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Banii strânși prin teledonul Români Împreună al trustului Intact 
merg exclusiv către victimele tragediei de la Colectiv 

 
 
București, 4 noiembrie 2015 – Valoarea fondului de solidaritate creat de către Fundația 

Mereu Aproape prin teledonul Români Împreună și destinat victimelor tragediei de la Colectiv se 
ridică la 1 milion de euro. Suma se îndreaptă exclusiv către familiile victimelor, banii fiind trimiși 
către aparținători pe măsură  ce intră în contul Fundației. Niciun ban din acest cont nu va fi folosit 
în alt scop ori pentru cheltuielile logistice ale Fundației. 

Până în acest moment, donațiile primite în conturile Fundației Mereu Aproape sunt în 
valoare de 934.892 RON, respectiv 123.909,73 EURO (bani încasați în intervalul 1-3 noiembrie), 
sumele fiind actualizate permanent la secțiunea dedicată de pe site-ul Fundației Mereu Aproape: 
http://fundatiamereuaproape.ro/donatiile-primite-in-conturile-fundatiei-mereu-aproape-
colectiv/  

Sumele primite prin intermediul SMS-urilor la 8848 și a numerelor apelabile din rețeaua fixă 
Telekom Romania vor fi disponibile în cont în termen de minim 180 de zile, timp necesar colectării 
și transferului acestora de către companiile de telefonie. 

Încă din primele ore după teledon, Fundația a început să caute familiile celor decedați pentru 
a le acorda un ajutor de înmormântare în valoare de 10.000 RON/familie din donațiile 
românilor. “Pentru că autoritățile nu ne-au pus la dispoziție contactele aparținătorilor, a fost un 
efort uriaș de a identifica familiile și a le putea face plata în cont, astfel având dovada plății către 
donatori și respectând în același timp intimitatea rudelor îndoliate”, spune Alessandra Stoicescu, 
Președinte Fundația Mereu Aproape.  

Aici se regăsește evidența plăților deja făcute: http://fundatiamereuaproape.ro/voi-donati-
impreuna-ii-ajutam-colectiv/  

 
Pentru susținerea răniților care se află internați în spitale, membrii Fundației Mereu 

Aproape merg de astăzi în aceste spitale din București pentru a lua legătura cu toate familiile lor 
cu scopul de le acorda un ajutor de 15.000 RON pentru fiecare. După împărțirea acestor sume 
egale, în funcție de nevoile tratamentului pentru fiecare caz, comitetul medical, alături de 
familii, va decide ce pași și ce cheltuieli sunt necesare și urmează a fi făcute. Totul va fi posibil 
pe măsură ce banii intră în cont. Comisia medicală este alcătuită prof. dr. Dan Mircea Enescu, 
Managerul Spitalului Universitar din Bucuresti prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, prof. dr. Ioan Lascăr și 
Secretarul de Stat în MAI Raed Arafat.  

 
Sumele încasate în contul Fundației Mereu Aproape sunt actualizate zilnic la secțiunea 
http://fundatiamereuaproape.ro/category/campanii-in-desfasurare/colectiv-campanie/ , 
Campania de strângere a fondurilor continuă și în cursul acestei săptămâni și se va încheia 
pe data de 8 noiembrie.  
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Fundația Mereu Aproape a luat naştere acum 10 ani. Împreună cu partenerii săi, donatori, 
companii, jurnalişti şi persoane publice, a ajutat peste 870.000 de oameni prin programe în 
domeniile sănătăţii, educaţiei, culturii, social umanitare, dezastre şi advocacy. A contribuit la 
ajutorarea a zeci de mii de sinistraţi şi a construit 75 de case. Până în prezent, ajutorul financiar 
şi material oferit de Fundaţia Mereu Aproape depăşeşte 9,5 milioane de Euro. Mai multe detalii 
despre programele Fundaţiei se regăsesc pe www.fundatiamereuaproape.ro şi pe 
www.facebook.com/fundatiamereuaproape. 
 
 
 

http://www.fundatiamereuaproape.ro/
http://www.facebook.com/fundatiamereuaproape

