
TOTUL ESTE POSIBIL

FONDUL DE URGENŢĂ



CORONAVIRUS (COVID-19)
CONTEXT

SĂNĂTATE
DOMENIU



FONDUL DE URGENŢĂ

În situația actualei crize generate de coronavirus, sistemul 
medical românesc este în colaps. Personalul medical are 
nevoie de protecție. Sau rămânem fără nimeni în linia 1. 
Toate donațiile prezentei campanii se constituie cu normă 
obligatorie pentru achiziția echipamentelor medicale 
necesare spitalelor în context COVID-19, conform listelor 
primite și actualizate de managerii din spitale.

Personal aflat în sistemul medical de stat din România. 
Ne focusăm pe cei din linia 1: SMURD, AMBULANȚĂ, 
SPITALE DE URGENȚĂ.
Beneficiari indirecți: pacienți tratați sau suspecți de 
coronavirus.

Ne propunem să ajungem la minim 100 de unități medicale 
din România, acoperind minim 1 unitate medicală în fiecare 
județ.
Necesar mediu / unitate: 3.000 de euro.

OBIECTIV

BENEFICIARI

PERIOADA DESFĂȘURĂRII

CU CE CONTRIBUIM EXACT?

Startul campaniei: 21 martie.
Final: estimat iulie 2020. 

Sprijinul se acordă exclusiv sub formă de articole medicale, 
ca donație în produse (nu bani).buget estimat: 300.000 eur



1 Identificarea unității ce are nevoie de sprijin în articole medicale.

CUM SE DERULEAZĂ?

2 Stabilirea conexiunii cu un decident autorizat în materie de transmis lista de echipamente necesare.

3 Colectarea necesarului de produse și estimarea valorică a nevoilor din respectiva unitate medicală.

4 Începerea procesului de strângere de fonduri, cu ajutorul donatorilor individuali și companiilor, cu focus zonal.

5 Transmiterea comenzilor de la furnizorii de echipamente medicale aflați pe lista de parteneri agreați.

6 Livrarea produselor către unitățile medicale și preluarea noilor liste de necesar pentru reluarea procesului de la punctul 3.



BENEFICIARE
UNITĂŢI MEDICALE

LA DATA DE 9 APRILIE 2020



DÂMBOVIȚA
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ

1

DÂMBOVIȚA
SERVICIUL SMURD

2

DÂMBOVIȚA
SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE TÂRGOVIȘTE

3

DÂMBOVIȚA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE

4



DÂMBOVIȚA
SPITALUL MUNICIPAL MORENI

5

DÂMBOVIȚA
SPITALUL ORĂȘENESC GĂEȘTI

6

DÂMBOVIȚA
SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA

7

NEAMȚ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚE NEAMȚ

8



NEAMȚ
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN

9

OLT
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

10

TIMIȘ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TIMIȘOARA

11

TULCEA
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA

12



PE NOI?
DE CE SĂ NE SPRIJINI...



SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE TÂRGOVIȘTE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚE NEAMȚ

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE

DONĂM 100% FONDURILE. ÎN PRODUSE.

Asociația TOTUL ESTE POSIBIL nu are niciun angajat plătit. Toată activitatea asociației se bazează pe voluntariat.



LUCRĂM CU FURNIZORI AGREAŢI DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII



COMUNICĂM DIRECT CU PERSONALUL MEDICAL



AVEM PESTE 100 DE PARTENERI MEDIA



JURIDICE
CUM SE POT IMPLICA PERSOANELE



Codul Fiscal și Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, permit companiilor comerciale plătitoare de impozit pe profit să direcționeze 
pâna la 20% (și maxim 0.5% din cifra de afaceri) din suma datorată anual bugetului de stat, către organizații non-guvernamentale.

Direcționarea unei cote parte din impozitul pe profit sau pe venit prin sponsorizare nu afectează rezultatele nete ale companiei. 
Documentul care stă la baza dintre compania Dumneavoastră și Asociația TOTUL ESTE POSIBIL este contractul de sponsorizare. 
Vi-l putem transmite la cerere, prin e-mail: eliza@totulesteposibil.org (Eliza Nițescu, Fondator Asociația TOTUL ESTE POSIBIL)

Susțineți sănătatea, direcționând până la 20% din impozitul
pe venit sau pe profit al companiei.

PROCEDURA ESTE LEGALĂ ȘI NU IMPLICĂ NICIUN COST.

20% DIN IMPOZITUL COMPANIEI 
PENTRU PERFORMANȚĂ!

SE ÎNCADREAZĂ TOATE FIRMELE, INCLUSIV MICROÎNTREPRINDERILE!



Unica formalitate pentru a face o sponsorizare 
este să completați contractul cu datele firmei 
și cu suma cu care doriți să sponsorizați 
Asociația TOTUL ESTE POSIBIL, iar apoi să îl 
transmiteți la adresa:
eliza@totulesteposibil.org (Eliza Nițescu, 
Fondator Asociația TOTUL ESTE POSIBIL)

Noi îl vom tipări în dublu exemplar și vi-l 
vom trimite semnat și ștampilat în original, la 
adresa menționată în contract.

Suma din contract se trece pe declarația de 
impozit pe care oricum o completează orice 
companie.

Iată un exemplu de calcul pentru o sponsorizare:
Cifra de afaceri a companiei = 1.000.000 lei

Profit impozitabil = 100.000 lei

Impozitul pe profit (16%) = 16.000 lei

Se poate direcționa ca sponsorizare suma cea mai mică dintre:

0,5% din cifra de afaceri = 5.000 lei | 20% din impozit = 3.200 lei

Compania poate deduce din impozit o sponsorizare de până la 
3.200 lei.

SPONZORIZAREA DE CĂTRE FIRME. 
Cum funcționează?



100% CORECTITUDINE ȘI UTILIZARE A FONDURILOR PENRU ACHIZIŢIA DE ARTICOLE 
MEDICALE (ORGANIZAŢIA NU ARE ANGAJAŢI)

VIZIBILITATE: EXPUNERE ÎN SOCIAL MEDIA & PRESĂ, PRIN PARTENERII NOȘTRI MEDIA

PR: COMUNICATE DE  PRESĂ ÎN CARE VEŢI FI MENTIONAŢI CA PARTENERI

CE OFERIM?



Ne dorim să personalizăm cât mai mult proiectele derulate cu sprijinul companiilor care 
ne sunt sponsori, de aceea acest draft de proiecte este de luat în calcul doar ca punct 

de plecare. Suntem deschiși să dezvoltăm proiecte care să corespundă și cu obiectul de 
activitate și sistemul de valori al companiei Dumneavoastră. 

Prin urmare, recomandarea pe care o facem este de a găsi împreună cele mai reprezentative 
campanii și proiecte pe care compania Dumneavoastră să le sprijine.

RECOMANDARE



Asociația TOTUL ESTE POSIBIL (anul fondării: 2017) sprijină performeri (elevi olimpici, artiști, sportivi profesioniști) în drumul lor către 
atingerea unor obiective importante. Asociația este înregistrată în Registrul Unic ANAF și are dreptul de a primi sponsorizări.

REALIZĂRI 2019
 
EDUCAȚIE
+500 de copii sprijiniți (campanii școlare, de încurajare a lecturii, sprijinire pentru a participa la campionate sau olimpiade)

SPORT
resurse oferite constant către 50 atleți români de top (echipamente, vitamine, cantonamente, înscrieri la curse, bilete de avion, 
recuperare)

MEDIU
excursii și tabere pe teme de ecologizare și reciclare dedicate copiilor și tinerilor

SĂNĂTATE
suport cu echipament medical pentru dotarea spitalelor (România, Uganda)

Proiectele Asociației pot fi urmărite aici: 
SOCIAL MEDIA: https://www.facebook.com/datotulesteposibil, https://www.instagram.com/totul_este_posibil/
WEB: www.totulesteposibil.org
GALANTOM: https://totulesteposibil.galantom.ro/projects/ 



PARTENERE
COMPANII





VOM FI BUCUROȘI SĂ NE 
CUNOAȘTEM MAI BINE!

date de contact:

ELIZA NIȚESCU

eliza@totulesteposibil.org 
(voluntar & fundraiser, fondator al Asociației)
0722 44 63 52



TOTUL ESTE POSIBIL

dacă pornește din inimă...


