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ANUAL

2021

MISIUNE

Oferirea unui mediu de învăţare propice care să
favorizeze atât dezvoltarea profesională, cât și
cea personală a medicilor.

VIZIUNE

Reunim elitele medicale din România în scopul
dezvoltării complexităţii actului medical.

VALORI

Complexitate avansată a îngrijirii
Echipă multidisciplinară
Membrii împărtășesc aceleași valori și aceeași pasiune

CUVÂNT ÎNAINTE

Dragii mei,
Anul 2021 s-a încheiat. Ne aflăm la momentul bilanţului - o evaluare reprezentată în
mare măsură de analize și cifre. Dincolo de cifre, însă, există câteva alte lucruri care
merită a fi spuse.
Anul 2021 a fost al învăţării, al evaluării, al preţuirii. Am învăţat multe, am aflat cum să
fim împreună, chiar de la distanţă, am învăţat să însufleţim o lume virtuală, să folosim
instrumente de comunicare noi. Ne-am descoperit pe noi și pe ceilalţi, am văzut gesturi
de eroism medical și truda acelor anonimi al căror eroism se întâmplă tăcut. Am văzut
tineri voluntari care au înţeles de la început menirea medicului.
Am învăţat să preţuim lucrurile simple - o plimbare, un zâmbet, o strângere de mână, o
îmbrăţișare.
Profesional am crescut, depășind încercări, obstacole și provocări nebănuite.
Din perspectiva CRM, valorile și menirea acestuia au avut același parcurs.
Legăturile dintre noi sunt tot mai puternice, avem comunicare fără limite geografice.
Întâlnirile noastre au continuat, cu succes, și în 2021.
Învăţare, dialog, interdisciplinaritate, experienţă împărtășită celorlalţi, toate și-au găsit
cu prisosinţă locul și în aceste timpuri aparte.
Așadar, anul 2021 a demonstrat acest adevăr simplu:
Împreună construim excelenţa, oriunde ne-am aﬂa.
Dan-Ioan Ulmeanu
membru fondator

ACTIVITĂŢI ÎN 2021
EDUCAŢIA MEDICALĂ CONTINUĂ
In 2021 am organizat 29 DE EVENIMENTE (1 congres, 2 conferinte, 26 seminarii virtuale) cu
7761 DE PARTICIPANŢI din totalul de 202 evenimente cu 22567 de participanţi realizate din
2013 până în prezent. La aceste evenimente au participat 240 DE LECTORI din peste 15 ţări
(USA, Canada, Brazilia, Germania, Elveţia, Japonia, Italia etc.) și din toate regiunile României.
CONGRESUL MULTIDISCIPLINAR CU CELE 6 SESIUNI

CONGRESUL MULTIDISCIPLINAR CU CELE 6 SESIUNI

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ONCOLOGIE OCULARĂ

PARTENERI/SPONSORI AI CLUBULUI REGAL AL MEDICILOR ÎN 2021

20% din impozitul pe profit:
SC Euro Mega SRL
Sigma Premium SRL brand Medcity, membră a grupului SofMedica
Multumim partenerilor nostri pentru suport si implicare in proiectele noastre.

ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR MEDICILOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII
ABILITĂŢILOR PRACTICE ȘI DEZVOLTĂRII CUNOȘTINŢELOR TEORETICE PRIN
PARTICIPAREA LA DIFERITE FORME DE ÎNVĂŢARE.
MEDICI SPONSORIZAŢI:
AN

SUMA

NR. MEDICI

2013

8256

5

2014

86983

34

2015

124512

44

2016

137897

101

2017

106658

47

2018

157314

62

2019

238468

83

2020

94085

29

2021

30192

8

TOTAL

984,365 lei

376

AJUTOR UMANITAR PENTRU PACIENŢI ÎN 2021
4 pacienţi: 108.055,9 lei
VENITURI TOTALE
826.761,28 lei

RAPORT
FINANCIAR
2021

Donaţii: 10.000 lei
Sponsorizări: 503.049,06 lei
Taxe de membru/cotizaţii: 16.906,49 lei
Alte venituri de exploatare
(vânzare echipamente protecţie către
CMU): 246.620,68 lei
Servicii prestate: 49.640,20 lei
Diferenţe de curs valutar: 544,85 lei
CHELTUIELI TOTALE
491.235,91
PROFIT
335.525,37 lei

CUM TE POŢI IMPLICA
1.

Redirecţionezi 3,5% din impozitul pe venit către asociaţie fără niciun cost.
Facilitatea de 3,5% a fost introdusă de statul român, hotărând că, din impozitul
pe venitul realizat în anul anterior, să lase 3,5% la dispoziţia contribuabilului.
Procedura este foarte simplă. Formularele trebuie completate, semnate și
depuse la Administraţia Financiară de care aparţii. Nu este necesar să scrii
suma, administraţia financiară va completa acest lucru pentru tine. Este foarte
important ca formularul să fie semnat.
Completează formularul 230 în cazul în care salariul a fost sursa ta de venit
anul trecut.
Compleazază declaraţia unică în cazul în care ai și alte surse de venit în afară
de salariu (profesii libere – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect,
cedarea folosinţei bunurilor – chirii, drepturi de autor, etc.)

Redirecționează de acasă 3,5% din impozitul pe venitul tău, printr-un proces rapid
și complet digitalizat. Durează un 1 minut.

CE PAȘI URMEZ?
Accesează următorul: https://formular230.ro/asociatia-clubul-regal-al-medicilor
Completează datele tale și semnează la sfârșit
pe ecran sau cu mouse-ul. Apasă butonul
Trimite pentru a genera declaraţia 230 și a
redirecţiona 3,5% către cei care au grijă de
sănătatea noastră, apoi trimite-ne declaraţia
generată pe e-mail la office@clubulregal.ro
pentru a ne ocupa noi de depunerea acesteia
la ANAF.
În cazul în care se strâng mai multe formulare de la
colegi sau prieteni, le putem colecta noi și ne ocupăm
de depunerea acestora la ANAF.
Termenul de depunere a formularului 230 și a
declaraţiei unice pentru redirecţionarea impozitului
aferent anului trecut este 25 mai 2022.

2.

Companiile pot alege să ne fie alături prin direcţionarea a 20% din impozitul
pe profit, susţinând astfel programele derulate în beneficiul creșterii performanţei actului medical, fără ca acest suport să reprezinte o cheltuială suplimentară pentru sponsor.

Sponsorizarea este total deductibilă din impozitul pe profit, dacă se încadrează în limitele
legii și dacă se face până la sfârșitul anului, pe baza unui contract de sponsorizare.
Contractul de sponsorizare poate fi solicitatla adresa de mail: office@clubulregal.ro.

3.

Îţi achiţi taxa de membru al Clubului Regal al Medicilor:
https://www.clubulregal.ro/intrebari-frecvente/#cotizatie

4.

Faci o donaţie: https://www.clubulregal.ro/ma-implic/

ECHIPA 2021

Mădălina Butnariu
Brand manager
Clubul Regal al Medicilor

PROF. UNIV.
Dr. Constantin Ciuce
Membru fondator
Clubul Regal al Medicilor

Dr. Cristina Crintea
Președinte Consiliu Director
Clubul Regal al Medicilor

Olimpia Enache
Membru Consiliu Director
Clubul Regal al Medicilor

Georgeta Ancuţa Manole
Fundraising manager
Clubul Regal al Medicilor

SL Dr. Mihaela Oros
Membru fondator
Clubul Regal al Medicilor

Dr. Hadi Rahimian
Membru fondator
Clubul Regal al Medicilor

Greta Redeleanu
Membru Consiliu Director
Clubul Regal al Medicilor

CONF. UNIV.
Dr. Dan Ulmeanu
Membru fondator
Clubul Regal al Medicilor

Contact:
office@clubulregal.ro

