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Definiţii 

 

Finanţator – Entitate juridică interesată de îmbunătăţirea condiţiilor la nivel comunitar în legătură cu 

anumite nevoi specifice și care oferă finanţările nerambursabile destinate proiectelor ce adresează prin 

acţiuni concrete acestor nevoi. În cadrul rundei de finanţare a Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi 

finanțatorul este Fundația Vodafone România, care vine în ajutorul celor aflați în nevoie, atât prin soluții 

tehnologice, cât și prin investiţii financiare. 

Administrator program – Entitate juridică implicată în gestionarea programului prin preluarea aplicaţiilor, 

organizarea procesului de selecţie și monitorizarea proiectelor finanțate. În cadrul rundei de  finanţare a 

Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi, administratorul programului este Asociaţia pentru Relaţii Comunitare. 

Aplicant – Organizaţie neguvernamentală care înscrie un proiect și care își asumă rolul de coordonator 

principal al proiectului depus în cadrul rundei de de finanţare a Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi. 

Partener de proiect unitate medicală – Enitate medicală publică de specialitate obstetrică, ginecologie 

și neonatologie (UGON) de nivel I și II din România care deţine o secţie sau compartiment de neonatologie 

și de terapie intensivă neonatală, care va beneficia de proiectele de modernizare cu echipamente și 

aparatură medicale, soluţii de telemedicină, dar și acţiuni de renovare, acolo unde este cazul. Scopul 

acestor iniţiative este de acrește capacitatea unităţilor medicale de a îngriji în condiţii optime sau de a 

facilita transferul corespunzător al nou-născuţilor cu diferite afecţiuni medicale, aceștia fiind beneficiarii 

finali ai proiectelor. 

Partener de proiect instituţie publică – Entitate în subordinea, autoritatea sau coordonarea directă  a 

căreia se află spitalul ce deţine secția sau compartimentul de neonatologie și de terapie intensivă neonatală 

vizată în proiect. Această entitate poate fi: autoritate publică locală, judeţeană etc. 

Proiect – Structura ce cuprinde nevoile, scopul, obiectivele, activităţile, rezultatele anticipate, precum și 

calendarul și bugetul de implementare. Proiectul este detaliat în Formularul de finanţare. Proiectul este 

implementat de Aplicant și patenerii acestuia, fiind finanţat de Fundaţia Vodafone România. 

Contributivitate – Reprezintă principiul prin care atât finanţatorul cât și aplicantul își asumă angajamentul 

de a investi resurse proprii în realizarea proiectului. Scopul acestui principiu este de a crește 

responsabilitatea tuturor partenerilor în implementarea proiectului. Contribuţia minimă în acest proiect din 

partea aplicanţilor reprezintă minim 10% din valoarea proiectului. 
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Despre Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi 

 

Scopul Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi 

Prin programul de finanţare nerambursabilă Viaţă pentru Nou-Născuţi dorim să oferim condiţii 

optime de îngrijire medicală a nou-născuţilor cu afecţiuni, să venim în sprijinul medicilor, să creștem accesul 

la servicii medicale moderne pentru nou-născuţii care au nevoie de ajutor. Prin acest Fond se urmăresc 

proiecte care contribuie la  stabilizarea, diagnosticarea, îngrijirea și transferul pacienților nou-născuți, 

inclusiv a celor cu afecţiuni severe, în cele mai adecvate condiţii medicale de îngrijire. 

Recunoaștem importanţa dotării spitalelor locale din reţelele regionale ca fiind crucială pentru 

servicii de calitate destinate pacientului nou-născut și pentru creșterea șanselor de stabilizare și transfer a 

pacienţilor cu afecțiuni grave în intervalul de timp necesar creșterii șanselor de supravieţuire. Astfel, Fondul 

Viaţă pentru Nou-Născuţi va susţine proiecte pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală, 

inclusiv soluţii de telemedicină și renovarea spaţiilor medicale necesare pentru a crește capacitatea de 

tratare corespunzătoare a pacienţilor. Vom adresa în mod preponderent, dar nu limitat, secţii și 

compartimentele neonatologice, respectiv secţiile de terapie intensivă neonatală din spitalele1 publice de 

specialitate obstetrică, ginecologie și neonatologie (UGON) de nivel I și II din România. De asemenea, vom 

susţine efortul acestor unităţi medicale de a stabiliza și transfera în condiţii optime pacienţii nou-născuţi cu 

riscuri majore către unităţile medicale corespunzătoare. În plus, vom susţine echipele acestor unităţi 

medicale cu instruire suplimentară, oferită de specialiști în domeniu, pentru proceduri  medicale ce pot 

contribui la îmbunătăţirea calităţii actului medical.  

 

Beneficiarii finali ai proiectelor din Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi 

Dorim să creșterem șansele de supravieţuire a unui număr cât mai ridicat de pacienţi nou-născuţi 

care beneficiază în cel mai scurt timp de stabilizare, diagnosticare, tratament și transfer adecvate și în 

condiţii corespunzătoare de îngrjire medicală.  

 

Proiecte eligibile 

Sunt eligibile proiecte care propun acţiuni concrete de modernizare a compartimentelor și secțiilor 

de neonatologie, respective de terapie intensivă neonatală din spitalele2 publice de specialitate obstetrică, 

ginecologie și neonatologie (UGON) de nivel I și II din România.  

 
1 Clasificarea spitalelor folosită în cadrul acestui fond de finanţare este conformă cu ORDIN nr. 910/18 XI 2002 privind criteriile de ierarhizare a 

secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie cu completările şi modificările OMS 272/ 2009. Această clasificare poate 

fi consultată aici 

2 Idem 

https://www.dsp-galati.ro/images/stories/2017/custom/OMS910compilatOMS272.pdf
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Proiectele vizate urmăresc dotarea secţiilor și compartimentelor neonatologice și de terapie 

intensivă neonatală ale UGON cu echipamente și aparatură medicală, soluţii de telemedicină3 și pregătirea 

personalului medical în vederea utilizării acestora. În cazul iniţiativelor ce vizează soluţii de telemedicină, 

pot fi luate în considerare atât sisteme ce acoperă relaţia medic-medic cât și cele medic-pacient/părinte.  

Aceste soluţii trebuie să includă sisteme video pentru a putea oferi detalii în cel mai scurt timp echipei 

medicale ce tratează pacientul. 

În cazul unor compartimente și secții neonatologice și de terapie intensivă neonatală, lipsa 

aparaturii și echipamentelor medicale este doar una din faţetele ce limitează capacitatea acestora de a oferi 

servicii de calitate care să corespundă îngrjirii adecvate a nou-născuţilor. Infrastructura precară, spaţiile 

învechite sau imposibilitatea de a crea circuite conforme cu procedurile corespunzătoare pot, la rândul lor, 

reduce capacitatea de a deservi pacienţii nou-născuţi în condiţii optime. De aceea, dorim ca spaţiile 

medicale destinate dotărilor să răspundă normelor îngrijirii și menţinerii în viaţă a nou-născuţilor cu diferite 

afecţiuni, acționând prompt în orice moment pentru recuperarea cât mai rapidă a micuţilor pacienţi.  Detalii 

cu privire la spaţiile și organizarea unităţilor de ginecologie, obstetrică și neonatologie în funcție de nivel de 

competenţă I și II pot fi consultate aici (p. 6 pentru unităţile de nivel I și p. 11 pentru unităţiile de nivel II).  

Scopul Fondului este de a combate mortalitatea infantilă prin a crește capacitatea unităţilor 

spitalicești UGON de nivel I și nivel II de competenţă, din cât mai multe comunităţi din ţară, de a oferi 

îngrijirea necesară nou-născuţilor cu afecţiuni și/ sau de a-i stabiliza pentru transferul cât mai adecvat către 

alte unităţi medicale. Astfel, aplicanţii pot înscrie un singur proiect în cadrul rundei de finanţare. În cazul în 

care un aplicant  are mai multe filiale, o singură filială poate depune o cerere de finanţare. În cazul în care 

mai multe filiale depun cereri de finanţare, organizaţia va fi nevoită să aleagă un singur proiect care va intra 

în etapa de evaluare. 

Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 14 luni de la semnarea contractului, 

dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022. 

 

Aplicanţi și parteneri de proiect eligibili 

Aplicanţii de proiect eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale (ONG) înfiinţate legal, cu 

sediul în România, care își desfășoară activitatea conform prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 

privind asociaţiile și fundaţiile, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru a primi finanţare, este obligatoriu ca aplicantul de proiect să facă dovada parteneriatului cu 

unitatea medicală pe care o vizează proiectul - spitalele publice de specialitate obstetrică, ginecologie și 

neonatologie de nivel de competenţă I și II care deţin compartimente sau secţii de neonatologie și terapie 

intensivă neonatală - și cu o autoritate publică care vine în sprijinul proiectului și care are în subordine 

 
3 Telemedicina reprezintă furnizarea de la distanţă a serviciilor de asistenţă medicală, bazată pe utilizarea tehnologiei informaţiei și a comunicaţiilor, 

în situaţii în care cadrul medical și pacientul (sau două cadre medicale) se află în locaţii diferite. Cu ajutorul tehnologiilor moderne de comunicaţie 

medicii pot consulta, trata și monitoriza pacienţi aflați la distanţă, fără a fi compromise standardele asistenţei medicale. 

https://www.dsp-galati.ro/images/stories/2017/custom/OMS910compilatOMS272.pdf
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unitatea medicală în care se află secţia sau compartimentul de neonatologie vizat în proiect- de exemplu, 

consiliu local, consiliu judeţean, primărie, instituţia prefectului, etc. 

ONG-ul dezvoltă în parteneriat cu reprezentanţii unităţii medicale și ai instituţiei publice  planul 

proiectului în concordanţă cu nevoia identificată la nivelul compartimentului sau secţiei de neonatologie 

sau terapiei intensive neonatale vizate.  

Rolurile ONG-ului în cadrul parteneriatului sunt: 

• Coordonarea implementării proiectului prin colaborarea cu toţi actorii implicaţi; 

• Centralizarea nevoilor compartimentului/ secţiei de neonatologie și de terapie intensivă neonatală 

atât în ceea ce privește renovarea/modernizarea spaţiilor medicale, acolo unde este cazul, cât și cele 

referitoare la echipamente și aparatură medicală, respectiv soluţii de telemedicină; 

• Identificarea și selectarea transparentă a furnizorilor pentru echipamente și aparatura medicală, 

soluții de telemedicină cât și pentru serviciile de renovare și modernizare a spaţiilor medicale vizate;  

• Coordonarea campaniilor de atragere de fonduri locale pentru co-finanţarea serviciilor de renovare 

și modernizare a spaţiilor medicale, dacă este cazul; 

• Monitorizarea și raportarea etapelor de renovare/modernizare (dacă sunt planificate în proiect) 

precum și a achiziţiilor, instalării și instruirii personalului ce va utiliza echipamentele și aparatele vizate, 

respectiv soluţiile de telemedicină; 

• Realizarea recepţiei echipamentelor și aparaturii medicale, a soluţiilor de telemedicină, a spaţiilor 

tehnico-medicale renovate;  

• Realizarea rapoartelor lunare de progres specifice proiectului și a rapoartelor finale: narativ și 

financiar; 

• Donarea echipamentelor, aparaturii medicale și a soluţiilor de telemedicină, către unitatea 

medicală, la finalul proiectului. 

Beneficiarul medical al finanţării este  secţia  sau  compartimentul de neonatologie și de 

terapie intensivă neonatală a unităţilor  medicale UGON de nivel I și nivel II. Reprezentanţii spitalului 

public (manager spital, șef secţie/compartiment neonatologie, șef secție/ compartiment terapie intensivă, 

echipa tehnică a unităţii medicale) vor fi implicaţi în următoarele acţiuni, alături de Aplicant: 

• Prioritizarea nevoilor, serviciilor medicale care pot crește calitatea îngrijirii medicale a pacienţilor 

nou-născuţi, respectiv transferul micuţilor pacienţi cu riscuri majore către unităţile corespunzătoare; 

• Evaluarea stării actuale a echipamentelor și aparaturii medicale utilizate în tratarea pacienţilor, dar 

și a spaţiilor medicale; 

• Identificarea și prioritizarea nevoilor legate de îngrijirea adecvată a nou-născuţilor, a necesarului 

desfășurării optime a proiectelor (a tipului de echipamente și aparatură medicală, a soluţiilor de 

telemedicină și a cerinţelor tehnice pentru acestea, a necesarului aferent renovării); 

• Identificarea și selectarea transparentă a furnizorilor ce vor fi implicaţi în buna derulare a 

proiectului, alături de Aplicant; 
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• Colaborarea cu Aplicantul de proiect în realizarea campaniei de atragere de fonduri pentru co-

finanţarea renovărilor/modernizărilor spaţiilor medicale, dacă este cazul; 

• Comunicarea constantă cu Aplicantul de Proiect cu privire la evoluţia etapelor proiectului; 

• Facilitarea accesului furnizorilor de servicii implicaţi în proiect, conform unui plan dea activităţi 

prestabilit împreună cu Aplicantul de proiect; 

• Facilitarea accesului reprezentanţilor finanţatorului în unitatea medicală vizată de proiect pentru 

vizite de monitorizare; 

• Realizarea recepţiei echipamentelor și aparaturii medicale, a soluţiilor de telemedicină, a spaţiilor 

tehnico-medicale renovate; 

• Implicarea echipei medicale în sesiunile de instruire cu privire la modul de utilizare a 

echipamentelor medicale (organizate de furnizori), acolo unde este cazul; 

• Asigurarea accesului Aplicantului de proiect și a reprezentanţilor finanţatorului la toate 

documentele/ autorizaţiile pe care le deţine unitatea medicală, care au legătură cu buna implementare a 

proiectului; 

• Raportarea constantă a modului în care echipamentele sunt utilizate și rezultatele medicale 

obţinute, eventuale provocări sau nevoi de dezvoltare ulterioară și furnizarea accesului la documente 

justificative ale acestor progrese/provocări. 

Ţinând cont de regimul juridic a proprietăţii spitalelor publice, instituţiile publice reprezintă un 

partener cheie în succesul proiectelor de finanţare, în calitate de decident cu privire la achiziţii sau 

operaţiuni de renovare și modernizare realizate în interiorul unităţilor medicale, inclusiv în secţia sau 

compartimentul de neonatologie și de terapie intensivă neonatală, pe care le deţin și coordonează. 

Reprezentanţii instituţiilor publice vor fi implicaţi în: 

• Evaluarea, alături de Aplicant și parteneri, a nevoilor de renovare/modernizare a spaţiilor alocate 

echipamentelor/aparatelor solicitate; 

• Participare la co-finanţarea serviciilor de renovare/modernizare a spaţiilor tehnico-medicale, prin 

acoperirea integrală sau parţială a sumelor necesare și susţinerea campaniei de atragere de fonduri, dacă 

este cazul; 

• Monitorizarea și realizarea recepţiei, alături de reprezentanţii spitalului, Aplicantului, a 

echipamentelor și aparaturii medicale, a soluţiilor de telemedicină, a spaţiilor tehnico-medicale renovate; 

• Asumarea costurilor de mentenanţă pentru echipamentele/aparatura medicală achiziţionată 

odată ce acestea depășesc perioada de garanţie. 

 

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele care:  

• Sunt propuse de organizaţii care au ca scop declarat susţinerea și promovarea de evenimente și 

proiecte de propagandă religioasă sau politică sau este de notorietate publică activismul acestora în aceste 

domenii;  
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• Reprezentanţii organizaţiei, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ai acestora sau alte persoane 

cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notoritate publică susţin scopuri politice;  

• Sunt propuse de organizaţii care sunt în stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare sau au 

activitatea suspendată, nu și-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările sociale sau au 

datorii fiscale, au înregistrat abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare;  

• Reprezentanţii organizației, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ai acestora sau alte persoane 

cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notoritate publică: (i) sunt sau au fost în ultimii 2 ani subiectul 

unor investigaţii sau cercetări pentru fapte care pot fi calificate infracţiuni privind conduita profesională, 

fraudă, corupţie sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private sau (ii) au fost 

condamnaţi și/ sau au executat pedepse penale pentru infracţiuni din categoria celor menţionate la 

punctul (i) în ultimii 5 ani;  

• În definirea resurselor necesare implementării sau prin rezultatele urmărite dau naștere unor 

conflicte de interese în sensul în care reprezentanţii organizaţiei au un interes financiar personal direct sau 

indirect prin implementarea proiectului;  

• Reprezentanţii organizaţiei, rudele și afinii până la gradul II inclusiv ai acestora sau alte persoane 

cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notoritate publică desfășoară acțiuni de propagandă 

religioasă sau politică;  

• Sunt depuse de organizaţii înființate în mai puțin de un an. 

 

Valoarea finanţării   

Valoarea totală a Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi este de 5.000.000 de RON, iar valoarea unui 

proiect poate fi cuprinsă între 250.000 de RON și maximum 1.000.000 de RON.  

Pentru a putea sprijini demersurile de modernizare a unităţilor medicale, finanţarea poate acoperi, 

în limita a 20% din valoarea sumei solicitate (între 48.000 de RON si 192.000 de RON), cheltuieli de 

renovare, reabilitare sau modernizare a infrastructurii existente a secţiilor și compartimentelor de 

neonatologie și de terapie intensivă neonatală. Finanţarea alocată activităţilor de renovare/modernizare a 

spaţiilor tehnico-medicale va fi realizată în regim de co-finanţare. Mai multe detalii privind condiţiile co-

finanţării activităţilor de renovare, reabilitare vizate de proiect se regăsesc în capitolul ce detaliază 

categoriile de costuri eligibile în cadrul Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi, secţiunea Renovarea, 

reabilitarea, modernizarea spațiilor tehnico-medicale (p. 10). 

 

Categorii de costuri eligibile în cadrul Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi 

Sumele alocate ca parte a finanţărilor pot fi distribuite pentru trei categorii de costuri: 

a. Achiziţia și/sau recondiţionarea de echipamente și aparatură medicală, soluţii de telemedicină 

(minim 70% din valoarea totală a finanţării) 

b. Costuri de renovare, reabilitare, modernizare a spaţiilor tehnico-medicale (maxim 20% din valoarea 

totală a finanţării) 



   
 

Pagina 9 din 20 

 

C2 General 

c. Costuri direct legate de administrarea finanţării, acordate Aplicantului (ONG-ului), (maximum 10% 

din valoarea totală a finanţării) 

Atenţie! Programul de finanţare se concentrează pe dotarea cu echipamente și aparatură medicală, 

dar și soluţii de telemedicină, iar renovarea sau modernizarea spaţiilor tehnico-medicale reprezintă o 

componentă secundară, acolo unde această activitate este crucială pentru desfășurarea în condiţii optime 

a actului medical.  

 

a. Achiziţia și/sau repararea de echipamente/aparatură medicală/soluţii de telemedicină 

Cel puțin 70% din valoarea finanţării poate fi utilizată pentru achiziţia și/sau recondiţionarea de 

echipamente și aparatură medicală și a soluţiilor de telemedicină, instalarea și asigurarea funcţionării 

optime a acestora, respectiv instruirea aferentă a personalului medical ce urmează a le utiliza. 

În funcţie de dotările actuale ale secţiei sau compartimentului de neonatologie și de terapie intensivă 

neonatală și a gradului de uzură al echipamentelor și aparaturii medicale, finanţarea poate fi utilizată pentru 

completarea și/sau înlocuirea echipamentelor neperformante, dar și pentru recondiţionarea sau 

acoperirea costurilor de mentenanţă pe perioada programului, precum și achiziţia de consumabile pentru 

echipamente sau aparatură medicală. Nu în ultimul rând, finanţarea poate acoperi eventualele sesiuni de 

instruire necesare pentru pregătirea personalului în utilizarea corectă a echipamentelor/aparaturii 

achiziţionate sau reparate. 

Pentru achiziţiile în limita a 150.000 RON, Aplicantul va folosi cel puțin trei oferte de preţ pentru 

selectarea furnizorului. Pentru achiziţiile ce depășesc 150.000 RON Aplicantul va organiza licitaţie. În cazul 

excepţional în care echipamentele și aparatura medicală și/sau soluţiile de telemedicină sunt oferite de un 

furnizor unic, Aplicantul va trimite finanţatorului, cu acordul partenerului unitate medicală, o scrisoare de 

argumentare cu privire la relevanţa echipamentului pentru desfășurarea activităţii medicale. 

Criteriile principale pentru selectarea furnizorului final sunt: 

• Compatibilitatea bunurilor și serviciilor cu alte echipamente, aparatură medicală deţinute deja de 

unitatea medicală; 

• Calitatea bunurilor și serviciilor licitate și perioada de garanţie; 

• Disponibilitatea de instruire și mentenanţă oferite de furnizor;  

• Disponibilitatea și preţul consumabilelor necesare pentru funcţionarea echipamentelor și 

aparaturii medicale; 

• Prețul de achiziţie și eventuale servicii de mentenanţă, după expirarea perioadei de garanţie. 

Aplicantul este principalul responsabil pentru gestionarea și coordonarea unui proces transparent 

de achziţie, în funcţie de necesarul identificat în proiect.  Aparatura și echipamentele medicale 

achiziţionate, dar și soluţiile de telemedicină, odată achiziţionate, acestea vor rămâne în proprietatea 

Aplicantului pe durata de 1 an și le va oferi spitalului în baza unui contract de donaţie la finalul acestei 

perioade.  



   
 

Pagina 10 din 20 

 

C2 General 

b. Renovarea, reabilitarea, modernizarea spațiilor tehnico-medicale 

Limita de finanţare 

În limita a 20% din finanţarea solicitată, aplicanţii pot aloca fonduri pentru renovarea, reabilitarea, 

modernizarea spaţiilor tehnico-medicale destinate echipamentelor și aparaturii medicale, soluţiilor de 

telemedicină, astfel încât pacienţii nou-născuţi să poată beneficia de condiţii optime de stabilizare, 

tratament sau transfer către alte unităţi medicale. Aceste sume vor fi acordate în regim de co-finanţare 1:1. 

Costurile de renovare ce depășesc acest plafon vor fi suportate integral de Aplicant și partenerii de proiect.  

 

 

Complexitatea renovărilor 

Dorim să oferim cât mai multor secţii sau compartimente de neonatologie și de terapie intensivă 

neonatală ce tratează pacienţi nou-născuţi șansa de a oferi servicii medicale cu echipamente cât mai 

potrivite. Nu vom ignora faptul că sunt situaţii în care, doar achiziţia de echipamente nu este suficientă 

pentru îngrijirea pacienţilor nou-născuţi sau transferul acestora către unităţile medicale. Vom susţine astfel 

și activităţi de renovare sau modernizare a spaţiilor tehnico-medicale, dar numai amenajări ce NU presupun 

intervenţii de modificare a structurii spaţiilor. În cazul în care sunt necesare astfel de intervenţii majore, cum 

ar fi, de exemplu, demolări sau recompartimentări, extinderi sau construcţii noi, intervenţii de structură etc., 

ele nu vor putea fi acoperite din finanţarea Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi. 

 

Perioada destinată renovărilor 

Având în vedere faptul că prin această finanţare alocată renovărilor vizăm doar intervenţii minore 

asupra spaţiului, este important ca perioada alocată pentru aceste intervenţii să fie de maximum 12 luni de 

la momentul selectării proiectului pentru finanţare. 

 

Ce este co-finanţarea 1:1? 

În funcţie de propriile obiective (creșterea gradului de sustenabilitate a proiectelor, evaluarea calităţii 

parteneriatelor locale, implicarea comunităţilor locale în proiecte), Aplicantul poate solicita co-

finanţarea integrală sau parţială a anumitor categorii de costuri. 

În cadrul Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi dorim ca Aplicantul ONG, alături de partenerii spitale și 

instituții publice - să contribuie în activităţile de renovare, reabilitare și modernizare a spaţiilor tehnico-

medicale, acolo unde acestea sunt necesare, astfel încât investiţia fondului să fie axată în special pe 

dotarea cu echipamente și aparatură medicală, dar și soluţii de telemedicină. 

Astfel, pentru fiecare 1 RON solicitat pentru renovare, reabilitare, modernizare a spaţiului tehnico-

medical, Aplicantul, alături de parteneri săi, trebuie să contribuie/ atragă din alte surse 1 RON. Sumele 

ce depășesc pragul de 20% din suma totală a finanţării solicitate vor fi susţinute integral de Aplicant și 

partenerii săi. 
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c. Costuri direct legate de administrarea finanţării (acordate Aplicantului)  

Cel mult 10% din finanţarea solicitată poate fi alocată acoperirii costurilor administrative ale  

Aplicantului ONG, în vederea bunei administrări a proiectului. Costurile administrative pot acoperi: costuri 

directe ce ţin de desfășurarea activităţii proiectului; resurse umane alocate gestionării proiectului; 

comunicare și promovare a proiectului; transport. 

 

Costuri neligibile  

• Cheltuieli realizate înaintea semnării contractului de sponsorizare; 

• Cheltuieli care nu au legătură cu proiectul depus în cadrul Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi; 

• Costuri de personal indirecte (pentru persoane care nu lucrează direct în proiect);  

• Costuri de chirie pentru sediul organizaţiei;  

• Costuri pentru burse, studii academice sau cercetări;  

• Costuri pentru evenimente care nu au legătură cu  proiectul;  

• Cheltuieli retroactive pentru activităţi  încheiate sau în curs de desfășurare.  

 

Co-finanţarea proiectelor 

Proiectele selectate în cadrul proiectului de finanţare vor beneficia de o contribuţie financiară de 

minimum 10% din valoarea totală din partea aplicanţilor. În cazul proiectelor ce implică activităţi de 

renovare, reabilitare, modernizare a spaţiilor tehnico-medicale, co-finanţarea financiară este de 1:1 (a se 

vedea detaliile din rubrica  Renovarea, reabilitarea, modernizarea spațiilor tehnico-medicale, p. 10). 

 

Sursele co-finanţării 

Pentru acoperirea sumelor de co-finanţare aferente activităţilor specifice proiectului, Aplicantul și 

partenerii săi poate apela la: 

• Surse deja existente  (bugetul aplicantului, bugetul partenerilor) - Aceste contribuţii vor fi 

semnalate în Acordul de parteneriat (Anexa 3) și  la completarea Bugetului proiectului, în secţiunea Co-

fianţare (Anexa 2). 

• Campanii de atragere de fonduri - Aplicantul și partenerii săi interesaţi de campanii sau mecanisme 

de atragere de fonduri din surse locale/naţionale, pot apela la asistenţă tehnică din partea administratorului 

programului de finanţare.  Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi asigură, pe lângă partea de finanţare a 

proiectelor, consultanţă privind atragerea de fonduri. Partenerii pot solicita sprijin în:  validarea planului de 

atragere de fonduri; clarificarea metodelor de atragere de fonduri potrivite proiectului; validarea relevanței 

grupurilor ţintă de donatori vizaţi pentru proiect; clarificarea modului în care sunt realizate instrumentele 

de lucru pentru solicitare și a modului de abordare a potenţialilor sponsori. 

Asistenţa tehnică privind atragerea de fonduri nu acoperă: asumarea unui rol activ a 

administratorului programului de finanţare în activităţile de strângere de fonduri; furnizarea de liste cu 
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potenţiali finanţatori; furnizarea instrumentelor de strângere de fonduri; consiliere în solicitarea de finanţări 

nerambursabile (de tip grant) din alte surse publice sau private. 

Sugerăm ca aceste campanii de atragere de fonduri să nu depășească 9 luni de la momentul iniţierii 

implementării proiectului. Aceste contribuţii, pe care Aplicantul și partenerii doresc să le atragă din 

comunitate, vor fi semnalate în Bugetul proiectului, în secțiunea Co-finanţare (Anexa 2). 

 

Dubla finanţare 

Pentru a evita dubla-finanţare a proiectelor Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi nu va susţine proiecte 

care sunt deja în derulare sau sunt finaliste în programe de finanţare publice sau private care vizează 

aceleași obiective și acţivități precum cele vizate în cadrul acestei runde de finanţare. 

Pentru un compartiment sau secţie de neonatologie și de terapie intensivă neonatală va fi finanţat 

un singur proiect. În cazul în care mai mulţi Aplicanţi doresc să susţină aceeași unitate medicală, 

recomandăm coordonarea acestora într-un singur proiect, astfel încât resursele să fie utilizate cât mai 

eficient. 

 

Comunicarea și promovarea proiectelor 

Unitatea medicală va permite expunerea la loc vizibil, în interiorul secţiei sau compartimentului de 

neonatologie și de terapie intensivă neonatală beneficiare și/ sau pe echipamentele achiziţionate, a unor 

materiale care menţionează finanţatorul, conform cerinţelor de brand ale acestuia.   

Încurajăm promovarea proiectelor în comunităţile locale și susţinem proiectele finaliste cu instruire privind 

cerinţele de comunicare specifice. Mai multe detalii cu privire la aspectele de comunicare vor fi disponibile 

odată cu etapa de contractare a proiectelor finaliste. 

 

Confidenţalitatea datelor 

În calitate de administrator al programului, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare este entitatea care 

colectează, procesează și păstrează datele aplicanţilor. Datele cu caracter personal colectate în cadrul 

acestei runde de finanţare nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia administratorului de program și a 

împuterniciţilor și partenerilor contractuali (strict în scopul desfășurării rundei de finanţare).  

Datele personale colectate nu vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a 

transmite materiale informative despre produsele și serviciile organizatorilor și ale partenerilor lor, prin 

orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS). 

Administratorul programului garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor 

persoanelor vizate, care conform Legii 677/2001 au următoarele drepturi:  

• Dreptul la informare (art. 12) 

• Dreptul la acces la date (art. 13) 

• Dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14) 

• Dreptul la opoziţie (art. 15)  
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• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)  

• Dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18) 

Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă, ștergerea sau actualizarea datelor 

personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana 

vizată va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Asociaţia pentru Relaţii Comunitare la adresa 

indicată în cadrul prezentului Ghid al aplicantului. 

 

Etapele  de aplicaţie, selecţie și implementare a proiectelor 

 

1. Etapa de depunere a aplicaţiilor  

Această perioadă permite Aplicantului și partenerilor săi să realizeze dosarul de aplicaţie ce 

cuprinde detalii despre nevoia pe care o adresează proiectul, planul de acţiune, sustenabilitate, aprecierea 

bugetară și rolurile părţilor implicate.  

 

Pachetul dosarului de aplicaţie: 

• Formularul de aplicaţie (Anexa 1); 

• Bugetul proiectului (Anexa 2); 

• Model de acord de parteneriat încheiat între cele trei entităţi -  Aplicantul ONG și partenerii unitate 

medicală vizată în proiect, respectiv autoritate publică (Anexa 3) - prin care stabilesc în mod clar rolurile, 

responsabilităţile și contribuţiile financiare ale  părţilor,  etc.; 

• Model de scrisoare de solicitare sprijin (Anexa 4), din partea unităţii medicale vizată de proiect, 

adresată Aplicantului (nevoile de dezvoltare a secţiei sau compartimentului de neonatologie și de terapie 

intensivă neonatală); 

• Fundamentarea cheltuielilor pentru echipamente și aparatură medicală, soluţii de telemedicină, 

servicii de renovare a spaţiilor tehnico-medicale vizate (preanaliză  a pieţei, oferte de preţ); 

• Lista echipei medicale a secţiei sau compartimentului de neonatologie și de terapie intensivă 

neonatală ce va utiliza echipamentele și aparatura medicală și/sau soluţiile de telemedicină vizate, cu 

detalierea specializărilor acestora;  

• Planul de atragere de fonduri, dacă este cazul (Anexa 5). Documentul va cuprinde o detaliere a: 

obiectivelor de strângere de fonduri; activităţile planificate pentru strângerea acestor sume și mecanismele 

de atragere de fonduri vizate; sursele de strângere de fonduri ţintite; resursele pe care partenerii le investesc 

în atragerea de fonduri; calendarul activităţilor de strângere de fonduri. Rolul acestui document este de a 

oferi detalii legate de disponibilitatea Aplicantului și ai partenerilor acestuia de a acoperi costurile de 

renovare și modernizare a spaţiilor tehnico-medicale vizate.  
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Acte solicitate Aplicantului de proiect și care vor însoţi dosarul de aplicaţie: 

• Copie statut și acte adiţionale/ modificări; 

• Copie act constitutiv și acte adiţionale/ modificări; 

• Copie hotărâre judecatorească înfiinţare;  

• Copie certificat de înregistrare fiscală; 

• Dovada înregistrării în registrul ANAF cu entităţile care au dreptul să primească sponsorizare; 

• Copie după ultimul bilanţ contabil depus la Ministerul Finanţelor Publice; 

• Adresă de confirmare de la bancă a contului declarat de către organizaţie; 

• Copie după alte acreditări, autorizaţii și licenţieri specifice (opţional); 

• CV-ul membrilor echipei implicate în proiect; 

• Alte documente relevante care să ateste expertiza și competenţele partenerului în domeniu (de 

exemplu scrisoarea de recomandare de la un alt finanţator, partener, beneficiar). 

Solicităm ca Aplicantul să includă CV-ul persoanelor implicate în proiect doar cu acordul explicit al 

acestora.  

 

Depunerea aplicaţiilor de proiect 

Documentaţia necesară depunerii dosarului de aplicaţie este accesibilă pe pagina 

https://fundatia-vodafone.ro/finantare/fondul-viata-pentru-nou-nascuti/.  

Dosarul de aplicaţie va fi depus on-line la adresa de e-mail viatapentrunounascuti@arcromania.ro 

până la data de 09 iulie 2021, ora 16.00. Recomandăm arhivarea documentaţiei până la limita maximă de 

10 MB. Dosarele de aplicaţie depuse după termenul limită vor fi considerate ne-eligibile. 

 

2. Etapa de selectare a proiectelor 

Selectarea proiectelor câștigătoare va avea loc în trei etape: 

a. Selectarea proiectelor eligibile 

b. Pre-selecţia proiectelor și jurizarea tehnico-financiară 

c. Selectarea proiectelor finale. 

 

a. Selectarea proiectelor eligibile 

În această etapă, echipa de administrare a rundei de finanţare Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi va 

selecta proiectele aplicante care respectă criteriile de eligibilitate. Vor intra în etapa de jurizare finală doar 

proiectele care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate.  

 

Criterii de eligibilitate 

Etapa de verificare a eligibilităţii proiectelor propuse va fi realizată de echipa de management a 

proiectului. În această etapă vom verifica dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate: 

mailto:viatapentrunounascuti@arcromania.ro
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• Administrativă - dacă Aplicantul și partenerii implicați în proiect respectă cerinţele cu privire la 

organizarea juridică, experienţă, conduită etică. 

• Tehnico-bugetară - proiectul se încadrează în scopul Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi și 

distribuţia bugetului respectă procentele alocate fiecărei categorii de costuri, este respectat 

principiul contributivităţii, iar acolo unde este cazul, co-finanţarea respectă cerinţele menţionate 

în a cest ghid. 

Vor intra în etapa de jurizare a proiectelor doar acele aplicaţii de proiect ce îndeplinesc toate 

condiţiile de eligibilitate. 

 

Criterii de eligibilitate administrativă 

 

Parteneri Criterii specifice de elibigilitate Criterii comune de eligibilitate 

Aplicant  ONG • Este înfiinţat conform legii 24/2000; 

• Este înfiinţat de mai mult de un an; 

• Poate face dovada experienţei în 

implementarea de implementarea de 

proiecte printr-un raport anual de activitate 

sau alt document ce descrie proiectele 

desfășurate anterior; 

• Nu este în faliment, nu este sub 

administrarea unei autorităţi judiciare sau în 

cadrul procedurilor de lichidare, nu și-a 

suspendat activităţile, nu face obiectul 

procedurilor referitoare la aspectele 

menţionate mai sus sau se află într-o situaţie 

similară care rezultă dintr-o procedură 

similară aplicată în conformitate cu 

dispoziţiile legislaţiei sau reglementărilor 

naţionale; 

• Și-a îndeplinit obligaţiile referitoare la plata 

contribuţiilor la asigurările sociale sau plata 

impozitelor la bugetul de stat, în 

conformitate cu prevederile legale din 

România; 

• Nu face obiectul unei 

hotărâri judecătorești 

definitive pentru fraudă, 

corupţie, implicare într-o 

organizaţie criminală sau 

orice altă activitate ilegală 

care afectează interesele 

financiare, fără nicio dovadă 

că au luat în ultimii ani 

măsuri corective în acest 

sens; 

• Nu a fost declarat vinovat 

pentru o încălcare gravă a 

obligaţiilor contractuale 

privind procedurile de 

achiziţii publice sau 

procedurile de acordare a 

granturilor; 

• Nu se află într-o situaţie de 

conflict de interese cu 

organizaţia sau cu 

persoanele direct sau 

indirect implicate în Partener de 

proiect 

• Unitatea medicală este încadrată ca spital 

public de specialitate obstetrică, ginecologie 
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unitate 

medicală 

 

și neonatologie (UGON) de nivel I sau II, 

conform ORDIN nr. 910/18 XI 2002 cu 

completările și modificările OMS 272/ 2009. 

Această clasificare poate fi consultată aici ; 

• Spitalul administrează o secție sau 

compartiment de neonatologie și de terapie 

intensivă neonatală; 

procedura de acordare a 

finanţării; 

• Nu se face vinovat de o 

prezentare greșită în 

procesul de furnizare a 

informaţiilor solicitate de 

operatorul fondului sau nu 

furnizează informaţiile 

solicitate, indiferent de 

momentul în care apare 

această situaţie. 

Partener de 

proiect 

instituţie 

publică 

• Instituţia/ autoritatea publică are un rol activ 

în proiect. 

 

Criterii de eligibilitate  tehnico-bugetare 

• Echipamentul și aparatura medicală și/sau soluţiile de telemedicină vizate de proiect sunt 

necesare pentru îngrijirea adecvată a nou-născuţilor cu diferite afecţiuni medicale (vizând stabilizarea, 

diagnosticarea, tratamentul, transferul acestora către alte unităţi medicale); 

• Cheltuielile administrative de gestionare a proiectului nu depășesc 10% din valoarea totală 

solicitată; 

• Contribuţia Aplicantului și a partenerilor  în implementarea proiectului este de minimum 10% din 

valoarea totală a acestuia. 

Suplimentar, pentru proiectele care vizează activităţi de  renovare, reabilitare, modernizare a  

spaţiilor tehnico-medicale, în etapa indermediară de selecţie, vom evalua dacă: 

• Maximum 20% din suma solicitată în cadrul finanţării este destinată renovării, reabilitării, 

modernizării spaţiilor tehnice destinate echipamentelor medicale vizate; 

• Suma destinată renovărilor este co-finanţată de Aplicant și partenerii acestuia  din surse proprii în 

raport de 1:1; 

• Unitatea medicală vizată în proiect permite reprezentanţilor Fondului să evalueze dacă planul de 

renovare/modernizare este realist și se încadrează în limitele menţionate în capitolul Categorii de costuri 

eligibile în cadrul Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi, secţiunea Renovarea, reabilitarea, 

modernizarea spaţiilor tehnico-medicale (p. 10). 

 

b. Pre-selecţia și jurizarea tehnico-financiară 

Această etapă constă în evaluarea/ jurizarea tehnico-administrativă a proiectelor de către un juriu 

și constă în selectarea a unei liste scurte de proiecte care vor fi evaluate și prin organizarea unor vizite în 

teren.  

Evaluarea aplicaţiilor se va realiza în funcţie de următoarele criterii:  

https://www.dsp-galati.ro/images/stories/2017/custom/OMS910compilatOMS272.pdf
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Relevanţă - proiectul răspunde unor nevoi/probleme reale, identificate prin analiza contextului pe care îl 

adresează proiectului, studii/cercetări sau prin activitatea derulată de Aplicant și parteneri în comunitate; 

proiectul este adaptat specificului beneficiarilor și rezolvă problema/problemele identificate;  

Eficienţă - bugetul este realist și transparent, rezultatele așteptate justifică resursele alocate: financiare, 

materiale, umane;  

Impact - proiectul are șanse să genereze o schimbare reală și pe termen lung  la nivel local, regional sau 

naţional pentru un număr cât mai mare de beneficiari; Aplicantul a inclus și a definit instrumente și 

indicatori de măsurare a impactului;  

Sustenabilitate - Aplicantul și partenerii au identificat soluţii concrete de atragere de fonduri pentru a 

susţine proiectul pe termen lung și după ce finanţarea din partea Fundaţiei Vodafone România se 

va încheia;  

 Experienţă - Aplicantul și/sau reprezentanţii acestuia și partenerii au experienţă relevantă în lucrul cu 

beneficiarii propuși, în domeniul sănătăţii, în adresarea problemei identificate și/sau au personal calificat și 

servicii acreditate;  

Scalabilitate - capacitatea de creștere a proiectului sub aspectul numărului de beneficiari care este 

determinată, printre altele, de replicarea rapidă a modelului propus în proiect în alte orașe, regiuni.  

 

c. Selectarea proiectelor finale 

Selectarea proiectelor finale va fi realizată de membrii juriului cu ajutorul informaţiilor 

suplimentare obținute în etapa vizitelor de teren. 

În funcţie de numărul și calitatea aplicaţiilor, organizatorii își rezervă dreptul de a modifica 

distribuţia sumelor alocate proiectelor. 

Vor fi declarate câștigătoare primele proiecte în ordinea descrescătoare a punctajului. Proiectele 

câștigătoare vor fi notificate, în scris, prin e-mail, în maximum 5 zile lucrătoare de la momentul jurizării și 

selectării finale, iar lista proiectelor câștigătoare va fi publică pe site-ul https://fundatia-

vodafone.ro/finantare/fondul-viata-pentru-nou-nascuti/ . 

Proiectele vor beneficia de o perioadă de 9 luni de consultanţă privind atragerea de fonduri 

necesare co-finanţării acestor renovări/modernizări.   

 

3. Implementarea proiectelor 

Sistemul de raportare și plată 

Contractul de sponsorizare va fi încheiat între Finanţatorul programului (Fundaţia Vodafone 

România) și Aplicantul ONG. După caz, tranșele de plată vor fi disponibile astfel:  

• Tranșa 1 - 30% din valoarea contractului va fi virată în termen de 30 zile de la semnarea 

contractului; 

• Tranșa 2 - 50% din valoarea contractului va fi virată o dată cu validarea cheltuielilor și acţiunilor 

realizate cu tranșa 1; 

https://fundatia-vodafone.ro/finantare/fondul-viata-pentru-nou-nascuti/
https://fundatia-vodafone.ro/finantare/fondul-viata-pentru-nou-nascuti/
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• Tranșa 3 - 20% din valoarea contractului va fi virată o dată cu validarea cheltuielilor și acţiunilor 

realizate cu tranșa 2.  

Sponsorizarea va fi utilizată exclusiv în scopul implementării proiectului. În cazul în care toată suma 

sau oricare parte a sponsorizării nu este utilizată conform contractului, participantul va fi obligat să restituie 

suma respectivă finanțatorului. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a nu acorda ori, după caz, de a solicita returnarea sumelor ce fac 

obiectul finanţărilor fără vreo despăgubire dacă participantul a încercat fraudarea sistemului/ 

mecanismului rundei de finanţarei sau a întreprins orice alte acţiuni care ar putea afecta imaginea Fondului 

Viaţă pentru Nou-Născuţi sau a organizatorilor, ori a încercat să deturneze sumele reprezentând finanţarea 

acordată de către organizatori sau a furnizat informaţii false de natură a se încadra în program însă ulterior 

se demonstrează că acestea sunt false sau înșelătoare. 

Nu se permite schimbarea parametrilor finanţărilor acordate de către organizatori în cadrul 

programului, precum nici înlocuirea acestora ori cu un alt bun sau serviciu, fără comunicarea prealabilă a 

motivelor pentru care se dorește schimbarea în cauză. Proiectul poate fi modificat doar în cazul unor motive 

întemeiate și în baza discuţiilor și deciziilor aprobate de toate părţile implicate. 

Pe durata perioadei de implementare a proiectului, reprezentanţi ai organizatorilor vor realiza vizite 

de monitorizare. De asemenea, la finalul proiectelor, recepţia modernizărilor cu echipamente medicale și/ 

sau spaţiilor renovate va fi realizată împreună cu reprezentanţii finanţatorului Fondului Viaţă pentru Nou-

Născuţi. În cazul în care modernizarea cu echipamente medicale și/ sau a spaţiilor renovate nu corespund 

cu planul de acţiune și tehnico-medcal  al proiectului, finanţatorul își arogă dreptul de a refuza recepţia 

lucrărilor. Aplicantul și partenerii vor putea remedia eventualele modificări necesare pentru a îndeplini 

condiţiile optime de îngrijire a pacienţilor nou-născuţi, potrivit planurilor transmise în termen maximum  3 

luni de zile, din resurse proprii. În cazul în care Aplicantul și partenerii nu respectă acest termen, finanţatorul 

își arogă dreptul de a termina contractul și de a solicita returnarea sumelor avansate.  

 

Calendarul rundei de finanţare a Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi 

Deschiderea liniei de finanţare 20 mai 2021 

Perioada transmiterii online a propunerilor de proiect 20 mai 2021 – 09 iulie 2021, 

ora 16:00 

Termenul limită pentru trimiterea online a propunerilor de proiect 09 iulie 2021, ora 16:00 

Verificarea conformităţii administrative, respectiv a eligibilităţii 

cererilor de finanţare 

12 – 30  iulie 2021 

Jurizarea/ Evaluarea tehnico-financiară a proiectelor 02 august – 03 septembrie 

2021 
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Organizarea vizitelor în teren pentru a evalua starea actuală a 

secţiilor și compartimentelor de terapie intensivă neonatală vizate de 

proiecte, realismul proiectelor, precum și viabilitatea parteneriatelor 

06 – 24 septembrie 2021 

Selecţia și publicarea proiectelor finale 01 octombrie  2021 

Planificarea și semnarea contractelor de finanţare 04 - 15 octombrie 2021 

 

Fundaţia Vodafone România poate decide oricând modificarea calendarului rundei de finanţare, 

precum și încetarea sau suspendarea acesteia, prin înștiinţare făcută pe site-ul https://fundatia-

vodafone.ro/finantare/fondul-neonato.   

Organizatorii Fondului Viaţă pentru Nou-Născuţi 

 

Fundaţia Vodafone România este finanţatorul unic al rundei de finanţare Fondul Viaţă pentru 

Nou-Născuţi.  

Fundaţia Vodafone România este o organizaţie neguvernamentală românească, cu statut caritabil, 

distinctă și independentă de operaţiunile comerciale ale companiei, înfiinţată în 1998. În cei peste 20 de 

ani de activitate, Fundaţia Vodafone România a finanțat 1.168 de programe derulate de 745 de ONG-uri din 

întreaga ţară, în domeniile sănătăţii, educaţiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut peste 3 milioane de 

beneficiari - copii, tineri, vârstnici, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Până în prezent, 

Fundaţia Vodafone România a investit 31 de milioane de euro în proiecte desfășurate de organizaţiile non-

profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundaţiei sunt disponibile pe www.fundatia-

vodafone.ro și www.facebook.com/fundatiavodafone. 

Domeniul neonatologiei reprezintă una dintre priorităţile strategice ale Fundaţiei Vodafone 

România.  

• În 2013 am construit secția de terapie intensivă neonatală de la spitalul clinic de urgenţă pentru 

copii ”Marie Curie” București, alături de Asociaţia Inima Copiilor. În acest moment, anual 400 de nou-născuţi 

primesc cea mai bună îngrijire în această secţie realizată după standarde europene. Investiția Fundației 

Vodafone România: 1.6 milioane de euro. 

• În 2016 am transformat secţia de terapie intensivă neonatală de la spitalul judeţean de urgenţă ”Sf. 

Andrei” Constanţa într-un mediu adecvat îngrijirii nou-născuţilor din S-E ţării alături de Asociaţia Dăruiește 

Aripi și Asociaţia Inima Copiilor. Investiţia Fundaţiei Vodafone România: 1.5 milioane de euro. 

• În 2019 am inițiat extinderea secției secția de terapie intensivă neonatală de la spitalul clinic de 

urgență pentru copii ”Marie Curie” București prin construirea unui nou corp de spital, dată fiind insuficienţa 

celor 27 de locuri individuale din secţie. Noul proiect își propune: 20 de locuri noi, individuale pentru nou-

născuţi, spaţiu de cazare pentru părinţi, extinderea băncii de lapte matern, spaţii și circuite medicale 

https://fundatia-vodafone.ro/finantare/fondul-neonato
https://fundatia-vodafone.ro/finantare/fondul-neonato
http://www.fundatia-vodafone.ro/
http://www.fundatia-vodafone.ro/
http://www.facebook.com/fundatiavodafone
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optimizate îngrijirea copiilor cu orice tip de infecţie virală, centru de training și formare continuă pentru 

echipele medicale.  

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare este entitatea ce administrează programul de finanţare și 

care oferă asistenţă tehnică în atragerea de fonduri din comunitate aplicanţilor. 

Din 2001 Asociaţia pentru Relaţii Comunitare susţine și dezvoltă comportamentul filantropic în 

societatea românească, având convingerea că filantropia este unul din modurile prin care putem întări și 

dezvolta comunităţile noastre. În jurul nostru sunt foarte mulţi oameni care fac bine cu cap și inimă, astfel 

organizaţia și-a asumat misiunea de a dezvolta o infrastructură pentru filantropie. Organizaţia oferă liderilor 

informali, companiilor și ONG-urilor o platformă, unde să se poată întâlni, să lucreze și să producă o 

schimbare pozitivă, pe termen lung. Mai multe detalii despre activitatea asociaţiei puteți găsi aici: 

www.arcromania.ro și https://www.facebook.com/AsociatiaPentruRelatiiComunitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Website: https://fundatia-vodafone.ro/finantare/fondul-neonato   

E-mail: viatapentrunounascuti@arcromania.ro  

Adresă de contact: Bd 1 Decembrie 1918, nr 4, ap 7, Cluj Napoca, Cluj 

http://www.arcromania.ro/
https://www.facebook.com/AsociatiaPentruRelatiiComunitare
https://fundatia-vodafone.ro/finantare/fondul-neonato
mailto:viatapentrunounascuti@arcromania.ro

