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0900 900 472 – LINIA LA CARE NOI TOȚI PUTEM FI SOLIDARI ȘI 

PUTEM APELA PENTRU A O AJUTA PE COSMINA 

 

 

Cosmina Paun este legitimata la clubul HASU Mizil, detine centura albastra in karate si spera sa 

isi construiasca o cariera in sport. Pe data de 13 mai anul acesta, insa, a fost diagnosticata cu o 

boala necrutatoare - Leucemie acuta mieloblastica M1, iar de atunci si pana in prezent se afla 

internata in sectia de Oncopediatrie a Spitalului Marie Curie. 

 

Am aflat in urma cu 1 luna despre cazul Cosminei, atunci cand organizatiei noastre i-a fost 

solicitat sprijinul pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea deschiderii unei linii 

teledon Romtelecom pentru adunarea de fonduri necesare realizarii operatiei de transplant de 

maduva. Nu am ezitat nicio secunda si, cu sprijinul Romtelecom, incepand cu data de 01 

noiembrie, 0900 900 472 (tarif: 2 €, fără TVA, numai in reteaua Romtelecom) este linia la care 

noi toti putem fi solidari si putem apela pentru a o ajuta pe Cosmina. 

 

In urma demersurilor organizatiei noastre, 4 cluburi de fotbal și-au unit forţele pentru a o sprijini 

pe Cosmina. Incepand cu saptamana aceasta, Steaua, Rapid, Dinamo şi FC Timişoara vor afişa 

pe tabela de marcaj, la meciurile de acasă, numărul de teledon la care oamenii pot apela, 

fotografia Cosminei si mesajul 

Nu fii indiferent! Impreuna putem salva o viata! 

 

Memoreaza numarul si suna si tu la 
 

0900 900 472 

 

 

Incercam sa mediatizam cat mai mult cazul Cosminei si numarul de teledon la tv, radio si presa 

scrisa si acest lucru s-a intamplat pana in prezent, dar nu este suficient. Fiecare secunda conteaza 

acum pentru Cosmina, iar daca impreuna reusim sa informam cat mai multi oameni despre sansa  



 
ASOCIATIA TELEFONUL COPILULUI 

STR. DRUMUL TABEREI, NR. 41-43, SECTOR 6, BUCURESTI 

TEL / FAX: 021.413.00.11 

 

la viata pe care ar putea sa i-o ofere Cosminei, credem ca demersul nostru nu ar ramane fara 

raspuns.  

 

Mai multe si despre implicarea mass-media, a sportivilor, dar si a altor persoane in acest caz: 

www.paun-cosmina.eu 

 

......................................... 

 

Asociația Telefonul Copilului 

Asociaţia Telefonul Copilului este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, activă în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului. 7 zile din 7, între orele 08.00-20.00, Asociaţia 

Telefonul Copilului pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor linia de asistenţă gratuită, unică la 

nivel european, 116 111, specializată în domeniul protecţiei copilului. Apelul catre 116 111 este 

oferit gratuit de Romtelecom si Cosmote.  

 

Pentru informații detaliate legate de Asociația Telefonul Copilului și activitatea acesteia, vă 

rugam să ne contactați la numerele de telefon: 021 413 00.11/0740 111 468, adresa de e-mail 

telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesați website-ul organizației noastre 

www.telefonulcopilului.ro.  
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