
Stimata Doamna / Domnule Director, 
”Medici & Salvatori” și “Asociația Timisiensis” vă invită la un efort comun pentru 
sprijinirea sistemului medical românesc.  

După implicarea în sprijinirea Spitalului de Boli Infecțioase și a Clinicilor ATI din 
Timișoara, prezenta campanie ”Ajută-ți familia! Ajută Medicii de Familie” 
vine în sprijinul medicilor aflați în prima linie de luptă cu bolile respiratorii, inclusiv 
covid-19.
Campania vizează dotarea cu STERILIZATOARE CU ULTRAVIOLETE pentru 
toate cele 416 cabinete din județul Timiș, în mod egal, transparent și nediscriminatoriu. 

Alăturați-vă eforturilor noastre comune, devenind ”Organizație-Voluntar”, prin 
donații în bani sau materiale, în sprijinul celor 416 medici de familie din Timiș:
•   < 1000 €    - voluntar ”Special Consideration”
•   > 1000 €    - voluntar ”Fellow Recognition grd. 3”
•   > 3000 €    - voluntar ”Fellow Recognition grd. 2”
•   > 10.000 € - voluntar ”Fellow Recognition grd. 1”(partener-strategic) 

Donațiile în bani se pot face în contul Asociației Timisiensis: 
RO52 BRDE 360S V320 8921 3600 deschis la BRD  suc. Timi[oara, cu men]iunea 
”Medici & Salvatori”.
Informa]ii [i contact pe: medici.salvatori@gmail.com 

Deoarece înțelegem că această perioadă afectează multe companii, apreciem dacă veți 
trata invitația noastră într-un mod pozitiv, implicarea în această campanie fiind la 
alegerea și posibilitatea Dvs. 

În numele ”Medici & Salvatori” și a asociației Timisiensis, 

Cu apreciere, 
Dr. Adrian Bădescu

Momentele dificile creează na]iuni [i comunită]i puternice

INVITA}IE LA PARTENERIAT 
”Ajută-]i familia! Ajută Medicii de Familie!”



ARGUMENT1. Argument: 
Medicii de Familie se află în prima linie de luptă împotriva infec]iilor respiratorii, 
inclusiv a covid-19, cu toate responsabilită]ile [i riscurile care decurg din aceasta. 

Impactul social al Medicilor de Familie este unul major. Doar în Timi[ profesează peste 416 de medici 
de familie, iar serviciile lor se adresează la peste 700.000 de locuitori. 

Necesitatea de echipamente [i materialele de protec]ie este esen]ială [i vitală în cabinetele medicilor de 
familie. Atât pentru protec]ia lor cât [i a pacien]ilor lor. Cunoscutul medic infec]ionist Virgil Musta 
s-a referit public la acest aspect, men]ionând că ”Avem nevoie de medici-eroi, nu de medici-martiri”. 

Subfinan]area Medicilor de Familie este cunoscută, veniturile lor rămânând mult în urma medicilor 
din spitale, atât financiar cât [i ca acces la dotări, echipamente [i materiale de protec]ie. Venitul net 
al unui medic de familie se situează, cel mai adesea, după scăderea cheltuielilor curente, a taxelor [i 
impozitelor, la 30-50% din salariul unui medic de spital. Ceea ce le asigură doar nevoile elementare de 
existen]ă, limitându-le accesul la dotări [i materiale de protec]ie (regăsite cel mai adesea, în aceste 
zile, la pre]uri exagerate de pia]ă). 

Suportul social acordat Medicilor de Familie este unul modest spre inexistent, comparativ cu sprijinul 
masiv acordat spitalelor. Din motive de vizibilitate [i simplitate, companiile au ales să sprijine, în 
această perioadă, aproape exclusiv spitalele. 

Riscul de îmbolnăvire al Medicilor de Familie [i al pacien]ilor acestora este unul foarte mare, dacă 
ace[tia nu au acces rezonabil [i rapid la echipamente [i materiale de protec]ie. 

Medicii de Familie au rămas pe baricade, cu toate aceste neajunsuri, [i continuă să lupte cu infec]iile 
respiratorii, inclusiv covid-19. Iar sprijinul venit din partea comunită]ii are un impact vital [i major 
pentru Medicii de Familie [i pacien]ii lor.

Dosar de proiect: 

RESPONSABILITATE PENTRU SĂNĂTATE
Ajută-]i familia! Ajută Medicii de Familie!



ARGUMENT

PROIECT2. Proiect: 

Obiectiv: 
Sprijinirea Medicilor de Familie cu echipamente [i materiale de protec]ie, în mod direct, transparent 
[i nediscriminatoriu, pentru to]i cei 416 medici de familie din Timi[. 
Parteneriatul pentru Medicii de Familie din Timi[ a fost ini]iat de către ”Medici & Salvatori” [i 
”Asocia]ia Timisiensis”, rămânând deschis oricărei organiza]ii (corpora]ie, companie, asocia]ie) cu 
responsabilitate socială [i care dore[te să sprijine [i să se implice în comunitatea locală, prin dona]ii în 
bani, produse sau efort colectiv.
 
Direc]ii de sprijin pentru medicii de familie: 
• Materiale de protec]ie de strictă necesitate, cu caracter consumabil: viziere, dezinfectan]i, mă[ti, 
halate, costume de protec]ie, capeline, boto]ei. O primă ac]iune de distribuire a 1500 de viziere, a fost 
realizat, împreună cu ”{coala Mamei Junior”, în weekendul 11-12 aprilie. 
• Sterilizatoare cu UV pentru încăperi, implică o investi]ie majoră, de cca 50-100.000 euro, proiect 
pentru care suntem în cautarea unui partener strategic corporate (sau a unui mic grup de parteneri 
strategici). Tuturor sterilizatoarelor (pentru cele peste 416 de cabinete de medici de familie din Timi[) 
li se vor ata[a etichete cu logoul sponsorului. 

Despre ”Timisiensis”:  
Asociația Timisiensis este unul dintre ONG-urile cele mai active, apreciate și recunoscute, fiind 
implicată în organizarea celor șase ediții ale Galei Excelenței Bănățene, alături de Consiliul pentru 
Excelență Academică (reunind Academia Română Timiș, UVT, UPT, UMFT, USAMVB) și 
MLNR. Donațiile acordate asociației Timisiensis sunt deductibile din impozitul companiilor, în 
limitele prevederilor legale.
  
Alăturați-vă eforturilor noastre comune, devenind ”Organiza]ie-Voluntar”, prin donații în 
bani sau materiale, în sprijinul celor 416 medici de familie din Timiș:
• < 1000 €    - voluntar ”Special Consideration”
• > 1000 €    - voluntar ”Fellow Recognition grd. 3”
• > 3000 €    - voluntar ”Fellow Recognition grd. 2”
• > 10.000 € - voluntar ”Fellow Recognition grd. 1”(partener-strategic)

Criza va trece, caracterele rămân! 



DECLARA}IEDeclara]ie de principii 
Medici & Salvatori (M&S) este o platformă umanitară, independentă, din domeniul 
social [i medical care asigură suport persoanelor afectate de situa]ii de criză, 
epidemii, dezastre naturale, acte de violen]ă, conflicte armate sau, pur [i simplu, de 
lipsa sau deficien]a îngrijirilor medicale. 

”Medici & Salvatori” oferă suport [i asisten]ă pe bază de voluntariat, atunci când 
este nevoie, în mod transparent [i nediscriminatoriu, independent de considerente 
de rasă, religie, sex sau afiliere politică pentru persoane sau comunită]i aflate în 
dificultate. 

Decalogul Valorilor Fundamentale ”Medici & Salvatori”: 
(1)   Dreptul la via]ă, 
(2)   Dreptul la sănătate [i combaterea bolilor [i epidemiilor, 
(3)   Dreptul la educa]ie, 
(4)   Dreptul la protejarea mamei, copilului [i familiei, 
(5)   Dreptul la un mediu sănătos, 
(6)   Dreptul la demnitate umană [i o lume mai bună, 
(7)   Dreptul la libertatea [i securitatea persoanei, 
(8)   Eliminarea discriminărilor de orice fel, 
(9)   Dreptul la parteneriate [i asocieri cu scop umanitar, 
(10)  Dreptul la un trai decent cu acces la nevoile de bază [i eliminarea sărăciei extreme. 

”Medici & Salvatori” are un profund spirit umanitar, respectând, sus]inând [i 
promovând ”Declara]ia Universală a Drepturilor Omului”, ”Conven]ia Europeană a 
Drepturilor Omului” [i ”Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene”. 

Principalele direc]ii de ac]iune a paltformei ”Medici & Salvatori” sunt: 
• Derularea de ac]iuni umanitare în direc]ia protejării Valorilor Fundamentale, 
incluzând ac]iuni de voluntariat, implicare, informare, promovare, educa]ie, sănătate, 
responsabilitate socială [i foundrainsing; 
• Realizarea unei re]ele sociale de suport pentru voluntariat, implicare, 
informare, promovare, educa]ie, sănătate, responsabilitate socială [i foundrainsing. 
Responsabilitate pentru umanitate. În atingerea obiectivelor sale, 

”Medici & Salvatori” va lucra, îndeaproape, împreună cu alte ONG-uri [i comunită]i, 
în condi]iile în care acestea î[i asumă Valorile Fundamentale ale ”Medici & Salvatori” 
[i aderă ferm [i ireversibil la acestea. 

Motto-urile ”Medici & Salvatori” sunt: 
”Momentele dificile creează na]iuni [i comunită]i puternice”, 
”Crizele trec, caracterele rămân”. 


