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Fundația Comunitară Banatul Montan din Reșița, împreună cu partenerii Primăria 

Municipiului Caransebeș și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș anunță câștigarea 

proiectului: ”Servicii medicale optime pentru nou-născuți ” 

 Proiectul este finanțat de Fundația Vodafone România în cadrul rundei de finanțare 

„Fondul Viață pentru Nou-Născuți” și vizează dotarea compartimentului de neonatologie de nivel 

Ib a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș cu 15 echipamente medicale noi în decurs de 6 

luni: incubator închis, transluminator venos, lampă fototerapie, masa resuscitare, laringoscop, 

incubator deschis, autoclav sterilizare biberoane, monitor funcții vitale, lampă sterilizare, 

injectomat, masă tratament, pătuțuri bebeluși, masă înfășat, cântar bebeluș, scaun/fotoliu alăptat.  

 

 Sloganul general sub care se desfășoară runda de finanțare de anul acesta este : ”Împreună 

putem ține România în viață!”. 

 

Data de începere a proiectului este 01.04.2022 și este condiționată de finalizarea și 

recepționarea activităților de renovare a secției de neonatologie a Spitalului Municipal de Urgență 

Caransebeș (rețea electrică și reamenajarea spațiilor) în data de 31.03.2022, activități asumate de 

parteneriatul Fundația Comunitară Banatul Montan - Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș - 

Primăria Municipiului Caransebeș. 

 Suma totală a proiectului este de 721243 lei și este împărțită astfel : 650000 de lei – 

Fundația Vodafone România, 57045 lei - Primăria Caransebeș – cofinanțare, 14100 lei - Fundația 

Comunitara Banatul Montan – cofinanțare. 

  

Scopul proiectului este de a combate mortalitatea infantilă prin creșterea capacității 

Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș de a oferi îngrijirea necesară nou-născuţilor cu 

afecţiuni, iar obiectivul general este: Creșterea accesului la servicii de calitate destinate pacientilor 

nou-născuți ai compartimentului de neonatologie a Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș. 

Menționăm că Fundația Vodafone România finanțează în cadrul acestei runde, pe lângă 

secția de neonatologie din Caransebeș și alte cinci unități neonatale ce aparțin spitalelor județene 



 
 
 
 

 

și municipale din localitățile Botoșani, Craiova, Mediaș, Slatina și Târgu Mureș, iar suma totală 

primită de toate unitățile este de 4,5 milioane de lei. 

  

 

Fundația Comunitară Banatul Montan este o organizație independentă, apolitică, transparentă și sustenabilă ce vine 

în întâmpinarea nevoilor comunității din zona Banatului Montan. Obiectivul Fundației Comunitare Banatul Montan este 

acela de a mobiliza resurse din interiorul comunității pentru a susține cauze care răspund nevoilor identificate și care 

pot produce schimbări pozitive pentru comunitatea locală. Mai multe detalii despre actitivtatea fundației sunt disponibilie 

pe: www.fundatiacomunitarabanatulmontan.ro și www.facebook.com/FCBanatulmontan. 

http://www.fundatiacomunitarabanatulmontan.ro/

