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Cum a început
inițiativa?

La 702, fetița purta acum o mască de oxigen.

Era trează, dar ochii ei n-au tresărit din 
tristețea ce-i stăpânea, nici la vederea Moșului 
sau a cadoului. Am ieșit afară căci aveam 
prea multe lacrimi în ochi și-n suflet. Pe hol, 
o asistentă ne-a rugat să nu stea Moșul mult 
la 702 căci e caz terminal și nu mai are mult, 
emoțiile puternice o pot afecta.

Am simțit că mi se taie picioarele și m-am 
rezemat de un pat. Mi-am scos masca căci nu 
mai puteam să respir. 

Unul din îngeri mi-a spus scurt:
Pune masca la loc că mai avem. Abia am început!

Am mers în alte saloane la care ni se 
șoptea de la ușă că micuții dinăuntru 
“nu mai au mult”. Am intrat în camere 
de spital în care părinții își ascundeau 
durerea sub cearcăne adânci și zâmbeau 
pentru copiii lor.

Am văzut și copii singuri, care, de luni 
întregi trăiau, în spital, cu sacoșa sub 
pat. Am văzut secții de boli infecțioase, 
cu geamuri sparte și faianța care cădea 
de fiecare dată cand se închidea ușa.

Am cunoscut părinți care aduceau olițe 
copiilor cu boli grave, pentru ca ei sa nu 
fie nevoiți să meargă la wc-ul insalubru 
de pe hol. Am cunoscut oameni care și-
au adunat toată viața într-o valiză, din 
care își spălau când apucau lucrurile la 
chiuvetă, cu apă rece, care abia țârâia.

Să fii bolnav în România poate fi, de 
cele mai multe ori, o încercare mai 
grea decât afecțiunea în sine.

Așa s-a născut inițiativa
#SPITALEPUBLICEDINBANIPRIVATI. 

Om cu om, donație cu donație, am 
strâns suficient ca să trecem la treabă.

Nu ne oprim aici.
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În 2021 În 2022

Suntem o comunitate
de 21.000 de donatori

Ne-am continuat misiunea, 
ajungând să oferim ajutor către
4 spitale din România

Am reușit să atingem un prag
de donații de 850.000 de Euro,
cu ajutorul susținătorilor noștri

Am atins inimile a 400.000 
de oameni în Social Media

Vom fi o comunitate tot mai 
unită, care vă atinge inimile 
primului million de oameni, 
de la startul campaniei 
#SpitalePubliceDinBaniPrivati

Vom aduce mai aproape de 
proiectele noastre susținătorii 
care ne sunt alături zi de zi

Vom face ca prin misiunea 
noastră, să fim cât mai aproape 
de sutele de mii de oameni
ce trec prin clipe grele,
în spitalele din Români

Ne vom implica în cel puțin
10 proiecte la nivel național
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CUVÂNT DE ÎNCEPUT #SpitalePubliceDinBaniPrivați

Suntem în 2022 și nu mai sunt singur. Astăzi Ioana mă 

sună să-mi spună să postez despre SMS ca a scăzut 

numărul de abonați, Georgiana mă înnebunește cu 

faptul ca suntem parteneri cu TIFF și UNTOLD și că 

trebuie să fac eu nu știu ce. Nadina mă stresează cu 

formularele 3.5% și Mircea că nu avem o strategie pe 

long term. Și TOȚI trag de mine să scriu treaba asta! Cică 

orice organizație serioasă are un raport anual publicat 

pe site și acolo este și o declarație a fondatorului sau ce 

naiba sunt eu. 

Sper că veți răsfoi acest raport de activitate dacă vreți 

sa vedeți cifrele exacte cu ce am făcut an de an, unde 

și în ce au fost investiți banii donatorilor, șamd. Eu va 

spun doar ca anul trecut am băgat zeci și sute de mii 

în fiecare din următoarele spitale: Spitalul Județean 

Piatra Neamț, Spitalul Municipal Tecuci și spitalele 

Bagdasar Arseni, Institutul Clinic Fundeni și Sfântul 

Pantelimon, din Capitală. Ne apropiem de un milion 

de Euro la Institutul Clinic Fundeni cu proiectele făcute 

anul trecut și cele pe care le vom face anul ăsta. Tot anul 

acesta vreau sa încep proiecte la Institutul Oncologic 

București și la Spitalul de Infecțioase Constanța. 

Dar aș mai vrea să știți că înaintea acestor cifre sunt 

povești. Ale copiilor bolnavi pe care i-am întâlnit 

în drumul nostru, ale părinților care întorc capul 

atunci când povestesc să nu le vedem lacrimile, ale 

medicilor și asistentelor care ne strâng mâinile cu 

putere când ne întâlnesc și ne mulțumesc din priviri 

și ale donatorilor care din puținul lor oferă celor ce 

nici speranță nu mai au. 

Și uite așa, acum nu mai sunt singur. Am o echipă 

întreagă, suntem în creștere și sunt toți pe capul meu. 

Recunosc că uneori mi-e dor sa fiu iar singur! Dar îmi 

trece repede, pentru că

împreună #FACEM initiativa 
#spitalepublicedinbaniprivati
să ducă povestea mai departe!

Codin Maticiuc

Din 2020 nu mai sunt. Am plecat singur la drumul, pe 

care mai apoi l-am numit, #spitalepublicedinbaniprivati. 

La început mergeam la Fundeni cu ceva suplimente și 

cadouri pentru copiii bolnavi de cancer. În 2019 m-am 

hotărât să renovez etajul 7, etajul fetei de la 702, etajul 

Lăcrămioarei. Asta pentru că mi-era ciuda ca la etajul 

6 copiii aveau băi în saloane și secția renovată. Fusese 

renovată de o doamnă a cărei fetița s-a stins acolo, în 

memoria ei. La fel am zis ca fac și eu, în memoria fetei 

de la 702. M-am apucat. singur!

În 2020 am demarat lucrările, de nebun, cu banii proprii. 

Aveam, desigur alături, Fundația Metropolis, fondată 

de părinții mei, dar nimeni din personalul de acolo nu 

se ocupa de această nouă cauză de care mă apucasem 

eu peste noapte. Am postat, cum îmi e obiceiul și au 

început sa vină niște bani. De la firme, de la prieteni, 

iar asta m-a făcut să transform renovarea etajului 7 

de la Institutul Clinic Fundeni în ceea ce astăzi poartă 

denumirea de #spitalepublicedinbaniprivati, care mai 

apoi, a devenit un proiect la nivel național. 

În septembrie, alături de mine a venit Mircea. Eram 

deja doi. El era head of everything in renovarea 

spitalelor. Marketing, fundraiser, PR, coordonator de 

voluntari, organizator de chestii pe care nici astăzi 

nu pot sa le descriu. Împreună am făcut un site nou 

pentru fundație, iar el a reușit să obțină număr de sms 

(8845 cu textul FACEM pentru 2 Euro/lunar). 

Am trecut în 2021. Ne-am permis să mai angajăm. 

A venit Ioana alături de mine, care a devenit umbra 

mea și omul care mă completează în tot ceea ce 

fac. E Yin-ul meu. A venit și Georgiana, care când a 

plecat de la vechea ei companie, unde era Marketing 

Manager, mi-a scris ca ar vrea sa fie voluntar la noi, 

iar eu i-am răspuns ca vreau s-o angajez la fundație. 

Apoi Nadina, care a preluat relația cu firmele și 

care își bate capul cu miile de formulare 230 la 

departamentul de fundraising. 

Nu mai
sunt singur!
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AM FĂCUT #SpitalePubliceDinBaniPrivați

Situația la
finalizarea lucrării:

295.000 Euro
și o nouă secție
de Hematologie 
Pediatrică

 ■ Saloane dotate cu băi proprii, 
echipate complet;

 ■ Instalație electrică cu alimentare 
proprie și tablouri electrice noi, 
echipate modern, iluminat led;

 ■ Instalații sanitare noi, instalație 
termică refăcută, radiatoare 
înlocuite;

 ■ Instalație de gaze medicale 
echipată cu rampe oxigen/aer de 
ultimă generație;

 ■ Instalație de detecție, semnalizare și 
alarmare în caz de incendiu;

 ■ Pereți refăcuți și acoperiți cu PVC 
de înaltă calitate, cu aviz medical 
antibacterian;

 ■ Birouri și vestiare personal renovate 
cu aceleași materiale ca în saloane;

 ■ Mobilare integrală a saloanelor cu 
mobilier făcut pe comandă.

După o serie de acțiuni caritabile desfășurate în 
cadrul Institutului Clinic Fundeni, în perioada 
2016 - 2019, în vara anului 2019, Fundația 
Metropolis pornește un proiect de izolare a 
acoperișului spitalului.

Mai târziu, în august 2020, cu destul de multe 
emoții dar și cu o considerabilă cantitate de 
curaj, lansăm proiectul #SpitalePublicedin 
BaniPrivați.

Scopul acestui proiect este de a aduce toate 
spitalele din România la standardele din 
vest, prin proiecte de renovare, reamenajare, 
reabilitate și dotare cu echipamente moderne.

Renovarea și reamenajarea secției de 
Hematologie Pediatrică a Institutului Clinic 
Fundeni reprezintă prima etapă a proiectului.
Iată ce am reușit să facem cu acești bani, în 
ciuda pandemiei și a dificultăților care au apărut 
în mod inevitabil pe parcursul unei lucrări de 
asemenea anvergură.

Institutul Clinic
Fundeni București

Situația la debutul lucrării:

 ■ Saloane fără toalete, iluminate 
necorespunzător;

 ■ Instalație de gaze medicale
 ■ uzată moral;
 ■ Vestiare vechi, cu pereți scorojiți;
 ■ Spălătorie insalubră;
 ■ Tâmplărie deteriorată și neizolantă;
 ■ Pereți vopsiți cu vopsea pe 
 ■ bază de ulei sau lavabilă,            

îngălbeniți de vreme.
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AM FĂCUT #SpitalePubliceDinBaniPrivați

COVID 19 – O nouă realitate
Spitalul Județean de Urgență 
Dr. Pompei Samarian Călărași

Spitalul Municipal
„Anton Cincu“ din Tecuci

Ne alăturăm Spitalui Județean de Urgență Dr. Pompei 
Samarian Călărași printr-o cooperare ce a constat în 
donarea unui pat de terapie intensivă, 2000 de măști de 
protecție și 1000 de sticle de dezinfectat. 

În urma solicitării venite din partea Spitalului Municipal 
„Anton Cincu“ Tecuci, Fundația Filantropică Metropolis 
a achiziționat un aparat Roentgen mobil cu braț C - 
SYMBOL 10RN. Acesta permite intervenții de lungă 
durată mai ales în politraumatisme, fără a se întrerupe 
din cauza încălzirii.

De asemenea, datorită tehnologiei avansate, permite 
abordarea tuturor traumatismelor osteo articulare.

10.000 EURO

85.000 EURO

Spitalul Clinic de Urgență 
„Bagdasar-Arseni“ București

În regim de urgență, am achiziționat 25 de tărgi hidraulice, 
pentru a crea locuri în spital. 

Aceste tărgi pot fi folosite pentru transportul pacienților, 
în spital sau cu ambulanța, dar și temporar ca paturi.
Împreună cu alte 4 tărgi achiziționate pentru Unitatea 
de Primiri Urgențe a aceluiași spital.

56.000 EURO

Când a început pandemia de Coronavirus, în 2020, lumea a avut un

moment în care s-a oprit în loc. Dintr-odată, toate idealurile lumii noastre

și toate ideile pe care le avem despre bine și rău, despre lumină și întuneric,

parcă au s-au prăbușit într-un colț obscur de viață. Parcă nimic nu mai conta.

La început a fost necunoscutul. Tot ceea ce nu putem anticipa și tot ceea ce

nu ne este familiar, nouă oamenilor, ne provoacă anxietate.

Pandemia de coronavirus a pus viața pe care o aveam și o știam noi, on-

hold. Dar nu a pus on-hold moartea, boala, încălzirea globală sau idealurile 

politice care pot naște războaie.

Pandemia a fost un milestone pentru noi, oamenii de astazi. De ce?

Pentru că deși ne-am oprit în loc de teama a ceva mult mai rău care ne putea

periclita existența, totuși am continuat să trăim, să îmbolnăvim și să murim.

Am continuat să avem grijă unii de alții, chiar dacă într-un alt ritm.

Noi, la Fundația Metropolis, nu ne-am oprit chiar dacă lumea se oprise în

jurul nostru. De ce? Pentru că femurul omenirii trebuie în continuare ajutat

să se vindece. Iar singuri nu ne putem vindeca de nimic. Putem doar dispărea, 

lent, tăcut și fără rost.
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AM FĂCUT #SpitalePubliceDinBaniPrivați

Venituri 2021 Cheltuieli 2021

Donații de la persoane fizice: viramente, 
Galantom, donații prin card, redirecționare 
3.5%, evenimente de fundraising

Total investiție Institutul Clinic
Fundeni București*

Total investiție Spitalul Județean de 
Urgență Piatra Neamț

Total investiție Spitalul Clinic de Urgență 
“Bagdasar-Arseni” București

Total investiție Spitalul Municipal
“Anton Cincu” Tecuci

Total investiție Spitalul Clinic de Urgență 
“Sf. Pantelimon” București

Total investiție în dezvoltare: salarii, fundraising, 
echipamente, colaboratori, marketing și altele

*Renovarea ICF București a început 08.2020

Total investiții în alte proiecte medicale

Donații obținute prin intermediul 
numărului de SMS (8845)

Donații de la persoane juridice

Sponsorizări în bunuri și produse

Total donații #SpitalePublicedinBaniPrivați: Total investiții #SpitalePublicedinBaniPrivați:

634,285.11 LEI1. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1,446,248.24 LEI

674,780.78 LEI

276,639 LEI

417,542.47 LEI

95,180.01 LEI

698,934.26 LEI

2,020 LEI

4,235,623.35 LEI

Total
4,235,623.35 LEI

Total
3,611,344.76 LEI

3,611,344.76 LEI

1,292,957.88 LEI2.

2,190,850.61 LEI3.

117,529.75 LEI4.

51.7%

15%

3

2

1

4

40%

18,7%

19,4%

11,6%

2,6%

7,7%

>0,1%
6

2,8%

30,5% 1

7

2

4

3

5
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FACEM #SpitalePubliceDinBaniPrivați
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Situația la
momentul actual:

În 2022, #VOMFACE

Piatra Neamt, 
spitalul cu scări 
– 140.000 Euro

 ■ Instalare obiecte sanitare;

 ■ Montare instalație electrică;

 ■ Montaj PVC pardoseală și tapet 
pereți grupuri sanitare;

 ■ Montare instalații sanitare;

 ■ Montare structură tavane băi și 
pereți grupuri sanitare;

 ■ Hidroizolație tavane, băi și      
grupuri sanitare.

 ■ Renovarea tronsonului 3 de băi

 ■ Finalizarea renovării tronsonului       
2 de băi

 ■ Instalarea liftului exterior

În urma demarării inițiativei #SpitalePublice 
dinBaniPrivați, proiectului de renovare din 
cadrul Institutului Clinic Fundeni, i s-au alăturat 
și altele. În cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Piatra Neamț avem în desfășurare o acțiune de 
renovare și reabilitare ce cuprinde printre altele 
și renovarea completă a grupurilor sanitare din 
corpul central. 

La finalul lunii iulie 2021, s-a semnat acordul între 
Consiliul Județean Neamț, Spitalul de Urgență 
Piatra Neamț și Fundația Filantropică Metropolis, 
pentru demararea lucrărilor de construcție și 
amenajarea unui lift exterior pentru Secția Boli 
Infecțioase.

Lucrările de construcție cuprind: lucrări 
de fundație, structură metalică, zidărie, 
termosistem, lucrări electrice, toate acestea 
conform proiectului avizat pentru ascensor 
targă pacienți, cât și achiziționarea liftului.

Spitalul Județean
de Urgență
Piatra Neamț

Situația la debutul lucrării:

 ■ Grupuri sanitare                   
deteriorate, insalubre

 ■ Instalație electrică 
necorespunzătoare

 ■ Pereți scorojiți
 ■ Tâmplărie PVC deteriorată
 ■ Tavane deteriorate
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VOM FACE

2022
Planuri noi
2021 a fost un an care ne-a învățat pe toți ce 
înseamnă unitatea, puterea exemplului și 
solidaritatea. 

Fără susținerea comunității noastre nu am fi 
putut realiza atât de multe lucruri mărețe. 

După începutul călătoriei #SpitalePubliceDin
BaniPrivati, putem scoate la lumină un 
sentiment. Acel sentiment  ce stă în spatele 
motorului întregii omeniri: dragostea!

Dragostea ne ridica mai sus decât ne-a ridicat 
arcul, catapulta, motorul cu abur sau mașina de 
făcut înghețată. 

Dragostea este cea care ne modelează 
instinctele și reflexe. Dragostea este ceea ce 
ar trebui să justifice de acum înainte tot ceea 
ce întreprindem.

Iar dacă dragostea naște planuri, atunci noi la 
#SpitalePubliceDinBaniPrivati avem planuri 
mari pentru 2022. Acele planuri care sperăm 
noi vor aduce lumină și căldură și mai presus 
de toate, aduc speranța că viața învinge.

Acele planuri care sperăm noi vor aduce lumină
și căldură și mai presus de toate, aduc speranța 
că viața învinge!

Ne-a fost cerut ajutorul pentru repararea bazinului de apă, fără de care stația de sterilizare a 
spitalului nu poate funcționa.

Spitalul  oferă asistență medicală pentru aproximativ 43.000 de oameni anual iar aditional renovării 
bazinului de apă, vom moderniza întreaga aparatură medicală, a secției de Oftalmologie.

În 2022, ne-am hotărât sa fim cât mai prezenți la nivel 
național, astfel, am răspuns afirmativ solicitării conducerii 
Spitalului Județean de Urgență Deva, spital ce deservește 
peste 30.000 de pacienți lunar.

În urma aprobării proiectului, vom susține montarea 
liftului exterior al Secției de Boli Infecțioase.

Secția Boli Infecțioase își desfășoară activitatea într-o clădire 
pavilionară, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva. 
Clădirea a fost finalizată în 2014, fiind o construcție nouă,  
pe două nivele, cu un număr de 13 saloane.

Secția de Boli Infecțioase a avut și are un rol important 
în perioada pandemiei de COVID-19 în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva, oferind asistență medicală de 
specialitate pacienților confirmați cu SARS Cov-2 precum 
și evaluări clinice, investigații complexe în scopul stabilirii 
unui diagnostic de certitudine prompt și instituirea unui 
tratament etiologic curativ.

Spitalul Municipal 
Costache Nicolescu 
din Drăgășani

Spitalul Județean 
de Urgență Deva
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VOM FACE

În anul 2022 vom renova, moderniza și echipa 
complet Secția de Nefrologie Pediatrică, acolo 
unde, anual, sute de copii care suferă de cancer 
la rinichi își duc lupta. Tratamentul lor necesită 
saloane și săli de tratament la standarde europene, 
aparatura performantă, dar mai ales un mediu steril 
pentru creșterea sanselor de supraviețuire, care în 
România sunt cu 30% mai mici decât în Uniunea 
Europeană. 

Tumora Wilms sau nefroblastomul este cel mai 
frecvent cancer de rinichi la copii. Acest tip de cancer 
are șanse mari de vindecare dacă este descoperit la 
timp, dar mai ales dacă tratamentul este corect. 

Prin ce trec insă copii bolnavi de cancer la rinichi este 
altă poveste. Una greu de spus, aproape insuportabil 
de imaginat. Practic, toți copiii afectați vor trece 
prin operații pentru îndepărtarea rinichiului bolnav 
sau a tumorii. Iar în cazul în care boala este extinsă 
se fac întâi chimioterapie sau radioterapie. La fel, 
după operație, marea majoritate a copiilor vor trece 
prin chimioterapie sau radioterapie, sau ambele 
tocmai pentru că se urmărește îndepărtarea tuturor 
celulelor canceroase.

Aici, ca și la secția de Hematologie Pediatrică, 
vom renova și recompartimenta cu totul secția, 
astfel încât micuții ce își duc durerea în liniște, să 
beneficieze de condiții cât mai bune, iar in plus, 
renova în totalitate acoperișul.

Institutul 
Clinic Fundeni 
– Nefrologie 
Pediatrică
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COMUNITATE

Comunitatea #SPDBP

Voluntari

„De-a lungul timpului, m-am implicat în mai multe cauze 
sociale, individual, iar în ultimii ani mi-am dorit cumva să 
fac și mai mult, gândindu-mă că ajutorul meu poate ajunge 
la un nivel superior.

Campania SPDBP contribuie la corectarea unor probleme 
ale societăţii care afectează multe persoane, motiv pentru 
care pot spune că mă identific perfect cu această cauză.

Schimbarea vine din noi, motiv pentru care orice gest, orice 
iniţiative aduc un plus societății, încuranjându-i și pe ceilalți 
din jur să nu rămână indiferenți problemelor cu care țara 
noastră se confruntă.”

Cristina Mânzatu

„Se spune că cea mai mică faptă este mai bună decât cea mai 
mare intenţie. Iar cu acest gând am aplicat pentru a fi voluntar în 
cadrul Fundației Metropolis.

Să pot contribui şi eu la un bine mare cu o faptă mică. Pe parcurs 
am descoperit că faptele mele mici se pot multiplica, iar binele 
mare a devenit şi binele meu.

Am o listă cu lucruri minunate care mi s-au întâmplat de-a lungul 
vieţii. Printre ele, telefonul din data de 9 februarie 2021 care imi 
anunța începutul activității de voluntar.

De ce? Poate pentru că salvaţi oameni şi fără să ştiţi, iar acest 
lucru nu face decât să arate ca binele ăla mare e mai mare decât 
vă imaginaţi.”

Nadina Roman

#SpitalePubliceDinBaniPrivați
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COMUNITATE #SpitalePubliceDinBaniPrivați

Patru mâini Spitalul Județean de 
Urgență Piatra Neamț

Paul Tănase

Pixel Solutions

Nexus Gaming

„Credem în puterea exemplului și credem că schimbările 
mari încep cu schimbări mici. Ne implicăm în acțiuni de 
voluntariat, iar produsele noastre renovează grădinițe, 
școli, cămine și spitale din toată țară. Am ales să facem 
antreprenoriat social, pentru că, astfel, putem construi un 
business pe măsura valorilor noastre.

Era nevoie de un om care să-i unească și să îi coordoneze 
pe cei care vor să ajute, Codin a fost acesta și din acest 
motiv ne-am și alăturat campaniei lui, încă din 2019”

Dragoș Ionescu, Specialist Marketing

„Punctul forte al colaborării noastre îl reprezintă faptul 
că Fundația Metropolis pe lângă sprijinul financiar, se 
implică cu întreaga echipă în proiectul respectiv, punând 
la dispoziția noastră chiar și un diriginte de șantier care 
supraveghează lucrările. 

Fundația se asigură că banii primiți de la donatori sunt 
cheltuiți cu folos, într-un mod eficient, fără a se face erori, 
sau cheltuieli nejustificate.

Mulțumesc Fundației Metropolis pentru ceea ce au reușit 
să realizeze la noi pană acum și încurajez donatorii să 
sprijine în continuare pentru că banii dumnealor sunt 
cheltuiți cu grijă și profesionalism.”

Alexandru Filimon, Manager

„Întotdeauna m-am ghidat după principiul “Dă mereu 
mai mult decât primești”, dar cred ca după un an de 
lucrat cu Fundația Metropolis nici măcar nu pot spune 
ca am reușit să fac asta.

Vibe-ul din jurul echipei și mai ales cauzele pentru care 
luptăm sunt atât de rewarding încât simt că mă hrănesc 
mai tare decât o fac eu. În gălăgia continuă și agitația 
de zi cu zi în care toți alunecăm, Fundația și mai ales 
inițiativa #SPDPB sunt o reală gură de aer și speranță. 

Sper ca ambele proiecte să fie un North Star al societății 
românești în care e clar că nu mai putem aștepta să facă 
alții ceva pentru noi ci trebuie noi sa ne suflecăm mânecile și 
să ne ajutăm fiecare cum și cu cât putem.”

@Paultenn

„Suntem o echipă de 12 oameni, iar în urmă cu 
aproximativ 1 an ne-am început colaborarea cu Fundația 
Metropolis, aceasta fiind o decizie extraordinară, atât la 
nivel individual, cât și organizațional. Fiecare persoană, 
indiferent de departament, web development, design 
grafic sau digital marketing, simte că poate contribui 
unei inițiative care va ajuta societatea să ajungă în 
direcția care ne dorim.” Ne mândrim și ne bucurăm că 
putem face parte din schimbare!” 

Claudiu Bozdoghină, Managing Partner and CCO

„Colaborarea cu Fundația Metropolis în cadrul 
evenimentului Hope reprezintă unul dintre cele 
mai importante momente ale activității noastre. 
Evenimentul Hope a reprezentat o unire a tuturor 
forțelor de care dispunem, cu un scop unitar: 
#spitalepublicedinbaniprivati.  

Suntem extrem de mândri de faptul că un eveniment 
caritabil a reușit să doboare recordul de spectatori unici 
pe Youtube în România. De asemenea, este incredibil 
faptul că am reușit să strângem 30.000 de euro în doar 
cateva ore de stream.”

Octav Crețu, CEO Manager
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COMUNITATE #SpitalePubliceDinBaniPrivați

Începutul unor evenimente
și parteneriate de succes

HOPE

UNTOLD

MOTORPARK ROMÂNIA

HOPE a reprezentat o oportunitate extraordinară de a pune 
bazele unei mișcări în care se arată potențialul comunității 
de gaming de a face bine.

Reușita acestui eveniment caritabil a constat în doborârea 
recordului de spectatori unici pe Youtube în România iar 
suma de 30.000 Euro a fost strânsă în doar câteva ore și 
donată proiectului #spitalepublicedinbaniprivati.

Cel mai mare festival din România, a adunat un număr 
impresionant de peste 250.000 de participanți în doar 
patru zile.

Prezența #SpitalePubliceDinBaniPrivati în cadrul 
evenimentului ne-a facilitat o acțiune de fundraising și PR. 
Astfel, am putut prezenta acțiunile noastre iubitorilor de 
muzica si fapte bune.

30.000 Euro sumă strânsă

10.000 Euro sumă strânsă

2022
anul surprizelor
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IMPLICARE #SpitalePubliceDinBaniPrivați

IMPLICĂ-TE! Trimite SMS la 
8845 cu ”FACEM”

Redirecționează
20% trimestrial

Redirecționează
3,5% din impozit

Donezi 2 Euro pentru renovarea spitalelor publice din România. 
Suma alocată cauzei #SpitalPubliceDinBaniPrivati este de 2 
Euro. Este cel mai simplu mod prin care poți ajuta. Poți să întrerupi 
oricând donația dacă trimiți un mesaj cu: FACEM STOP la 8845.

Cum ne poate sponsoriza un SRL care plătește impozit pe profit? 
Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din IMPOZITUL PE PROFIT, în 
limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de 
afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul 
de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal.

Cum ne poate sponsoriza un PFA?
Un PFA poate face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile în limita 
a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli 
deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

Formularul 230 este o metodă prin care orice persoană cu cetățenie 
română, care a obținut venituri din salariu, pensie și/sau alte activități 
independente, în anul 2020, poate redirecționa până la 3,5% din 
impozitul pe venit, reținut de Statul Român, anual sau pentru o 
perioadă de până la doi ani, către un ONG. 

Acest lucru înseamnă că acea sumă nu va mai ajunge implicit la Bugetul 
de Stat ci va fi direcționată către o organizație nonguvernamentală.
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IMPLICARE #SpitalePubliceDinBaniPrivați

Dăruiește-ți ziua de naștere Plasează o cutie de donații 
în sediul tău„Am decis să renunț la cadouri de ziua mea. De ce? Pentru că m-am 

apucat de renovarea etajului 7 de la Fundeni, unde sunt internați 
copii bolnavi de cancer și am nevoie de ajutorul tău.
Donează-ți și tu ziua!”

Codin Maticiuc

Dacă ai restaurant, hotel, cafenea sau orice alt spațiu prin care trec zilnic foarte mulți oameni, la 
solicitarea ta, îți putem trimite o cutie de donații. 

O poți amplasa la casă, la recepție sau pur și simplu într-un loc unde să fie vizibilă.

RON: RO05 CECE B000 30RO N067 5601
USD: RO33 CECE B000 B8US D067 5799
EUR: RO35 CECE B000 C1EU R067 5927

RON: RO07 CECE B318 30RO N386 5747
USD: RO87 CECE B318 B8US D420 5408
EUR: RO21 CECE B318 C1EU R420 5402

Organizează un eveniment

Donezi cu cardul sau
prin virament bancar

Spitale Publice din 
Bani Privați

Centrul multifuncțional 
pentru tineri

Îti suntem aproape! Dacă organizezi un eveniment și îți dorești sa 
susții cauza noastră, contactează-ne!

Împreună putem construi un eveniment de succes, care să 
contribuie la viitorul sănătății din România.

Intră pe site-ul nostru, mergi pe pagina de donații și alege 
modalitatea cea mai potrivită pentru tine de a dona o sumă de bani.  

Ai la dispoziție plata prin card, prin PayPal sau pur și simplu poți 
să faci un virament în RON, USD sau EUR, folosind conturile 
afișate pe site.
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PARTENERI #SpitalePubliceDinBaniPrivați

Instituții

Companii și firme Asociații și fundații

Parteneri sănătate

Partenerii noștri



Contribuie la 
construcția 

unei lumi noi 
în care binele 

este firesc

office@fundatiametropolis.ro
www.fundatiametropolis.ro


