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DESPRE NOI 
Fundația „Medpark” creată în 2019, ca parte componentă a strategiei 
de responsabilitate socială corporativă 
a Spitalului Internațional „Medpark”, este o organizație 
neguvernamentală și necomercială.

Misiunea Fundației este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții 
cetățenilor și a serviciilor medicale din Republica Moldova, prin 
dezvoltarea proiectelor sociale în domeniul sănătății și promovarea 
inovațiilor în medicină.
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ACTIVITATE

GRIJĂ PENTRU COLEGI 
Program cadrul al Fundației, care include proiecte și activități de susținere a personalului 
medical din Republica Moldova. În anul 2020, peste două sute de lucrători medicali care 
au suportat infecția COVID-19 au beneficiat de consultații medicale, evaluări imagistice 
și teste de laborator pentru evaluarea stării de sănătate în perioada de convalescență.

EDUCAȚIE
Echipamente medicale de ultimă generație au fost donate instituțiilor de învățământ 
profesional medical din Cahul, Orhei și Chișinău, pentru instruirea tinerilor specialiști.

VINDECARE PRIN ARTĂ
Fotografii din țară au contribuit la crearea unei colecții de fotografii pusă la dispoziția 
instituțiilor medicale pentru decorarea spațiilor medicale destinate pacienților în scop 
curativ.
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ELENA MORNEALO
Președinte, Fundația Medpark 

“Dorința de a construi o societate 
sănătoasă în care putem vorbi despre 
calitatea bună a vieții este una dintre 
valorile Fundației Medpark. 
Anul 2020 ne-a arătat cât de vulnerabili 
putem fi în situații excepționale, dar 
împreună le putem face față. 

De la declanșarea pandemiei am căutat 
modalități prin care să contribuim cu 
maxim impact și așa am identificat 
necesitatea de a susține colegii din 
domeniul medical, în primul rând, prin 
evaluarea consecințelor COVID-19 asupra 
sănătății și corijarea lor. 
 
“Grijă pentru colegi” este probabil proiectul cu care ne mândrim cel mai mult la 
această etapă, fiind un proiect-pilot, gândit și implementat de la zero de echipa 
Fundației „Medpark”. Cu această ocazie, le mulțumesc tuturor colegilor care s-au 
implicat pe parcursul anului la realizarea inițiativelor Fundației, dedicând sute de 
ore de muncă în bază de voluntariat - medici, asistente medicale și personal 
administrativ!”
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“GRIJĂ PENTRU COLEGI”
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450
consultații medicale

0,8
milioane lei valoarea 
 evaluărilor oferite

2300
teste de laborator

200
tomografii 
 computerizate



228 beneficiari din instituțiile medicale din întreaga țară

Anenii Noi            
    Basarabeasca
        Bălți
            Cahul
                Căușeni
                    Chișinău
                        Comrat
                            Edineț
                                Fălești     

Florești
   Glodeni
       Hîncești
           Orhei
               Rezina
                   Sîngerei 
                       Soroca
                           Ștefan Vodă     
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medici

90 asistente
 medicale

110

angajați nemedicali

28
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beneficiarii programului “GRIJĂ PENTRU COLEGI”



proiectul “VINDECARE PRIN ARTĂ”
Fotografia - obiect de artă capabil să diminueze suferința pacienților și să 
contribuie la stare de bine și vindecare
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3
secții ale Spitalului
 Raional Cahul
  amenajate cu
   fotografiile selcatate
    în cadrul proiectului

de fotografii transmise 
 în cadrul proiectului

150
fotografi au donat 
 lucrările proprii pentru 
  instituțiile medicale din țară17



Le mulțumim tuturor fotografilor, care au contribuit la formarea colecției: Alina Patras, 
Andrew Neceai, Constantin Plugari, Daniel Bunescu, Irina Ricova, Ivan Bezvusceac, 
Marin Ganja, Nicoli Vrabie, Olga Morari, Olga Ternavskaia, Simion Parubin, Valentin 
Pascari, Valeria Otgon, Valeriu Gribincea, Veronica Botea, Victor Sacaliuc, Vlaicu 
Bunduchi.
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RAPORT FINANCIAR 2020
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Categorii principale de cheltuieli în anul 2020

3
total proiecte 
 implementate 
  în anul 2020

851754
lei

total resurse financiare 
 încasate în anul 2020

848457
lei

total cheltuieli efectuate 
 în anul 2020

848217
lei

cheltuieli pentru
 activități de proiecte
 (99% din suma 
  totală de cheltuieli)

cheltuieli pentru activități
 administrative
  (din suma totală de 
   cheltuieli)

< 1%

finanțatorul de bază 
 în anul 2020: 
  Spitalul Internațional    
   „Medpark”, donații
    ale persoanelor
     fizice



IMPLICĂ-TE
Împreună contribuim la îmbunătățirea calității serviciilor medicale și 
susținerea personalului medical din Republica Moldova
Dacă dorești să susții proiectele Fundației „Medpark” o poți face online 
printr-un singur click: https://www.fundatiamedpark.md/ro/donate

Iți mulțumim!

Suportul tău contează
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