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Spitalul Modular 2 
Piatra Neamț 

Secție de terapie intensivă pentru
Spitalul Județean de Urgență Neamț
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Am redat spitalului
județean capacitatea
de a trata pacienți în
terapie intensivă. 

Fără improvizații. 
La standarde UE. 
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Necesitate proiect
• Secția de ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Neamț, unde erau tratați pacienții cu COVID-19, a ars 
în totalitate, pe data de 14.11.2020 (14 victime la 
câteva zile de la incendiu) 

• Ulterior, spitalul județean (care deservește nu doar 
județul Neamț, ci și zonele limitrofe) a funcționat cu 
doar câteva paturi ATI improvizate pe alte secții 
(aprox. 6-8 paturi)

Sursă foto: Exploziv TV Neamț  
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Secția de ATI este
inima oricărui spital 
de terapie intensivă. 

Împreună pentru
Moldova am repornit
inima spitalului
județean.



Credit foto: Brândușa Balan 
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Evoluție proiect



Credit foto: Brândușa Balan, Adrian Ciupercă, Ștefan Stasisin 
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850 mp

17 paturi terapie intensivă 

3 saloane

1 rezervă tip izolator 

2 posturi de supraveghere

Spații suport 
• 20.000 mănuși 

Cameră gardă 
Laborator de analize și sterilizare
Vestiare personal 
Spații depozitare (materiale curate, 
materiale murdare, medicamente)
Zonă doffing și donning pentru 
cadrele medicale
Filtre pacienți 

• 20.000 mănuși 

Ce aduce proiectul 
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ü Platformă gaze medicale

ü Centrală de prelucrare a aerului
asigură controlul calității, umidității și temperaturii aerului, 
precum și diferența de presiune (pozitivă / negativă) între  
zonele roșii și verzi, pentru a preveni răspândirea virușilor
și protejarea personalului

ü Circuite diferite – intrare și ieșire spațiu ATI 

ü Sistem control acces – cartelă și buton no touch

ü Sistem alertă în caz de incendiu 

ü Sistem apel nurse call

ü Instalație decontaminare apă menajeră 

• 20.000 mănuși 

#așaseface un spital modular 
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Împreună am investit 
pentru Moldova 

2.7 milioane €

+400 sponsori companii
+10.500 donatori persoane fizice
(SMS, donații online, transfer bancar) 



Comunitatea locală
este solidară cu 
Moldova 
Paula Seling a adus bucuria muzicii în curtea spitalului
județean printr-un concert caritabil dedicat cadrelor
medicale și pacienților, susținut pe 23 aprilie.

Teatrul Tineretului Piatra Neamț a donat încasările de 
la spectacolul online Wolfgang din 8 mai, a amplasat o 
urnă de strângere de fonduri și a promovat proiectul. 

Brândușa Balan, Lucian Iancu, Adrian Ciupercă, 
Loredana și Ștefan Stasisin ne-au trimis materiale foto 
și video de pe șantier.



Mesajul campaniei a ajuns în principalele orașe din 
Moldova (Piatra Neamț, Iași, Bacău, Galați). 

Susținători: Getica și BCR.

Comunitatea locală
este solidară cu 
Moldova 
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Donatorii și susținătorii noștri

Alex Dima 
Paula Herlo 
Paula Seling 
Mihaela Rădulescu 
Marius Manole 
Cătălina Grama  (Jojo)
Nadia Comăneci 
Elena Calistru 
Teatrul Tineretului PN
RUF (Romanian 
United Fund)



Acoperire media
Noutățile despre proiect au fost preluate de mass media 
națională și locală: posturi de televiziune, posturi de 
radio, site-uri de știri etc.

Digi TV a fost partener de fundraising difuzând spotul 
campaniei ”Împreună pentru Moldova”.

Mai multe radiouri naționale și locale au difuzat spotul de 
campanie: Europa FM, Rock Fm, Digi Fm, Viva FM etc.



Despre noi 



Dăruiește Viață
reformează
sistemul românesc
de sănătate
Clădim și reclădim: secții, spitale și speranțe;
Conducem: proiecte, legi și bătălii de idei;
Adunăm: reputație, experți adevărați, fonduri;
Apărăm: drepturi, principii, vieți.

Despre noi 



Continuăm împreună
cel mai ambițios proiect
#NoiFacemUnSpital -
Spitalul de copii de la 
București

Pune cărămida ta. Donează!

Despre noi 

Online pe daruiesteviata.ro

SMS la 8864 cu mesajul SPITAL

Sponsorizează trimestrial cu 20% din impozitul pe venit / profit



www.daruiesteviata.ro | contact@daruiesteviata.ro | +40 0729 999 777   

Clădim și reclădim: secții, spitale, speranțe. 


