
 

 
 

 

  Nr. 19 din 25.01.2011 
 

 

 

În atenţia,  

Directorilor  unităţilor şcolare,  liderilor şi  membrilor 

de sindicat ai  Uniunii Sindicatelor Învăţământ Vâlcea 

 

 

APEL UMANITAR 

 

Având în vedere situaţia critică în care se află colega noastră Anghel 

Cristiana Maria (diagnosticată cu tumoră  pe creier, care  impune o intervenţie 

chirurgicală în străinătate), profesor titular la Colegiul Naţional de Informatică 

„Matei Basarab” Rm. Vâlcea, vă rugăm să depuneţi orice sumă de bani în 

conturile deschise pe numele Anghel Maria  la:  

Banca Transilvania :  

Cont în LEI:      RO59BTRL03901201242005XX 

Cont în EURO: RO08BTRL03904201242005XX 

 

BRD Groupe Societe Generale 

Cont în LEI:      RO52BRDE390SV29996383900 

Cont în EURO   RO48BRDE390SV29996463900 

 

         Pentru donaţii puteţi suna la numerele (valabile doar în reţeaua 

ROMTELECOM): 0900 900 880     2 EURO 

                         0900 900 882       5 EURO 

                                   0900 900 884     10 EURO   
 

Vă rugăm să prezentaţi şi materialul pe care îl anexăm, în   attach, 

reprezentând  solicitarea care ne-a fost adresată de  către colega noastră.  

 

 

        Preşedinte,                                            Vicepreşedinte,  

Prof. Marinescu Lucian                            Prof. Pană M. Tiberiu   

 

 



 
,,Dumnezeu binevoiește ca pe pământ să fie mulți oameni necăjiți, 

 pentru ca ei să se mântuiască prin răbdarea lor, iar tu prin milostenia ta!” 

   

„Mă numesc ANGHEL CRISTIANA-MARIA am 29 de ani şi sunt 

profesoară în Râmnicu Vâlcea la Colegiul National de Informatica „Matei Basarab”. 

În urmă cu 3 luni, și după 3 ani de dureri și chin, am fost diagnosticată cu o tumoră 

pe creier (neurinom de acustic). 

În data de 29 septembrie 2010 am suferit o intervenţie chirurgicală în 

București, iar operaţia nu a reușit. 

Ultima speranţă este o nouă intervenţie chirurgicală la Internaţional 

Neuroscience Institute din Hanovra-Germania, singura clinică care îmi oferă cât 

mai multe şanse de reuşită. 

Costurile necesare operaţiei se ridică la 50 000 Euro, sumă pe care nu o deţin 

şi nu o pot strânge într-un timp atât de scurt. 

De aceea apelez cu încredere la dumneavoastră, oameni cu suflet şi credinţă 

în Dumnezeu, să depuneţi orice sumă în conturile deschise la Banca Transilvania, pe 

numele Anghel Maria. 

Cont in LEI:       RO59BTRL03901201242005XX 

Cont in EURO:  RO08BTRL03904201242005XX 
 

Cont in LEI:      RO52BRDE390SV29996383900 

Cont in EURO   RO48BRDE390SV29996463900 

PENTRU DONATII SUNATI LA NUMERELE  -valabile doar în 

rețeaua ROMTELECOM- 

 

0900 900 880      2 EURO 

0900 900 882      5 EURO 

 0900 900 884     10 EURO 

http://www.acasatv.ro//emisiuni/zeci-de-copii-incearca-sa-

scrie-un-final-fericit-pentru-profesoara-lor-bolnava-video.html 
Societatea pe care dumneavoastră  o administrați,  poate dona 20% din impozitul pe 

profit conform și 3%o  din cifra de afaceri conform Legii 571/2003 prin bunăvoința 

și amabilitatea dumneavoastră. 

Vă mulțumesc! 

Un  an nou plin de realizări și multă sănătate!  

Pentru detalii: Telefon 0743823311 

http://povestea1mea.bloging.ro 

Vă mulţumesc măcar dacă aţi avut răbdare sa citiţi textul !” 

http://www.acasatv.ro/emisiuni/zeci-de-copii-incearca-sa-scrie-un-final-fericit-pentru-profesoara-lor-bolnava-video.html
http://www.acasatv.ro/emisiuni/zeci-de-copii-incearca-sa-scrie-un-final-fericit-pentru-profesoara-lor-bolnava-video.html
http://povestea1mea.bloging.ro/

