/semnalizare pentru dotarea maşinilor 

SMURD de intervenţie în cazul accidentelor colective şi calamitatilor. 

 

Descriere: Aceste dispozitive de avertizare/semnalizare au fost testate de personalul medical 

SMURD şi sunt necesare pentru dotarea celor cinci maşini SMURD de intervenţie în cazul 

accidentele colective şi calamităţilor. 

 

BUGET: 1.455 EUR 

 

ALTE ALOCĂRI DE FONDURI ÎN ANUL 2011 
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PLATI 2011 - REGIUNI

Alte; 136.060,43
Regiunea SV; 

81.348,72 Regiunea NV; 

37.451,29

Regiunea B - IL; 

115.146,40

Regiunea 

CENTRU; 

387.296,49

National; 

1.422.725,18

 

 

 

 

În anul 2011 au fost efectuate următoarele plăţi, repartizate pe regiuni: 

 

 

 

 

 

 

În acest an suma colectată din donaţii şi sponsorizări este de 64.182,59 RON.  

 

Depozitarul Central SA donează suma de 25.000 RON. Prin intermediul mecanismului de „donaţii 

online” implementat pe pagina Fundaţiei pentru SMURD se colectează suma de 1432,65 lei.  

 

Restul sumelor provin din donaţii efectuate de persoane fizice sau juridice, ce se regasesc pe pagina 

de internet la sectiunea Sponsorizari 2011. 

 

 

 

 

 

Astfel la 13 iunie 2011 situaţia financiară arată astfel: 

 

Venituri totale 5.552.485,43 Lei 

Cheltuieli totale 2.423.952,38 Lei  

Excedent 3.128.533.05 Lei 

 

 

 

 

 

 

PLATI 2011 - REGIUNI 

REGIUNE SUMA 

Regiunea NE 0,00 

Regiunea SE 0,00 

Regiunea S 0,00 

Regiunea SV 81.348,72 

Regiunea V 0,00 

Regiunea NV 37.451,29 

Regiunea 
CENTRU 387.296,49 

Regiunea B - IL 115.146,40 

National 1.422.725,18 

Alte 136.060,43 

TOTAL 2.180.028,51 

DONAŢII-SPONSORIZARI 2011 
 

 

EXERCIŢIUL FINANCIAR 2011 
 

 

PLĂŢI 2011 
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Campania „2% pentru SMURD” din 2011, cu titlul „Nu lăsa distanţa până la spital să devină 

incurabilă!” a avut un obiectiv bine-definit: achiziţia unui avion sanitar echipat pentru situaţii de 

urgenţă, ce va susţine scopului final al activităţii SMURD, salvarea unui număr cât mai mare de 

vieţi.   

 

Prin campania ce s-a desfăşurat prin intermediul spoturilor video, radio, a materialelor de promovare 

(flyere, postere), mail-uri directe şi publicitate online, ne-am dorit să apelăm la conştiinţa populaţiei 

şi să determinăm un procent cât mai mare de oameni să redirecţioneze cei 2% din impozitul pe venit 

plătit statului în anul financiar 2010.  

 

Pentru o campanie eficientă, am întreprins şi acţiuni de informare directă/strângere de formulare cu 

ajutorul unor echipe de voluntari SMURD, coordonate la nivel judeţean şi desfăşurate în puncte 

cheie ale oraşelor, pentru a transmite populaţiei mai multe informaţii privind campania de 

redirecţionare.  

 

În plus faţă de această campanie, iniţiativa privind call-center-ul a reprezintat o metodă eficientă de a 

ajunge cu mesajul campaniei la publicul ţintă, după ce până acum, informaţiile generale ale 

campaniei 2% pentru SMURD au fost transmise pe canalele clasice.  

 

Astfel au fost contactaţi managerii generali ai 10.248 de companii medii şi mari, cu peste 50 de 

angajaţi, de la nivelul întregii ţări, pe durata a 17 zile, care au putut promova campania 2% pentru 

SMURD la nivelul organizaţiei şi completa formularele 230. În final 5.387 de companii partenere şi-

au exprimat acordul ferm de informare a angajaţilor în legătură cu direcţionarea a 2% din impozitul 

pe venit şi au asigurat completarea de către o parte dintre angajaţi a formularelor 230 şi 200.  
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1. Cardul SMURD – RAIFFEISEN 
 

Raiffeisen Bank si SMURD a lansat joi, 23 iunie, un card de debit co-

brand sub sigla MasterCard. O parte importanta  din taxele şi 

comisioanele rezultate în urma utilizării acestui card vor fi virate, lunar, 

în contul Fundatiei pentru SMURD. 

 

Cardul de debit va fi disponibil în toate agentiile Raiffeisen Bank din 

tara. Utilizarea acestui card va aduce in conturile Fundatiei pentru SMURD 0,5 % din valoarea 

fiecarei tranzactii efectuate cu cardul la comercianti sau pe Internet si 50% din taxa anuala de 

administrare a acestui card. 

 

 

2. PARTENERIAT ŞI LOZUL LOTERIA NAŢIONALA - SMURD 

 

Prin acest parteneriat au fost desfasurate initiative de informare a 

populaţiei şi de susţinere a activităţii SMURD prin posibilitatea 

redirecţionării a 2% din impozitul pe venit sau prin alte mijloace 

financiare directe disponibile Companiei Naţionale Loteria Română: 

lozul SMURD, ce va fi emis in cursul lunii iulie 2011. 

 

 

3. CENTRUL MOBIL DE INSTRUIRE SMURD pentru formarea personalului în acordarea 

primului ajutor calificat, efectuarea procedurilor de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare. 

 

Acest centru mobil de instruire va dispune de un laborator de ultimă generaţie pentru cursurile de 

formare ale pompierilor şi paramedicilor şi de o sală, cu o capacitate de aprox. 40 de persoane, unde 

vor avea loc cursuri de instruire teoretică privind ultimele tehnici din domeniul serviciilor medicale 

de urgenţă. 

 

Centrul Mobil de Instruire SMURD va putea fi folosit şi pentru a desfăşura activităţi de formare a 

populaţiei. 

 

4. AMBULANŢA AEROMEDICALĂ S.M.U.R.D. 

 

 

 

PROIECTE DE VIITOR 
 

 


