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FUNDAȚIA PENTRU SMURD  

– CAMPANIE DE STRÂNGERE DE FONDURI - 

 
”Fii alături de cei care salvează vieți!” – acesta este îndemnul pe care Fundația pentru SMURD îl adresează 

companiilor private din România, în cadrul unei campanii de strângere de fonduri care se desfăşoară în perioada 

decembrie 2016 - ianuarie 2017.  

 

Pentru ca Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) să-și îmbunătățească performanța, 

de la un an la altul, sunt deosebit de necesare formarea continuă a personalului și îmbunătăţirea dotării cu 

echipamente la cele mai înalte standarde.  

 

Fundația pentru SMURD este implicată direct în acest proces, realizând numeroase proiecte care au sprijinit 

activitatea serviciului integrat de urgență și au condus, în final, la salvarea de numeroase vieți omenești.  

 

Pentru a înţelege importanţa demersului nostru, trebuie să ştiţi că:  

 

- 10,200 de persoane din România au învăţat care este comportamentul corect într-o situaţie de urgenţă sau 

dezastru natural, în perioada iulie – decembrie 2016, prin intermediul proiectului Caravana „Fii pregătit!”, cu 

sprijinul Fundaţiei Vodafone România şi a Fundaţiei pentru SMURD, din contribuţia populaţiei prin procedura 

de redirecţionare 2%;  

- peste 1,000 de medici, asistenţi medicali, paramedici, studenţi, actuali sau viitori salvatori au beneficiat, 

în anul 2015, de formare specifică în cadrul cursurilor organizate, din contribuţia populaţiei prin procedura de 

redirecţionare 2%; 

- 415 misiuni umanitare naţionale şi internaţionale de salvare au fost realizate până în prezent, cu ajutorul 

avionului medical destinat SMURD, achiziţionat din contribuţia populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%, 

unele misiuni umanitare au fost susţinute financiar cu sprijinul E.ON România;  

- 72.830 persoane au descărcat aplicaţia DSU şi au avut posibilitatea să se informeze privind comportamentul 

corect care trebuie adoptat în situaţii de urgenţă sau dezastre naturale, susţinută financiar din contribuţia 

populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%; 

- peste 100 de tineri profesionişti din medicina de urgenţă au posibilitatea, în fiecare an, să asiste la 

prezentarea unor lucrări ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea domeniului medicinii de urgenţe, din 

contribuţia populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%; 

- 1400 echipamente de protecţie individuală pentru personalul SMURD, între anii 2015-2016, achiziţionate din 

contribuţia populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%; 

- peste 40,000 de pacienţi, au beneficiat de condiţii mai bune în U.P.U. Sp. de Urgenţă pentru Copii „Grigore 

Alexandrescu”, prin proiectul de dotare cu echipamente medicale şi mobilier, specifice activităţii, cu sprijinul 

Fundaţiei Vodafone România; 

- peste 610 cazuri, în perioada martie-mai 2016, au fost asistate de paramedicii SMURD București cu 

ajutorul a motocicletelor de intervenție urbană specializate și complet echipate, dovedindu-şi eficiența cu un 

timp de răspuns de până la sub 3 minute înaintea echipajelor de urgenţă SMURD în peste 50% dintre apeluri, cu 

sprijinul LIDL România şi a contribuţiei populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%.  

 

Prin intermediul campaniei, persoanele juridice care își desfășoară activitatea în România sunt rugate să 

redirecționeze 20% din impozitul pe profit către Fundația pentru SMURD. Toate fondurile vor fi utilizate pentru 

realizarea proiectelor Fundației în anul 2017. 
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Detaliile campaniei şi informaţiile privind proiectele pe care le puteţi susţine, se găsesc în anexa acestei scrisori 

şi pe site-ul Fundației pentru SMURD, la adresa: www.fundatiapentrusmurd.ro.  

 

Dacă nu doriţi să susţineţi proiectele realizate de Fundaţia pentru SMURD, vă adresăm respectuos recomandarea 

să folosiţi acest mecanism de redirecţionare a 20% din impozitul pe profit, sprijinind alte proiecte umanitare, în 

care alegeţi să investiţi încrederea dumneavoastră.   

 

30 noiembrie 2016                   Vă mulţumim pentru implicare, 

Dr. Raed Arafat 

Preşedintele Consiliului director 

                                  Fundația pentru SMURD 

 

  

Proiecte realizate / Realizări: 

 

1. Centru mobil de instruire a populaţiei şi personalului SMURD (Caravana „Fii pregătit!”). 

Proiect realizat cu sprijinul Fundaţiei Vodafone România şi a Fundaţiei pentru SMURD, din 

contribuţia populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%. În perioada iulie - noiembrie 2016, au fost 

susţinute cursuri de instruire care includ prezentarea principalelor dezastre naturale care pot afecta 

România - cutremure, inundații, incendii - și modul în care populația se poate pregăti pentru a le face 

față, la care au participat peste 10,200 de persoane. 

 

2. Sprijinirea procesului de înzestrare a echipajelor de intervenţie SMURD la nivel national, prin 

dotarea cu peste 1430 echipamente de protecţie individuală, tip SMURD. Fundaţia pentru SMURD 

a continuat dotarea, în anul 2015, a echipajelor SMURD Bihor, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Ialomiţa, 

Iaşi, Mureş, Neamţ, Sibiu, respectiv în anul 2016, sprijinirea dotării echipajelor SMURD Bucureşti 

(UPU-SMURD Spitalul Universitar de Urgenţă, UPU-SMURD Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar 

Arseni, UPU-SMURD Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti), Constanţa (proiect echipamente de vară), 

Mureş, Giurgiu (UPU-SMURD Spital Clinic Judeţean de Urgenţă). Peste 1.500 de persoane, aflate în 

dificultate, au fost asistate, în Constanţa, în cadrul proiectului, de către paramedicii SMURD dislocaţi 

pe plajele de pe litoralul românesc. 

 

3. Susţinerea formării continue a personalului SMURD prin organizarea de cursuri de instruire 

pentru personalul medical şi paramedical SMURD. În anul 2015 peste 1,000 persoane au 

beneficiat de formare specifică în cadrul Centrului Naţional de Formare în Asistenţă medicală de 

urgenţă, amenajat, cu sprijinul Fundaţiei Vodafone România, de către Fundaţia pentru SMURD, din 

contribuţia populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%.     

 

4. Aplicaţia mobilă DSU de informare şi instruire a populaţiei privind situaţiile de urgenţă. În 

anul 2016, peste 72.830 persoane au descărcat aplicaţia şi au urmărit cursurile de instruire privind 

comportamentul corect care trebuie adoptat în situaţii de urgenţă. Proiect susţinut financiar din 

contribuţia populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%. 
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5. Susţinerea, în fiecare an, a accesului, pe bază de concurs, a peste 100 de tineri profesionişti din 

medicina de urgenţă (medici rezidenţi, asistenţi medicali, paramedici, instructori formatori ISU, 

respectiv studenţi) la prezentarea lucrărilor ştiinţifice organizată de Societatea Europeană de Medicină 

de Urgenţă (EUSEM). Proiect susţinut financiar din contribuţia populaţiei prin procedura de 

redirecţionare 2%. 

 

6. Dotarea cu echipamente medicale şi mobilier medical specific a noii Unităţii de Primire 

Urgenţe a Spitalului de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. Proiect realizat cu sprijinul 

Fundaţiei Vodafone România. Numărul de beneficiari (pacienți) raportați de către UPU  Spitalul 

Grigore Alexandrescu în anul 2015 a fost de 47,473 de persoane, în creştere faţă de 36,500 pacienţi 

în anul 2014 (creştere care a putut fi susţinută şi prin modernizarea şi dotarea noii Unităţi de Primiri 

Urgenţe).  

 

7. Sprijinirea proiectului de extindere a flotei de motociclete de intervenție urbană destinate 

paramedicilor  SMURD Bucureşti. Proiect realizat cu sprijinul LIDL România şi al Fundaţiei pentru 

SMURD, din contribuţia populaţiei prin procedura de redirecţionare 2%.. În doar 3 luni de la punerea 

în funcțiune, în intervalul martie-mai 2016, paramedicii de pe motocicletele de intervenție urbană 

SMURD din București au asistat 611 cazuri, cele cinci motociclete specializate și complet echipate, 

dovedindu-şi eficiența cu un timp de răspuns de până la sub 3 minute înaintea echipajelor de urgenţă 

SMURD în peste 50% dintre apeluri. 

 

8. Avion medical destinat activităţii SMURD: Până în noiembrie 2016, au fost efectuate 418 misiuni 

umanitare naţionale şi internaţionale de salvare, venind în sprijinul misiunilor aero-medicale, 

efectuate cu elicopterele SMURD, cu ajutorul avionului destinat SMURD, achiziţionat de Fundaţia 

pentru SMURD, din contribuţia populaţiei prin procedura de redirecţionare 2% şi operaţionalizat cu 

ajutorul fondurilor din proiectele cardul bancar Raiffeisen Bank şi lozul „pentru SMURD”. Unele 

misiuni umanitare au fost susţinute financiar cu sprijinul E.ON România.  

 

 

Proiecte de viitor: 

 

1. PROIECT: Centre mobile de instruire a populaţiei din zonele vulnerabile şi a personalului 

 

DESCRIERE: Prin intermediul acestui proiect se vor crea echipe de formatori, care vor avea la 

dispoziţie un autovehicul dotat cu toate echipamentele medicale şi de instruire necesare pentru a putea 

susţine cursuri de formare a populaţiei privind comportamentul adecvat care trebuie adoptat într-o 

situaţie de urgenţă. De asemenea, echipele de instructori vor putea desfăşura cursuri de formare pentru 

personalul specializat.   

 

2. PROIECT: Proiect de echipare specifică a aeronavelor medicale destinate SMURD pentru 

transportul de multiple victime. 

 

DESCRIERE: Prin intermediul acestui proiect se vor dota aeronavele medicale destinate SMURD cu 

echipamente medicale specifice pentru asistenţa medicală pe durata transferului unui număr mare de 
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pacienţi către unităţi spitaliceşti de specialitate. Acest aeronave vor putea efectua 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 aero-medicale SMURD de transfer medical a victimelor, în cazul unei situaţii de dezastru.  

 

3. PROIECT: Proiect pilot de susţinere a activităţii de pregătire continuă a medicilor rezidenţi  

 

DESCRIERE: Fundaţia pentru SMURD va dezvolta un proiect pilot de susţinere a activităţii medicilor 

rezidenţi din anii II - V inclusiv, pe durata a 6 luni, cu posibilitate de prelungire pentru 6 luni. Bursa va  

asigura cazarea şi suma forfetară lunară, destinată cheltuielilor de hrană.  

 

În cadrul bursei, rezidentul va participa la activitatea medicală, respectiv programul de pregătire în 

cadrul unui spital, partener în cadrul proiectului, din România sau străinătate. În a doua jumătate a 

bursei, rezidentul va alege un subiect de prezentat în cadrul unei teze ştiinţifice. Subiectul poate fi din 

tematica organizării sistemului de urgenţă sau oricare altă problemă/situaţie medicală relevantă pe care 

rezidentul doreşte să o prezinte şi va fi susţinută în faţa unei comisii de evaluare.  

 

4. PROIECT: Proiect pilot de îmbunătăţire a traficului autospecialelor de intervenţie SMURD 

prin intersecţiile semaforizate în oraşul Târgu-Mureş.  

 

DESCRIERE: un sistem de gestiune şi protecţie a ambulanţelor şi celorlalte vehicule de intervenţie în 

situaţii de urgenţă care se deplasează către un incident şi trec prin intersecţiilor semaforizate din marile 

oraşe. Prin intermediul acestui sistem se gestionează traficul rutier, pentru a permite circulaţia în 

siguranţă şi maximă eficienţă a tuturor autovehiculelor.  

 

Proiectul va fi implementat în oraşul Târgu-Mureş, unde există deja un acord al municipalităţii şi 

constă în 12 autospeciale de intervenţie dotate cu echipamente de comunicaţii şi 8 intersecţii 

semaforizate în care sunt instalate sistemele necesare de control a traficului. În cadrul proiectului pilot 

va fi realizat şi un raport de evaluare ce va reprezenta un element definitoriu pentru posibilitatea de 

extindere a acestei iniţiative şi către alte oraşe din România. 

 

5. PROIECT: Dotarea Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti cu un echipament medical necesar 

activităţii Departamentului UPU-SMURD Bucureşti şi secţiei ATI 

 

DESCRIERE: Echipamentul medical de asistare pulmonară şi cardiacă asigură oxigenarea extra-

corporală artero-venoasă cu membrană şi va fi folosit pentru a susține funcțiile respiratorii și cardiace 

ale pacienților din secția de terapie intensivă, precum și în timpul transportului pacienţilor de către 

echipajele SMURD. La nivelul țării, există un număr redus de astfel de echipamente medicale în 

sistemul de sănătate. Pentru achiziţia acestui dispozitiv compania Rompetrol a donat suma de 55.000 

USD. 
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6. PROIECT: Susţinerea procesului de dotare a voluntarilor IGSU cu echipamente de protecţie 

individuală 

DESCRIERE: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a demarat, la nivel naţional, o nouă 

campanie din cadrul programului de voluntariat în situaţii de urgenţă, în cadrul căruia au fost acceptaţi 

peste 755 voluntari, ce vor avea un rol semnificativ în asigurarea primului ajutor persoanelor rănite. 

Fundaţia pentru SMURD va susţine echiparea acestor salvatori voluntari prin achiziția 

combinezoanelor de protecţie individuală. Compania Rompetrol a oferit un sprijin financiar, donând 

suma de 35.000 USD. 

 

7. PROIECT: Extinderea flotei de motociclete de intervenție urbană SMURD oraşele Cluj-

Napoca şi Constanţa 

 

DESCRIERE: Extinderea flotei de motociclete de intervenție urbană SMURD cu câte 2 motociclete și 

seturi complete de echipamente speciale de protecție, tip vară-iarnă, pentru personalul SMURD. 

Compania LIDL România se implică în cadrul acestui proiect cu suma de 100.000 EUR, pentru a 

susține iniţiativă de îmbunătăţire a activităţii SMURD și pentru a ajuta la modernizarea sistemului 

integrat medical.  

 

8. PROIECT: Îmbunătăţirea aplicaţiei mobile DSU de informare a populaţiei privind situaţiile 

de urgenţă 

 

DESCRIERE: Fundaţia pentru SMURD a sprijinit proiectul de dezvoltare a unei aplicaţii mobile 

(destinată telefoanelor mobile) de informare a populaţiei privind situaţiile de urgenţă, pentru susţinerea 

şi dezvoltarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

 

9. PROIECT: Construcţia platformei de decolare a elicopterului SMURD Iaşi 

 

DESCRIERE: Aceasta investiţie este importantă deoarece zona acoperită de elicopterul SMURD de la 

Punctului de Operare Aero-medical Iași este toată Moldova Româneasca, respectiv județele Iași, 

Bacău, Neamț, Suceava, Vrancea, Vaslui, Bistrița Năsăud, Maramureș, precum şi toată Republica 

Moldova. Proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte timpul de reacţie şi calitatea activităţii 

de intervenţie aero-medicală SMURD Iaşi, respectiv Regiunea Nord-est a României. 

 

10. PROIECT: Campanii preventive de informare a populaţiei 

 

DESCRIERE: Fundaţia pentru SMURD va organiza campanii de informare şi conştientizare a 

importanţei acordării corecte a primului ajutor şi de educare a populaţiei privind comportamentul 

corect care trebuie adopta  în cazul unor situaţii de urgenţă (lecţii video, cursuri deschise de prim 

ajutor).  

 

11. PROIECT: Proiect de salvare aero-medicală la nivel naţional:  

 

DESCRIERE: Acest proiect va presupune amplasarea de platforme de aterizare a elicopterelor în 

zonele rurale şi în oraşele fără aeroport sau în anumite zone de importanţă operaţională, în vederea 



Fundaţia     

PENTRU 

SMURD 
 

 

6 

Adresă: România, Târgu Mureş, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50 

Telefon: +4021.313.50.44 | Fax: +40265.219.102 | Mobil: +40733.008.237 
ÎNREG. NR. 7/12.2006 în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Tg. Mureş.  

C.I.F.: 20177660. Cont bancar RON IBAN: RO 15 RNCB 0188 0848 0804 0001 

Banca: B.C.R. Sucursala Târgu-Mureş 

Web: www.fundatiapentrusmurd.ro | Email: office@fundatiapentrusmurd.ro 

realizării unor intervenţii de urgenţă şi pe timp de noapte. Această iniţiativă va facilita accesul 

elicopterului SMURD în cât mai multe locaţii ale ţării, la nivel rural, în zone defavorizate din acest 

punct de vedere şi va permite, astfel, salvarea unui număr cât mai mare  de vieţi omeneşti.     

 

 

DESPRE: Fundaţia pentru SMURD este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în anul 2006, ca 

persoană juridică privată, non-profit, apolitică, independentă de orice altă instituție sau persoană, 

română sau străină, care susține, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de 

Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). Misiunea Fundației pentru SMURD este să contribuie 

la îmbunătățirea vieții persoanelor care locuiesc și muncesc în România, prin sprijinirea dezvoltării 

sistemului integrat medical și tehnic de urgență și prim ajutor.  

 

Fundația pentru SMURD funcționează în mod independent, fără să obțină profit, contribuind la 

formarea unui sistem integrat de asistență medicală, tehnică de urgență și prim ajutor puternic prin 

intermediul unor parteneriate durabile între instituțiile abilitate, cum ar fi, dar fără a se limita la, 

Ministerul Administrației și Internelor, respectiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și 

Unitatea Specială de Aviație, Ministerul Sănătății, administrațiile publice locale și alte companii și 

organisme responsabile și dornice să se implice în acest sens. 

 

Fundaţia pentru SMURD nu este o organizaţie non-guvernamentală şi, în acest sens, nu beneficiază, 

din partea Guvernului României, de dreptul de a i se atribui, în folosinţă gratuită, bunuri sau fonduri, 

proprietate publică.  

 

Membrii Consiliului director al Fundaţiei pentru SMURD se implică în mod voluntar, pro bono, în 

activitatea acesteia şi nu au nici un beneficiu material datorat funcţiei pe care o deţin, nici măcar pentru 

participarea la şedinţele de Consiliu director. Singurele costuri care pot fi preluate de fundaţie sunt cele 

de deplasare şi cazare ale unui membru al boardului, daca acesta participă la o şedinţă care nu are loc 

în localitatea de domiciliu. Cu sprijinul financiar al companiei E.ON România au fost susţinute 

cheltuielile administrative ale Fundaţiei, pentru ca fondurile rezultate din redirecţionarea 2% să fie 

folosite pentru proiecte de dezvoltare a activităţii SMURD. 

 

În vederea atingerii scopurilor care au stat la baza înființării sale, Fundația pentru SMURD a derulat și 

derulează diferite proiecte, finanțate exclusiv din fonduri provenite din campaniile anuale „2% pentru 

SMURD” și din donații și sponsorizări ale unor companii care își desfășoară activitatea în România. 

Proiectele Fundației pentru SMURD de la începutul campaniei 2%, în 2007, destinate integral 

dezvoltării acestui sistem, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și 

Inspectoratul General de Aviație depășesc suma de 44.000.000 de lei.  

 

Informații detaliate legate de activitatea fundaţiei se regăsesc pe pagina de internet 

www.fundatiapentrusmurd.ro 


