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Peste 5 milioane și jumătate de euro strânși de la companii în decembrie 2018 pentru 

PRIMUL SPITAL. Firmele plătitoare de impozit pe venit pot face acum sponsorizări 

trimestrial către PRIMUL SPITAL 

 

Stimate domnule Victor Ciorbea, 

 

Se spune că eschimoșii au peste o sută de cuvinte pentru “zăpadă”. Am vrea să fi 

avut și noi tot atâtea pentru a vă spune “MULȚUMESC”, căci le-am fi folosit pe 

toate în aceste rânduri către dumneavoastră. 

Anul acesta îl începem cu mai multe vești bune: 

Construcția SPITALULUI pentru copii ne-a adus împreună nu doar pe noi 

adulții. S-au alăturat comunității noastre și copiii. 

 

“Mami, eu sunt foarte, foarte interesat cum or sa facă cu spitalul cel nou. Sunt mai 

interesat și decât tine și decât doamnele asistente cum o sa-l lipească de spitalul 

nostru.” Mesajul acesta l-am primit săptămâna trecută de la mama lui Horică, un 

băiețel care este internat pe secția de ortopedie a Spitalului Marie Curie. Horică 

are o problemă foarte mică prin comparație cu problemele copiilor de la 

oncologie, dar are o inimă mare. Horică, la fel ca noi, e fascinat de ce vede de pe 

fereastră și e curios ce vom face cu acest spital. 

Chiar așa, ce vom face? 

Am ajuns cu construcția la nivelul etajului 1. Sper că remarcați zăpada! Da' 

ce?! În Alaska sau Finlanda n-au spitale pentru că e iarnă mereu?! Evident că se 



poate construi și iarna! Până în vară vom ridica toate cele șase etaje la nivel de 

structură și vom începe cât de curând și lucrările pe instalații. 

Suntem în discuții cu medici din clinici europene de renume pentru a demara 

cursuri de training pentru personalul medical. Vrem ca în spitalul nostru să se 

lucreze “ca afară”, să avem protocoale și reguli, să avem standarde europene, să 

avem tratamente de actualitate. Vrem să ne putem trata copiii și în România ca în 

străinătate. 

O altă veste extraordinară am primit săptămâna trecută: în urma discuțiilor avute 

în 2018 cu domnul ministru al finanțelor, Eugen Teodorovici, legea care 

corectează discriminarea privind sponsorizările a fost promulgată, vineri 11 

ianuarie 2019 de Președintele României și urmează a fi publicată în Monitorul 

Oficial. Potrivit noii legi, începând cu anul 2019, atât firmele plătitoare de impozit 

pe venit cât și cele plătitoare de impozit pe profit pot face sponsorizări deductibile 

în limita a 20% din impozit, dar nu mai mult de 0,5% din cifra de afaceri. Firmele 

plătitoare de impozit pe venit pot face acest lucru doar trimestrial. 

În decembrie 2018 am strâns de la companii încă 5 milioane și jumătate de 

euro și știm că dacă vom munci în continuare cu tot atâta entuziasm ne veți 

rămâne alături. Și noi o să muncim. Ca apoi să ne permitem să dăm contur 

visurilor noastre. Pentru că NOI, toți, Facem Un SPITAL. 

 

Cu încredere în NOI toți,  

Echipa Dăruiește Viață 
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