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Raport de activitate
aferent anului 2021
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Suntem o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2020.

Obiectivul nostru este să sprijinim activ:

Educația copiilor, tinerilor 
și profesorilor din România

Situații de 
urgență națională

Protecția mediului 
înconjurător
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Am început să salvăm vieți #împreună
Campania #împreună pentru România. Salvăm vieți! a început încă de la înființare.

Am acționat imediat în criza sanitară și am donat
monitoare de terapie intensivă către:

Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Spitalul Clinic Colentina din București
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale
“Dr. Victor Babeș” din București

„Atunci când, pe lângă efortul cadrelor medicale, și cei din jur se implică, 
simțim că nu suntem singuri. În această perioadă, am primit mult sprijin. Și 
suflet. Așa a fost cazul monitoarelor, primite ca donație de la Fundația Altex, 
atât de utile în cazul pacienților cu infecție COVID și nu numai. Colaborarea, 
ajutorul, solidaritatea sunt prețioase la un loc și luate separat.”
Dr. Andreea Moldovan, Director Medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov



 Criza sanitară a afectat puternic și sistemul de învățământ, procesul 
educațional fiind adesea periclitat fie de riscurile de sănătate pentru 
cadrele didactice și elevii prezenți fizic la ore, fie de lipsa de aparatură 
necesară pentru a desfășura cursuri online.

 Pentru a facilita desfășurarea orelor în condiții optime, Fundația 
ALTEX a donat atât echipamente de protecție de absolută necesitate, cât 
și echipamente IT&C, către o varietate de instituții de cultură și 
învățământ, precum și către asociații sau organizații non-profit, parte din 
efortul colectiv de a nu întrerupe procesul educațional.  
 
Amintim aici sponsorizări către Biblioteca Națională a României, 
Universitatea din București, Universitatea Politehnica București, 
Asociaţia „Ecologia Bunului Simţ” - Slatina sau Facultatea de Biologie 
si Geologie Cluj. 
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 În anul 2021, Fundația ALTEX a avut o activitate ritmică, înregistrată 
în minutele ședințelor Cosiliului Director, în rapoartele lunare ale 
membrilor acestuia, în mass-media, pe rețelele de socializare etc.

I. Fundația ALTEX s-a mobilizat și a acoperit, și în anul 2021, în cantități 
impresionante, una dintre nevoile critice asociate pandemiei COVID-19, 
respectiv aprovizionarea cu măști de protecție. Astfel, au fost analizate 
și aprobate toate solicitările de măști de protecție venite de la 
spitale și instituții de învățământ și cultură,  toate cererile  de 
sponsorizare fiind onorate în baza unor protocoale și contracte 
încheiate cu unitățile aflate în dificultate. 

 În cadrul unui parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, 
Fundația ALTEX a încheiat multiple protocoale de colaborare cu diverse 
Inspectorate Județene Școlare din țară, care au beneficiat de peste 
870.000 de măști, costume de protecție și termometre, în valoare 
totală de peste 10.700.000 lei!

II. Au urmat contracte de sponsorizare pentru alte 
700.000 de măști de protecție, preluate de șapte spitale 
județene de urgență și trei instituții de cultură, 
frecventate de cadre din sistemul educațional, elevi și 
studenți, în valoare de 4.200.000 lei.

III. Contracte pentru asigurare, prin sponsorizare, cu 
1.205.000 măști de protecție, pentru alte șapte spitale 
județene de urgență și trei instituții de cultură 
frecventate de cadre din sistemul educațional, 
elevi, studenți, în valoare de 7.230.000 lei. 
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IV. Contracte de donație cu instituții 
solicitante pentru susținerea
procesului educațional în condiții de 
siguranță sanitară în laboratoarele
de învățământ și cercetare, în școli, 
în biblioteci cu programe
educaționale pentru elevi și 
studenți, în valoare de 2.400.163 lei, 
sumă ce acoperă costul a 345.000 
măști de protecție.

V. Contracte de sponsorizare, prin care au 
fost asigurate materiale de protecție în 
sistem de urgență pentru desfășurarea 
procesului de  vaccinare contra 
Coronavirusului, tablete și alte 
echipamente electrocasnice pentru 
desfășurarea procesului educațional al 
unor  entități de învățământ superior, 
culturale etc. Valoarea acestor contracte se 
ridică la suma de 98.103,04 lei, mare parte 
fiind alocată Administrației Spitalelor și 
Serviciilor Medicale București, care are 19 
spitale și peste 600 cabinete medicale ce 
deservesc unități ale administrației locale 
bucureștene. 

VI. Activități de ajutor pentru copiii 
străzii împreună cu Fundația „PARADA”
și Fundația „CARAVANA ZÂMBETELOR”, 
asigurându-le jucării, alimente, 
dulciuri, biciclete, triciclete etc.



FUNDA|IA

VII. Participare la acțiuni împreună cu 
alte organizații neguvernamentale
în cadrul proiectului Ambasada 
sustenabilității, care au prevăzut
conferințe și dezbateri pe probleme de 
mediu, ajutor social, sănătate,
educație.

IX. Strângere de fonduri și colectare de materiale pentru copii
de la angajații ALTEX, pentru redistribuirea lor în scopuri umanitare.

X. Primirea, conform legii, de fonduri din partea Unicredit, pentru
achiziționarea de materiale și instrumentar sanitar și de întreținere
pentru entitățile ce vor solicita ajutor de urgență.

VIII. Coordonare a activităților 
Fundației ALTEX pe bază de 
protocoale cu Secretariatul General 
al Guvernului, Ministerul Educației 
Naționale, alte forme de colaborare 
cu entități guvernamentale
și neguvernamentale.
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2021 a fost un an dificil, dar ne bucurăm că am jucat un 
rol activ pentru a-l trece cu bine, alături de autorități, 

companii partenere și membri ai societății civile.  

Mulțumim tuturor partenerilor,
colaboratorilor și donatorilor!

Rămânem #împreună pe mai departe!

Președinte: Mihaela Mitescu

fundatiaaltex.ro

contact@fundatiaaltex.ro

Șoseaua București-Nord, Nr. 10, Corp O1,
Voluntari, Județ Ilfov

 Pe parcursul anului 2021, Fundația ALTEX, prin fonduri proprii, de 24.604.073 lei, a asigurat 
în mod covârșitor materiale sanitare de protecție.
3.177.800 măști de protecție la un standard ridicat celui medical pentru 19 spitale din București, 
administrate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale ale Municipiului București, și 
spitale de urgență județene, Ministerul Educației și Cercetării, instituții de educație și cultură 
(Universitatea din București, Universitatea Politehnică București, Biblioteca Națională a 
României, Biblioteca Municipală Curtea de Argeș, Biblioteca Județeană OLT „ION MINULESCU", 
Asociația Culturală Curierul de Vâlcea, etc). Mănuși de protecție pentru Administrația Spitalelor 
și Serviciilor Medicale București. Monitoare pentru Spitalul Clinic de Urgență BAGDASAR 
ARSENI, în baza Protocolului semnat între Fundația ALTEX și Secretariatul General al Guvernului.
 Toate aceste materiale, a căror valoare este de  24.604.073 lei, au fost dobândite cu 
precădere de la ALTEX România S.R.L., pe bază de contracte în conformitate cu legea.

 Alte acțiuni cu caracter filantropic, educațional, sau pentru conservarea și protejarea 
mediului.
Toate activitățile au fost analizate și cuprinse în minute ale ședințelor Consiliului Director, în 
raportări lunare și informări ale participanților la acțiuni.

 Activitatea Fundației a făcut deseori obiectul popularizării de exemple pozitive în media si pe 
rețelele de socializare, pentru sprijinul pe care l-a acordat în vremuri de pandemie spitalelor din 
București, celor județene, instituțiilor de educație și cultură naționale.


