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DESPRE NOI

Suntem o organizație non-profit, fondată în 2013 cu scopul de a
asigura accesul la servicii medicale și sociale de calitate pentru copiii
cu boli grave din România și familiile lor, în special pentru cei bolnavi
de cancer. 

Inovăm în oncologia pediatrică, fiind partenerul strategic al Societății
Române de Onco-Hematologie Pediatrică. 

Suntem o echipă dinamică și ne implicăm activ în infrastructura și
dotarea spitalelor pe deoparte și pe altă parte construcția de idei,
procese și mecanisme, prin implementarea de noi servicii menite să
schimbe în mod fundamental felul în care îngrijim copiii bolnavi aici,
în România.

MISIUNE 
Misiunea noastră este să schimbăm modul în care sunt îngrijiți copiii cu
boli grave în România. Facem asta prin serviciii integrate (medicale,
sociale) asftel încât să îmbunătățim rata de supraviețuire și să
schimbăm calitatea vieții copiilor.

VIZIUNE 
Viziunea noastră este a unei societăți în care fiecare copil are șansa
de a-și împlini potențialul.

VALORI

 

integritate 

spirit de echipa

corectitudine

etica profesionala

inovație

implicare

moralitate
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inovăm în oncologia pediatrică



INOVĂM ÎN ONCOLOGIA PEDIATRICĂ DIN ROMÂNIA 

Suntem coautori ai Planului Național de
Combatere a Cancerului -  secțiunea Cancere
Pediatrice, alături de Societatea Romana de
Onco - Hematologie Pediatrică

Dezvoltăm Registrul Național al Cancerelor 
la Copil în cadrul unui Parteneriat Strategic 
cu Societatea Română de Onco- 
hematologie Pediatrică (SROHP)

Am realizat prima cercetare privind
nevoile părinților copiilor cu cancer
din România

Am construit si modernizat prima secție
ambulatorie de Onco-Hematologie
Pediatrică din România, la Constanța 

Construim platforma DARA
prima soluție digitală pentru asistenta 
continua, integrata a copiilor cu cancer 

si alte boli grave din Romania 

Am realizat primul studiu național de
supraviețuire în cancerul pediatric din

România

 Derulam tratamente la domiciliul
copiilor cu cancer din România

Dezvoltam strategia în onco-hematologia 
pediatrică din  România

Sprijinim secțiile de oncologie pediatrică
din România

Oferim asistență pentru tratamente în
străinătate – cazuri individuale
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Până acum,
Asociaţia Dăruiește Aripi

a derulat proiecte în valoare de

6.000.000€
în sprijinul copiilor bolnavi

din România.
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PROGRESS

Reconstrucţia și modernizarea Secţiei de Terapie Intensivă Nou- 
Născuţi și a Compartimentului de Prematuri din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean Constanţa

Dezvoltarea capacităţii clinice a Secţiei de Neonatologie din 
Constanţa 

PROIECTELE NOASTRE

PROGRESS

Reabilitarea compartimentului postoperator din cadrul Secției 
de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Județean Constanța

Modernizarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
Constanța

Dotarea Blocului Operator din Secția de Chirurgie a Spitalului
Județean Constanța

Reabilitarea Spitalului de Boli Infecțioase Constanța

1

2

3

4

5

6

7

8

Construcţia și modernizarea Secţiei de Onco-Hematologie și 
Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic Judeţean 
Constanţa 

Susținerea activității Secției Clinice de Pediatrie din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Constanța

PROIECTELE NOASTRE

https://www.daruiestearipi.ro/dotare-sectie-pediatrie-spitalul-judetean-constanta/
https://www.daruiestearipi.ro/dotare-sectie-pediatrie-spitalul-judetean-constanta/


PROGRESS

Susținerea activității Secției de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică din
Constanța9

Susţinerea activităţii Serviciului Regional de Ambulanţă
Constanţa 10

Construcția camerei de anestezie pentru RMN din cadrul Institutului
Oncologic București

Susţinerea activităţii Centrului Regional de Transfuzii Constanţa 
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PROGRESS

Modernizarea saloanelor destinate copiilor cu arsuri din cadrul
Spitalului Județean Constanța

Reabilitarea a patru spații publice de joacă din Ploiești

Modernizarea centrelor de transfuzii din ţară cu spaţii pentru
copii

Campanie de luptă împotriva epidemiei de COVID în România

11

12

13

14

15

16

PROIECTELE NOASTRE

https://www.daruiestearipi.ro/modernizare-sectie-chirurgie-pediatrica-spitalul-judetean-constanta/
https://www.daruiestearipi.ro/amenajare-camera-pentru-anestezia-generala-sedare-profunda-pentru-copiii-care-efectueaza-evaluare-imagistica-de-tip-rmn-in-institutul-oncologic-bucuresti/
https://www.daruiestearipi.ro/renovarea-si-dotarea-saloanelor-destinate-copiilor-cu-arsuri-din-sectia-chirurgie-si-ortopedie-pediatrica-spitalul-clinic-judetean-de-urgenta-constanta/


PROGRESS

17

18

Modernizarea Laboratorului de Analize a Spitalului Căi Ferate 
Constanţa
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PROGRESS

Dulapul cu jucării - Campanie de colectare de jucării noi pentru 
copiii din secțiile de oncologie pediatrică.

Modernizarea serviciilor de radiologie pediatrică din Dobrogea 

19

20

21

22

23

24

PROIECTELE NOASTRE

Modernizarea Secţiilor ATI 1 și ATI 3 ale Institutului Clinic 
Fundeni

Da, Eu Pot! – program educaţional de responsabilitate socială și 
civică derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Constanţa

Modernizarea Secției de pediatrie din cadrul Spitalului Județean 
Tulcea

Modernizarea sălii de Kinetoterapie a Spitalului Judeţean 
Constanţa 

Dotarea cabinetelor medicale din 5 scoli din Tulcea

https://www.daruiestearipi.ro/dulapul-cu-jucarii-campanie-de-colecatare-jucarii-noi-pentru-copiii-din-spitale/
https://www.daruiestearipi.ro/dulapul-cu-jucarii-campanie-de-colecatare-jucarii-noi-pentru-copiii-din-spitale/
https://www.daruiestearipi.ro/dulapul-cu-jucarii-campanie-de-colecatare-jucarii-noi-pentru-copiii-din-spitale/


PROGRESS

25

26

Dotarea școlilor din medii rurale defavorizate din Dobrogea cu 
sisteme complete de IT 
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Recondiţionarea Centrului de Educaţie și Dezvoltare din satul
Eșelniţa, jud. Mehedinţi

PROIECTELE NOASTRE

www.daruiestearipi.ro



PROIECT DE REFERINȚĂ
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Din 2018 derulăm, alături de personalul medical din secția de Onco-Hematologie
Pediatrică de la Constanța, programul de tratamente la domiciliul copiilor cu
cancer din Dobrogea pentru procedurile ce se pot efectua acasă în condiții de
siguranță, sub coordonarea medicului curant. Reducem astfel drumurile la spital pe
care copiii ar fi nevoiți să le facă pentru a-și urma tratamentele.

Din august 2022 derulăm, alături de personalul medical din secția de Oncologie
Pediatrică din cadrul Institutului Oncologic București, programul de tratamente la
domiciliul copiilor cu cancer din București și 6 județe din Muntenia: Ialomița,
Călărași, Ilfov, Prahova, Giurgiu și Dâmbovița.

Scopul proiectului reprezintă creșterea accesibilității la servicii medicale
integrate și gratuite pentru copiii bolnavi din zonele rurale defavorizate și
crearea unui model scalabil în toată țara.
Viziunea inovatoare a proiectului, de a crea un continuum de îngrijire pentru copiii
bolnavi, oriunde s-ar afla și în orice moment al evoluției bolii, este validată de forurile
experților Societății Internaționale de Oncologie Pediatrică (SIOP)

TRATAMENTE LA DOMICILIUL COPIILOR CU CANCER 

Partener:



1.074 total vizite

www.daruiestearipi.ro

694 copii vizitați

75.078 km parcurși

4.909 analize 41 localități

TRATAMENTE LA DOMICILIUL COPIILOR CU CANCER 

PROIECT DE REFERINȚĂ



Platforma Dara este prima soluție digitală pentru asistență continuă integrată a
copiilor cu cancer și alte boli grave din România (lansare - iunie 2022

Platforma permite centralizarea dosarelor medicale electronice complete ale
pacienților astfel încât medicii oncologi pediatri și ceilalți specialisti din echipa de
îngrijire au acces oricand la toate informațiile specifice fiecarui caz si pot interveni si
monitoriza în timp real, atât în spital cât și în afara lui. 

Această platforma a beneficiat de programul de mentorat Innovators for Children ,
primind o finanțare de 15.000 euro, un input valoros din zona de business, de
comunicare și tech, dar și metode foarte aplicate prin care s-a eficientizat și scalat
acest serviciu pe care-l oferim copiilor bolnavi și sistemului medical din România. 

www.daruiestearipi.ro

Dezvoltăm platforma Dara

echipa  de dezvoltare IT

medici și asistente

pacienții și familiile lor

experți internaționali 

PROIECT DE REFERINȚĂ

Partener: 



Registrul Național al Cancerelor la Copil în România (RNCC) este dezvoltat în cadrul
parteneriatului strategic cu Societatea Româna de Onco-Hematologie Pediatrică
și este o resursă esențială pentru creșterea șanselor la viață ale copiilor cu
cancer.  

RNCC este singurul fundament obiectiv pentru cunoașterea nevoilor și planificarea
serviciilor în oncologia pediatrică din țara noastră.

Obiectivul primordial al registrelor de cancer este determinarea incidenței.
Aceasta stă la baza oricărei politici de alocare a resurselor, a înțelegerii fenomenului
oncologic în ansamblul său și a punerii în aplicare a măsurilor.

Pentru prima dată în România, se cunosc în mod realist (nu doar estimativ) nevoile
specifice cancerului la copii:
- numărul copiilor care au nevoie de îngrijire anual, 
- nevoia de personal medical și secții de specialitate, 
- necesarul de medicamente, investigații specifice și dispozitive medicale.

www.daruiestearipi.ro

Dezvoltăm Registrul Național al Cancerelor la
Copil în România

PROIECT DE REFERINȚĂ

RNCC este afiliat la Rețeaua 
Europeană a Registrelor de 
Cancer (encr.eu). Acest lucru 
arată că registrul nostru 
întrunește criteriile de calitate 
impuse de experții ENCR.
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Secția de Onco Hematologie 
Pediatrică de la Constanța

PROIECT DE REFERINȚĂ
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Inaugurată în februarie 2014, Secția de Onco-hematologie și Reumatologie
Pediatrică construită de noi în cadrul Spitalului Județean Constanța  este
singura din regiunea de sud-est a României specializată în diagnosticarea,
tratarea și monitorizarea copiilor cu cancer, precum și în susținerea familiilor
acestora. Aceasta deservește copiii cu boli onco-hematologice și reumatologice
din județul Constanța, precum și din județele Tulcea, Galați, Brăila și Călărași.

Am construit acest spațiu dedicat ce include: cabinete medicale (medic oncolog,
psiholog și reumatolog), cameră de recoltare analize, cameră dedicată
asistentelor, saloane de tratament, sală de curs, spațiu de joacă, recepție și
sală de așteptare. 

 
 
 

Construcția Secției de Onco Hematologie și 
Reumatologie Pediatrică de la Constanța

 

PROIECT DE REFERINȚĂ

Toți copiii bolnavi de cancer și alte boli rare din Regiunea de Sud-Est a 
României (peste 500 la număr) beneficiază de îngrijiri la cele mai 
înalte standarde clinice, cu personal medical specializat și 
perfecționat continuu, într-un spațiu special creat pentru nevoile lor, în 
cadrul Spitalului Județean Constanța.

Creșterea accesului la diagnostic timpuriu și servicii oncologice pentru 
copiii din regiune, rezultând șanse mai mari de supraviețuire și o 
calitate bună a vieții.

Creșterea calității actului medical și a confortului psihic, precum și 
acoperirea cuprinzătoare (medical, psihologic, social) a nevoilor 
copilului bolnav și ale familiei sale. Copiii beneficiază de atenţie 
maximă – 1 asistentă la 2 paturi.

Complianța și satisfacţia pacienților este maximă – nu există cazuri de 
abandon al tratamentului.
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ÎNAINTE

DUPĂ

PROIECT DE REFERINȚĂ
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Până acum am contribuit cu

3.450.000€

DOBROGEA

la dezvoltarea serviciilor

de neonatologie din

PROIECT DE REFERINȚĂ



 
Dezvoltarea serviciilor de Neonatologie Constanța

Reconstrucția și modernizarea Secției de Terapie Intensivă 
Neonatală și a Compartimentului de Prematuri Constanța

 

www.daruiestearipi.ro

Am construit o secție modernă, mare, cu locuri suficiente: 22 de locuri pentru

terapie intensivă și 10 locuri pentru prematuri.

Copiii sunt îngrijiți în încăperi separate, sterile, sigure, prietenoase și dotate la

standarde internaționale. Este asigurat confortul pacienților, al mamelor

însoțitoare, dar și condiții optime de lucru pentru personalul medical.

Sistemul performant de climatizare și tratare a aerului asigură sterilitatea

necesară. 

Monitorizarea pacienților se face printr-un sistem centralizat. Documentele

medicale sunt stocate electronic și sistemul de telemedicină asigură conectarea

permanentă a medicilor cu pacienții din secție, dar și posibilitatea conectării cu

colegi specialiști din orice colț al lumii. 

PROIECT DE REFERINȚĂ

Am creat pentru prima dată în istoria de peste 50 de ani a Spitalului
Județean Constanța o structură modernă dedicată patologiei
neonatale;

Performanța clinică a secției a crescut prin alinierea practicii cu
protocoale clinice însușite prin instruirea internațională a medicilor
(29 decese în 2019 față de 50 în 2014);

Am mărit numărul de locuri de la 8 la 22 în terapie intensivă prin
procedură la Ministerul Sănătății.
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ÎNAINTE

DUPĂ
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CE SPUN SPECIALIȘTII DESPRE NOI

“ Întâlnirea mea cu Alina și dorința ei necondiționată de a ajuta copiii cu cancer mi
s-au părut miraculoase. Am pornit împreună în realizarea primului nostru proiect,
construcția secției de onco-hematologie pediatrică după standarde moderne.
După numai 1 an, în 2014, primii copii au pășit în el. A fost primul vis împlinit
alături de Dăruiește Aripi împreună cu susținerea lor necondiționată în
funcționarea optimă a acestei secții în sprijinul copiilor bolnavi. 
A urmat proiectul de îngriijire la domiciliul copiilor cu boli cronice grave din
regiunea noastră, alt vis devenit realitate. 
Ajutând acești copii să treacă peste această boală prin proiectele și acțiunile
noastre, am demonstrat că această boală poate fi învinsă!“ 

Dr. Adriana Apostol 
Medic primar onco-hematologie pediatrică, conduce secția de onco-
hematologie și reumatologie pediatrică a Spitalului Județean de Urgență
Constanța. 

"Registrul Naţional al Cancerelor la Copil este un instrument de lucru cu o valoare
inestimabilă pentru oncologia pediatrică. Este singurul care oferă o imagine la
scară naţională a situaţiei cancerului la copil în ţara noastră, temelia construcţiei
de programe și politici adresate copiilor cu cancer și un criteriu esenţial pentru
recunoașterea internaţională a oncologiei pediatrice din România. Parteneriatul
cu Asociaţia Dăruiește Aripi a adus o dezvoltare fără precedent pentru registru și
a permis pentru prima dată realizarea de studii și analize la nivel naţional privind
incidenţa, distribuţia, supravieţuirea în cancerul pediatric din ţara noastră dar și
cercetarea privind nevoile părinţilor. Acest parteneriat a deschis un orizont
strategic generos pentru proiecte inovatoare în asistenţa copilului cu cancer, pe
care le vom realiza împreună"

Conf. Dr. Monica Dragomir 
Șef Secţie, Secţia Oncologie Pediatrică - Institutul Oncologic București
Președinte, Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică

Asociaţia Dăruiește Aripi este unul dintre cei mai de nădejde susţinători ai serviciilor
de oncologie pediatrică din România. Graţie ajutorului lor, copiii care se internează
pe secţia noastră au condiţii mai bune și suportă mai ușor spitalizarea. Colaborarea
cu ei oferă o șansă importantă pentru mulţi copii care au acum posibilitatea de a
primi serviciile de care au nevoie, în ţară și în străinătate, atunci când este nevoie de
o intervenţie complementară faţă de resursele noastre. 

Dr. Cristian Scurtu
Șef Secţie, Secţia Oncologie Pediatrică - Spitalul "Marie S. Curie"
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"Colaborarea cu Asociaţia Dăruiește Aripi datează încă din anul 2010, când Alina
m-a contactat pentru prima oară în încercarea de a ajuta un bebeluș cu probleme
grave de sănătate. Experienţa acestui caz ne-a arătat că împreună putem să
potrivim toate piesele puzzle-ului și putem doborî orice obstacol în salvarea
copiilor născuţi cu probleme în România. În tot acest timp, am reușit să
transferăm în clinici de referinţă din străinătate peste 1000 de copii bolnavi,
pentru tratamente și operaţii ce nu puteau fi realizate în ţara noastră. Frumoasa
noastră colaborare mai are un rezultat remarcabil - reconstrucţia și
modernizarea secţiei de terapie intensivă nou-născuţi de la Constanţa, orașul
natal al Alinei. "

Dr. Cătălin Cîrstoveanu
Șef Secţie, Secţia Terapie Intensivă Nou Născuţi - Spitalul "Marie S. Curie"
BucureștiȘef Lucrări - UMF “Carol Davila”, București

"Bunătate, compasiune, entuziasm, perseverenţă și foarte multă muncă, toate
adăugate sacrificiului de sine în favoarea celor aflaţi în nevoie... Asta înseamnă
Dăruiește Aripi pentru mine. Și mai înseamnă o mână de oameni care ne-au dat
forţa de a visa și de a ne împlini visul, acela de a merge în fiecare zi cu drag la
serviciu, știind că vom putea fi cu adevărat de ajutor micilor noștri pacienţi. Un
proiect de viaţă dăruit sutelor de vieţi ce vor putea fi salvate și tot atâtor familii
ce vor putea fi fericite; aripi pentru un zbor sănătos în viaţă copiilor și nouă, celor
care îi îngrijim! "

Dr. Livica Fraţiman
Șef Secţie Neonatologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa

 "În cei doi ani de când avem alături Asociaţia Dăruiește Aripi am reușit să rezolvăm
numeroase probleme practice care de mulţi ani păreau fără soluţie. Cea mai notabilă
este realizarea Camerei de Anestezie pentru RMN la copiii internaţi în secţia noastră,
care până acum trebuiau trimiși în afara spitalului pentru această investigaţie,
uneori cu întârzieri și costuri suplimentare. În plus, putem asigura în continuare
suportul de asistenţă socială pentru copiii pe care îi tratăm și reușim să suplinim în
timp record diferite nevoi materiale în desfășurarea activităţii noastre. Nu în ultimul
rând, Dăruiește Aripi ne oferă un ajutor nepreţuit în orientarea, comunicarea și
suportul logistic vital pentru soluţionarea cazurilor care necesită asistenţă trans-
frontalieră. "

Dr. Codruţa Comșa
Medic Primar, Secţia oncologie pediatrică - Institutul Oncologic București

CE SPUN SPECIALIȘTII DESPRE NOI
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PREMII ȘI RECUNOAȘTERI
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2022 Excelență în Management, Asigurarea de servicii medicale
pentru copiii bolnavi de cancer - Gala Premiilor Capital

2021
Most Promising NGO – Biz Sustainability Awards 2021

“European Citizen’s Prize 2020” desemnat de
Parlamentul European

2020
Gala Societăţii Civile 2020 – Premiul II - categoria
Sănătate, proiectul “Tratamente la domiciliul copiilor cu
boli cronice grave din Dobrogea”

2019

Gala Societăţii Civile 2019 – Premiul I, categoria Sănătate, 
proiectul “Dezvoltarea Registrului Naţional de Oncologie 
Pediatrică"

Trofeul “Liderul anului 2019 în sănătate pentru copii” în 
cadrul Galei Itsy Bitsy 

Diplomă de Excelenţă – Women in Economy 2019 – oferit de 
Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin

Diplomă de Excelenţă – Gala 10 Oameni de Valoare pentru 
Constanţa 2019

2018

Gala Societății Civile 2018 – Premiul II, categoria
Campanie de Comunicare, proiectul “Reconstrucția
Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți de la Spitalul
Județean Constanța”

Premiu de Excelență – Gala 10 Oameni de Valoare
pentru Constanța 2018
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2017

Gala Societăţii Civile 2017 – Marele Premiu al Galei,
proiectul “Construcţia Secţiei de Onco-Hematologie și
Reumatologie Pediatrică din cadrul Spitalului Judeţean
Constanţa” 

Gala Societăţii Civile 2017 – Premiul I, categoria
Sănătate, proiectul “Construcţia Secţiei de
OncoHematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul
Spitalului Judeţean Constanţa” 

Gala Societăţii Civile 2017 – Premiul pentru
Originalitate, proiectul “Construcţia Secţiei de
OncoHematologie și Reumatologie Pediatrică din cadrul
Spitalului Judeţean Constanţa” 

Diploma HARVARD BUSINESS SCHOOL – Governing
for Nonprofit Excellence, septembrie 2017

2016

Premiul de Excelenţă – Gala 10 Oameni de Valoare pentru 
Constanţa 2016 

Premiul de Excelenţă în implicare socială – Balul Oamenilor 
de Afaceri din Constanţa din partea Camera de Comerţ și 
Industrie Constanţa (CCINA), iunie 2016 

Premiul Femeia Anului acordat Alinei Pătrăhău, fondatoarea 
Asociaţiei Dăruiește Aripi, la secţiunea Promovarea și 
Apărarea Drepturilor Copilului, în cadrul Galei Revistei 
Avantaje, ediţia 2016

2015 Diploma de excelenţă pentru implicarea socială - Gala
Oameni pentru Oameni



ACREDITĂRI

www.daruiestearipi.ro

Asociația Dăruiește Aripi

FURNIZOR SERVICII DE 
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Asociația Dăruiește Aripi

FURNIZOR DE
SERVICII SOCIALE



PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

www.daruiestearipi.ro

2016 - 2021

PROIECTE DERULATE

92%

CHELTUIELI SALARIALE

6%

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2%

Moneda
  RON

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021

Proiecte
  derulate

888,611.61 966,213.90 1,290,800.39 9,303,234.76 3,768,689.75 2,183,751.86

Gratuitati   960,331.00 3,290,240.00 1,700,100.00 119,142.43 270,503.50

Cheltuieli
  salariale

10,248.00 167,682.00 347,587.00 533,635.00 302,196.00 382,270.31

Cheltuieli
  administrative

42,946.12 71,545.15 109,682.88 89,131.08 77,020.89 41,233.30

 LEI EURO

Proiecte derulate (gratuitati
incluse)

24,741,619.20 4,998,306.90

Cheltuieli salariale 1,743,618.31 352,246.12

Cheltuieli administrative 431,559.42 87,183.72

TOTAL 26,916,796.93 5,437,736.74



Portofoliu Dăruiește Aripi

www.daruiestearipi.ro

Contact:

+40 723 215 387

info@daruiestearipi.ro 

www.daruiestearipi.ro
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