
 

 

 

Regulamentul cu privire la organizarea proiectului „Grija pentru colegi si familiile lor” 

Despre proiect 

„Grija pentru colegi si familiile lor” este un proiect al Fundației „Medpark” dezvoltat în parteneriat 

cu Spitalul Internațional „Medpark” (ICS Health Forever International SRL) în cadrul programului 

„Grijă pentru colegi”. Proiectul prevede oferirea asistenței medicale cu titlu gratuit, care include 

investigații și tratamente ambulatorii pentru copii. În cadrul proiectului vor fi oferite consultații 

medicale, se vor efectua investigații de laborator, instrumentale și imagistice după indicația 

medicului pediatru, care va coordona fiecare caz clinic.   

 

Condiții de eligibilitate: 

 lucrător medical (medici, asistenți medicali) angajat în instituție medicala publica din 

regiunile țării; 

 familie monoparentala (un singur parinte); 

 sau familie cu 3 sau mai mulți copii. 

 

Beneficiari ai proiectului sunt: 

 copiii lucrătorilor medicali. 

 

Tipul de asistență medicală planică oferit de proiect: asistența medicală urmează să fie oferită 

în urma evaluării preventive a medicului pediatru din cadrul Spitalul Internațional „Medpark” 

după prima adresare a beneficiarilor eligibili incluși în solicitarea de sponsorizare (Cerere). 

Asistența medicală oferită va include servicii la indicația medicului pediatru în suma totală de 

până la 10 000 lei pentru familie. 

 

Pentru a aplica: transmiteți la adresa de email fundatia@medpark.md următoarele acte: 

 Solicitarea de sponsorizare cu indicarea membrilor de familie eligibili pentru a beneficia de 
servicii (semnată și scanată);  

 Copia actului de identitate a solicitantului; 
 Confirmare privind statutul de angajat în cadrul instituției medicale; 
 Certificatul de naştere al copiilor; 

 Acte confirmative de familie monoparentală (exemplu: copia certificatului de divorț /deces 

pentru al doilea parinte sau altele) 

 

Perioada de implementare a proiectului: programul se va desfășura pe parcursul următorului 

an calendaristic (în funcție de bugetul total alocat pentru proiect). 

Toate întrebările ce vizează proiectul dat pot fi adresate prin email la fundatia@medpark.md sau la 

numărul de  tel. 078 690 142. 
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