
 

 

 

 

 

Este funcţional numărul 877 pentru donaţii prin SMS 

în cadrul campaniei  „Inimi mari pentru zâmbetele celor mici” 

 
 

Bucureşti, 7 ianuarie 2011 – Începând de astăzi, devine funcţional numărul 877 prin care toţi cei care doresc pot 

face o donaţie de 2 Euro pentru campania „Inimi mari pentru zîmbetele celor mici” prin simpla trimitere a unui SMS. 
Numărul este gratuit în reţelele Vodafone, Orange şi Cosmote şi va fi valabil în perioada 7-30 ianuarie 2011.  

Campania „Inimi mari pentru zîmbetele celor mici” îşi propune strângerea unei sume de 100.000 de Euro pentru 
dotarea si reamenajarea în secţia de pediatrie a Institutului Clinic Fundeni a şase rezerve speciale pentru 
tratamentul copiilor bolnavi de cancer. 

„Campania noastră a avut un început încurajator. De la jumătatea lunii decembrie, când s-a lansat, şi până acum,  

s-au adunat peste 25.000 de lei. Acum, cu posibilitatea de a face o donaţie prin trimiterea unui simplu SMS la 877, 
procesul va fi şi mai simplu şi la îndemâna oricui. Avem convingerea că, prin acest efort comun, proiectul nostru va 

permite îmbunătăţirea radicală a condiţiilor de tratament a copiilor bolnavi de cancer de la Fundeni”, a declarat 
Nicoleta Vlad, Preşedintele Asociaţiei Aripi spre viaţă.  

 

Campania de strângere de fonduri este sprijinită de mai mulţi parteneri din mediul privat şi se desfăşoară în perioada 
15 decembrie 2010 – 8 martie 2011. 

Donaţiile, atât în nume propriu cât şi ca persoană juridică, se pot face fie prin trimiterea unui SMS la numărul gratuit 

877, fie direct în cele două conturi ale Asociaţiei Aripi spre viaţă deschise la BCR, sucursala Bagdasar, respectiv: 

Pentru donaţiile în LEI -  RO88 RNCB 0521114607820001 

Pentru donaţiile în EURO -  RO34 RNCB 0521114607820003 

Cod fiscal: 26481900 

Anual, în secţia de pediatrie a Institutului Clinic Fundeni sunt înregistrate peste 5.000 de internări. Vin aici copii din 
toate colţurile ţării, afectaţi de leucemie, cancer şi alte boli grave. După fiecare cură de citostatice, copiii intră în 
aplazie medulară şi sunt predispuşi la infecţii grave, de aceea înfiinţarea rezervelor speciale de tratament este 
esenţială pentru menţinerea sub control a evoluţiei bolii şi pentru sporirea şanselor de vindecare.    

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să o contactaţi pe  
Nicoleta Vlad, Preşedinta Asociaţiei Aripi spre viaţă,  
la telefon + 40 723.300.259 
sau e-mail nicoleta.vlad@aripispreviata.ro 
 
 
 
 
 
 
 
Despre Aripi spre viaţă 
Asociaţia Aripi spre viaţă a fost înfiinţată în ianuarie 2010 fiind înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor cu nr.2/21.01.2010. Scopul Asociaţiei Aripi spre viaţă este nepatrimonial şi apolitic, având ca 
obiectiv ameliorarea condiţiilor de îngrijire a copiilor şi tinerilor suferind de leucemie, cancer şi alte boli 
grave care le ameninţă viaţa.  
www.aripispreviata.ro  


