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DESPRE ASOCIAȚIA NOEL 

Misiune, viziune 

Misiunea Asociației este de a oferi accesul la tratamentul necesar copiilor bolnavi și pentru 

a arăta drumul pe care trebuie să îl parcurgă părinții care sunt în această situație. 

 

Viziunea Asociației este să ajute cât mai mulți copii bolnavi în România, prin strângeri de 

fonduri pentru tratamente, medicamente sau pentru aparatele de care aceștia au nevoie. 

Sperăm să putem implica cât mai mulți oameni, organizații, instituții cu care putem să 

colaborăm pentru atingerea obiectivului nostru și în final să putem să dăm speranță cât mai 

multor familii aflate la nevoie. 

 

Scurt istoric  

Asociația pentru Micuțul Noel a luat ființă în decembrie 2019 pentru ajutarea micuțului Noel 

în a obține acces la tratamentul inovator oferit de Avexis (subsidiara Novartis), Zolgensma. 

În iulie 2020 strângerea de fonduri pentru Noel s-a încheiat cu succes, campania 

îndeplinindu-și obiectivul de a strânge banii necesari tratamentului până la aniversarea 

primului an de viață al copilului.  

 

La scurt timp după înființare, Asociația pentru micuțul Noel a devenit un punct de referință în 

România în ceea ce priveste strângerile de fonduri pentru cel mai scump tratament din lume, 

Zolgensma, în valoare de 2.1 milioane dolari la care se adaugă costurile de spitalizare și tva-

ul țării în care se face tratamentul. 

 

În prezent, Asociația Noel își continuă activitatea și are ca scop ajutorarea altor copii bolnavi 

să obțină acces la tratamentele, medicamentele și aparatele de care au nevoie pentru a le 

crește calitatea vieții, speranța la viață, precum și nivelul de independență. 

 

Aria geografică: teritoriul României                                           

    Beneficiari: Copii 

 

PROIECTE COPII 2020 

1. Strângeri de fonduri pentru: 

● Noel Olyus 

● Ines Nagy 

● Alessia Curcă 

● Ayan Statie 

● Ervin Szekely 

● Olivia Tokoly Denes 

● Lara Vass 

● Ștefan Suciu 
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Activitatea desfasurata de asociație are loc majoritar în mediul online prin următoarele 

canale: 

1. Site-ul oficial al Asociației Noel disponibil la www.asociatianoel.ro. Pe site vizitatorii 

pot să afle mai multe informații despre Asociație, pot să efectueze donații sau să 

descarce contracte de sponsorizare. În secțiunea Știri sunt publicate informații 

despre strângerile de fonduri precum și noutăți despre aparițiile media ale cazurilor 

susținute, dar și informații despre SMA1, Zolgensma, sau ghiduri practice utile 

voluntarilor. Site-ul a fost lansat în luna iulie 2020, înainte Asociația fiind reprezentată 

prin domeniul www.noelsma1.ro. 

a. În 2020 site-ul a avut un total de 137.678 vizite, din care 136.111 au fost 

vizitatori unici, perioada iulie-decembrie 2020 

b. În medie, site-ul atrage 22.685 vizitatori unici lunar 

c. Cele mai vizitate pagini sunt Donează, Acasă, Mulțumiri, Abonament Lunar 

(donații recurente), Despre Noi 

d. Vizitatorii ajung pe site prin următoarele metode: social-referral-direct 

 

2. Grupul organizat pe Facebook “Uniți pentru Ștefan – SMA1”. Acest grup are 420.000 

membri și strânge fonduri doar pentru Ștefan Suciu care are nevoie de cel mai 

scump tratament din lume, Zolgensma, în valoare de 2.1 milioane dolari la care se 

vor adăuga costurile de spitalizare și TVA-ul aferent țării în care se va face 

tratamentul. Când strângerea de fonduri va fi pe final, părinții copilului vor decide 

care este clinica la care vor apela pentru administrarea tratamentului (în funcție de 

varianta care va fi cea mai potrivită pentru Ștefan la acel moment).   

   

 În acest grup s-au strâns fondurile atât pentru Noel Olyus cât și pentru Alessia 

Curcă, ambii diagnosticați cu SMA1. 

   

3. Grupul organizat pe Facebook “UK – Uniti pentru Stefan – SMA1” care are 8.000 

membri și strânge fonduri pentru Ștefan pe teritoriul Regatului Unit. 

   

4. Grupul organizat pe Facebook “Kéz a Kézben Jótékonysági Licitcsoport”. Acest grup 

are 22.000 membri și strânge fonduri pentru asociație în comunitatea maghiară. 

Acest grup a ajutat la strângerea de fonduri pentru Noel și a strâns fondurile pentru 

cazurile mai mici ale asociației. 

   

5. Grupul organizat pe Facebook “Save Ines”. Acest grup are 19.000 membri și strânge 

fonduri pentru cazurile mai mici ale asociației, în prezent strânge fonduri pentru Ines 

Nagy. 

http://www.asociatianoel.ro/
http://www.asociatianoel.ro/
http://www.noelsma1.ro/
https://www.facebook.com/groups/749355595491433
https://www.facebook.com/groups/625628888350053
https://www.facebook.com/groups/1042888936046079
https://www.facebook.com/groups/196442944246508


 

6. Pagina de Facebook “Ștefan SMA1” care are 8.000 urmăritori. Aceasta este pagina 

folosită de asociației pentru promovarea cazurilor de SMA1 susținute. In acest 

moment, pagina îi este dedicată lui Ștefan. 

   

7. Profilul de Facebook “Asociatia Noel” care are 11.000 urmăritori. Aceasta este 

pagina de promovare a Asociației, indiferent de  cazurile susținute. 

   

8. Profilul de Instagram “stefan.sma1” care are 4000 urmăritori. Acest profil de 

Instagram promovează cazurile de SMA1 ale Asociației. În prezent profilul îi este 

dedicat lui Ștefan. 

   

9. Profil Linkedin prin care se urmărește atragerea de sponsorizări. 

Cele mai multe donații sunt atrase de către Asociație în mediul online, însă acestea sunt 

completate de donațiile primite în rețeaua de urne amplasate în toata tara și de 

evenimentele și târgurile organizate pentru a susține strângerile de fonduri. 

 

Concert Remakers pentru Noel 
la o benzinărie în Carei 

 

https://www.facebook.com/ImpreunaPentruStefanSMA1
https://www.facebook.com/asociatianoelsma1
https://www.instagram.com/stefan.sma1/
https://www.linkedin.com/company/asociatia-pentru-micutul-noel-sma-1/


 

 

 

 

 Despre Metode donație pers 
juridice 

Metode donație pers fizice Canale de comunicare 

Noel Olyus Vârstă la începerea 
campaniei: 3 luni 
Diagnostic: SMA1 
Tratament necesar: 
Zolgensma 
Valoare: $2.1 milioane + 
TVA + costuri spitalizare 
 

Contracte 
donație/sponsorizare 

virament bancar 
euplatesc.ro 
gofundme 
BT Pay 
Paypal 
Strângere de fonduri prin Facebook 
 
Donații prin SMS in cadrul unei 
campanii organizate prin Fundația 
Ringier; 
 
Licitații, tombole și alte concursuri și 
jocuri online menite sa atragă cat mai 
multe donații, articole motivaționale. 
 
Rețea de urne amplaste in diferite 
locații și orașe din România și din 
străinătate. 
 
Organizarea târgurilor și a 
evenimentelor caritabile în România și 
în străinătate (acestea au fost în 
număr redus având în vedere că 2020 
a fost an pandemic) 

website. www.noelsma1.ro 
online, pe grupul de 
Facebook și platformele 
sociale create in numele 
Asociatiei (Facebook, 
Instagram, YouTube, 
LinkedIn) 
pe email 
telefonic 
prin posta 
 
 

Ines Nagy Vârstă la începerea 
campaniei: 4 ani, 11 luni 
Diagnostic: Paralizie 

virament bancar 
euplatesc.ro 
Revolut 

website: 
https://asociatianoel.ro/don
eaza/doneaza-pentru-
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cerebrală, dipareză 
spastică 
Tratament necesar:  
terapii recuperare clinici 
Spania, aparate speciale 
Valoare: 30.000 euro 

Licitații, tombole și alte concursuri si 
jocuri online menite sa atraga cat mai 
multe donații, articole motivationale. 

ines.html 
online, pe grupul de 
Facebook special creat 
pe email 
telefonic 
prin posta 

Alessia 
Curcă 

Vârstă la începerea 
campaniei: 1 an 3 luni 
Diagnostic: SMA1 
Tratament necesar: 
Zolgensma 
Valoare: $2.1 milioane + 
TVA + costuri spitalizare 

virament bancar 
 
euplatesc.ro 
 
BT Pay 
 
Revolut 
 
Paypal 
 
Donatii prin SMS in cadrul unei 
campanii organizate prin fundatia 
Ringier 
 
Licitatii, tombole si alte concursuri si 
jocuri online menite sa atraga cat mai 
multe donatii, articole motivationale. 
 
retea de urne amplaste in diferite 
locatii si orase din România și din 
străinătate 
 
organizarea târgurilor și a 
evenimentelor caritabile în România și 
în străinătate (acestea au fost în 
număr redus având în vedere că 2020 
a fost an pandemic): târguri la nivel 

website: 
www.asociatianoel.ro 
online, pe grupul de 
Facebook si platformele 
sociale create in numele 
Asociatiei (Facebook, 
Instagram, YouTube, 
LinkedIn) 
pe email 
telefonic 
prin posta 
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național, Swimathon Oradea 

Ayan Statie Vârstă la începerea 
campaniei: 3 ani 
Diagnostic: SMA1 
Tratament necesar: 
Zolgensma 
Valoare: $2.1 milioane + 
TVA + costuri spitalizare 

preia fondurile Alessiei preia fondurile Alessiei 

Ervin 
Szekely 

Vârstă la începerea 
campaniei: 4 ani 
Diagnostic: SMA1 
Tratament necesar: 
Achizitionare dispozitive 
medicale 
Valoare: 10.000 euro 

virament bancar 
 
euplatesc.ro 
 
BT Pay 
 
Revolut 
 
Licitatii, tombole si alte concursuri si 
jocuri online menite sa atraga cat mai 
multe donatii, articole motivationale. 

website: 
https://asociatianoel.ro/don
eaza/doneaza-pentru-
ervin.html 
online, pe grupul de 
Facebook special creat 
pe email 
telefonic 
prin posta 

 
Olivia  
Tokoly 
Denes 

 
Vârstă la începerea 
campaniei: 12 ani 
Diagnostic: Sindrom 
Diston Diskinetic 
Tratament necesar: 
Terapie cu oxigen, 
kinetoterapie 
Valoare: 12000 euro 

 
virament bancar 
 
euplatesc.ro 
 
BT Pay 
 
Revolut 
 
Licitatii, tombole si alte concursuri si 
jocuri online menite sa atraga cat mai 

 
website: 
https://asociatianoel.ro/don
eaza/doneaza-pentru-
ervin.html 
online, pe grupul de 
Facebook special creat 
pe email 
telefonic 
prin posta 

http://www.asociatianoel.ro/
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multe donatii, articole motivationale. 

Lara Vass Vârstă la începerea 
campaniei: 5 ani 
Diagnostic: leucemie 
acută limfoblastică 
Tratament necesar: 
Tratament specific clinica 
SUA 
Valoare: $1.500.000 in 
transe pe o perioada de 3 
ani 

virament bancar 
 
euplatesc.ro 
 
BT Pay 
 
Revolut 
 
Paypal 
 
Licitatii, tombole si alte concursuri si 
jocuri online menite sa atraga cat mai 
multe donatii, articole motivationale. 

website: 
https://asociatianoel.ro/don
eaza/doneaza-pentru-
lara.html 
online, pe grupul de 
Facebook special creat 
pe email 
telefonic 
prin posta 

Stefan 
Suciu 

Vârstă la începerea 
campaniei: 2 ani 10 luni 
Diagnostic: SMA1 
Tratament necesar: 
Zolgensma 
Valoare: $2.1 milioane + 
TVA + costuri spitalizare 

virament bancar 
 
euplatesc.ro 
 
BT Pay 
 
Revolut 
 
Donatii prin SMS in cadrul unei 
campanii organizate prin fundatia 
Ringier 
 
Licitatii, tombole si alte concursuri si 
jocuri online menite sa atraga cat mai 
multe donatii, articole motivationale. 
 
retea de urne amplaste in diferite 

website: 
www.asociatianoel.ro 
online, pe grupul de 
Facebook si platformele 
sociale create in numele 
Asociatiei (Facebook, 
Instagram, YouTube, 
LinkedIn) 
pe email 
telefonic 
prin posta 

http://www.asociatianoel.ro/
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locatii si orase din România și din 
străinătate 
 
organizarea târgurilor și a 
evenimentelor caritabile în România și 
în străinătate (acestea au fost în 
număr redus având în vedere că 2020 
a fost an pandemic) 

 

  

Campania 

 “Un capac 

pentru o viață” 

http://www.asociatianoel.ro/


 

REZULTATE 

1. Noel Olyus 
a. Perioada campaniei: decembrie 2019 - iulie 2020 

b. Suma strânsă: $2.4 milioane 

c. Campania “Un capac pentru o viață” – au fost strânse în această campanie 

peste 30 tone deșeuri de plastic – capace de flacoane PET care au fost 

valorificate la colectori autorizați. În organizarea acestor campanii au luat 

parte foarte multe instituții de învățământ, copii, firme care au organizat 

punctele de colectare și transport. Transportul acestor deșeuri a fost realizată 

fără costuri de Firma Rozotti și Mw Trade SRL Carei. 

d. Campania “Un deșeu electric, un pas spre un tratament”- au fost colectate 

deșeuri electrice peste 20 tone care au fost valorificate la colectori autorizați 

implicând multe comunități locale ca : Pericei – județul Sălaj, Buduslău – 

județul Bihor, zona Carei – județul Satu Mare. 

e. Ca o activitate adiacentă acestor campanii au fost colectate peste 2 tone de 

deșeuri de aluminiu și peste 2 tone de flacoane din plastic care la rândul lor 

au fost valorificate 

 

A fost cea mai mare sumă strânsă din donații pentru un caz umanitar din România la acea 

vreme. Această sumă a fost strânsă într-un timp record pentru România până la acea dată, 

9 luni, timp în care s-a construit și o comunitate de peste 110.000 susținători în grupul de 

suport înființat pentru sustinerea acestui caz pe platforma socială Facebook.  

2. Ines Nagy  
a. Perioada campaniei: octombrie 2020 - în derulare 

b. Suma strânsă: 18.000 euro 

 

3. Alessia Curcă 
a. Perioada campaniei: iulie - octombrie 2020 

b. Suma strânsă: $2.5 milioane 

c. La două zile după încheierea campaniei pentru Alessia, producătorul 

medicamentului, Novartis, a oferit tratamentul gratuit Alessiei ca urmare a 

unui program organizat de companie, în cadrul căreia în 2020 100 de copii 

beneficiază de tratament în mod gratuit la nivel global. 

 

Campania pentru Alessia a fost un succes răsunător, depășind cu mult campania pentru 

Noel. Întreaga sumă a fost strânsă în doar 12 săptămâni, devenind, oficial, cea mai mare 

sumă strânsă din donații pentru un caz umanitar din România, strânsă în cea mai scurtă 

perioadă. În acest timp, comunitatea a ajuns la peste 390.000 oameni și companii, donatori 

activi în cadrul campaniei. 
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4. Ayan Statie 
a. Perioada campaniei: - Ayan a preluat fondurile strânse pentru Alessia. 

b. Suma strânsă: - Ayan a preluat fondurile strânse pentru Alessia. 

 

 

5. Ervin Szekely 
a. Perioada campaniei: iulie - august 2020 

b. Suma strânsă: 10.000 euro 

 

 

6. Olivia Tokoly Denes 
a. Perioada campaniei: august - septembrie 2020 

b. Suma strânsă: 12.000 euro 

Intrucât terapiile necesare sunt de lungă durată, strângerea de fonduri se va relua 

periodic. 

 

7. Lara Vass 
a. Perioada campaniei: septembrie - decembrie 2020 

b. Suma strânsă: 51.000 dolari 

Intrucât tratamentul este etapizat pe o perioadă de 3 ani, strângerea de fonduri se va 

relua periodic. 

 

8. Ștefan Suciu 
a. Perioada campaniei: octombrie 2020 - se află în desfășurare 

b. Suma strânsă: 800.000 dolari  

 

Campania pentru Ștefan Suciu se află în desfășurare în acest moment. 

Comunitatea de donatori din grupul organizat pe Facebook destinat lui Ștefan 

a depășit 420.000 membri și continuă să crească.  

 

9. Strângere fonduri Extindere Spital Dr. Robănescu  
a. Perioada campaniei: noiembrie 2020 - se află în desfășurare 

b. Suma strânsă: 40 000 lei pentru finanțare obținere P.U.D  
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Alte rezultate în 2020 

● Suma totală strânsă în 2020: 5.700.000 dolari + 39.000 euro 

● Donatori persoane fizice: aproximativ 500.000 

● Companii donatoare: aproximativ 2.000 

● Voluntari înscriși în Asociație: 50 

● Urne amplasate: 200 

● Apariții media:  

○ TV 

■ Știrile TVR 

■ TVR Timișoara 

■ Prima TV 

 

○ Radio 

■ Radio Zu, Orașul Faptelor Bune 2019 

 

○ Presa scrisă, online: 

■ Libertatea 

■ Bihon 

■ Presa SM 

■ Bihoreanul 

 

Susținători persoane publice: aproximativ 200 persoane publice s-au implicat in sustinerea si 

promovarea cazurilor  promovate de Asociație. 

 

Unul din târgurile caritabile organizate de voluntari.

http://www.asociatianoel.ro/


 

 

DATE FINANCIARE 

● Suma totală strânsă în 2020: 5.700.000 dolari + 39.000 euro 
 

 

1. Suma colectată din campania de redirecționare a impozitului pe veniturile salariale (230) a fost de 583803,07 lei 
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2. Suma colectată din sponsorizări de către firme – 1 596 543,20 lei 
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3. Sume provenite din campanii SMS organizate prin intermediul Fundației Ringier total:  1 165 595 lei 
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SUSȚINĂTORI:  

 

COALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRE ORADEA 
PAROHIA REFORMATA HODOS 
PAROHIA REFORMATA ANDRID 
ON TIME FAST TRACK SRL - Oradea 
PAROHIA REFORMATA DUMBRAVA 
PUBLIPOSTAGE SRL - Cihei 
EPISCOPIA ROMANO CATOLICA ORADEA 
PARO. ROM. CATOLICA FOIENI 
PAROHIA REFORMATA CAMAR 
ASOCIATIA REKETTYE 
SCOALA GIMNAZIALA SANTAU 
Colegiul National Samuil Vulcan Beius 
Biserica cu hramul Sf Arhangheli Mihail si Gavril 
Oradea 
ASOCIATIA PT.MICUL PRINT 
Parohia Reformata Archid 
BANAT MEAT TRADING SRL 
TECHNIC JOBS SRL 
SC RETEX PRODCOM SRL 
SC TOMIX PROFI SRL 
TRANSILVANIA PIG COOPERATIVA AGRICOLA 
KORMOS SILVA SRL 
DALEX TEH SRL 
BIOLAND ROMANIA 
BIROU NOTARIAL BARA EUGENIA LIVIA 
NOSA EXCONT SRL - VALEA LUI MIHAI 
PAROHIA REFORMATA CIMPULUNG LA TISA 
Asociație Femei Bors 
PAROHIA REFORMATA AGHIRESU 
KOZMA ZSOMBOR INTREPRINDERE INDIVID 
SERVICII PROFESIONALE CONTABILE SRL 
Aqua Medica Satu Mare 
AMBROSIUS PRODCOM SRL 
VINANT SRL 
 

Scoala Gimnaziala Bathory Istvan , SIMLEU Silvaniei 
Liceul Teh. S BARNUTIU SIMLEU  
GS Ioan Ossian Simleu  
Keravil, Simleu  
CS ROYAL KWON 
SELSAN SRL 
BOS HUNGARY 
ORDOG NAGY AGROPREST 
SOSUT AGRO SRL 
COMUNA CARASTELEC 
PAROHIA REFORMATA DEVA 
DIN PARTEA COMUNITATII SATULUI UILEACU 
SIMLEULU 
FARMACIA DAMIAN 
ECHIPA LIDL ORADEA 
PAROHIA REFORMATA COSEIU 
AS CLUBUL SPORTIV SZEKELYHIDI SASOK 
PAROHIA REFORMATA JIBOU 
PAROHIA REFORMATA DUMBRAVA 
birou Logistica CONNECT GROUP 
SC Sheros Comp SRL 
SC Spebo SRL 
OMILOS ORADEA 
Vip Admin SRL 
Cabinet stomatologic Ladent 
Constructii Marcut SRL 
PAROHIA ORTODOXA ROMANA CURTUISENI 
PAROHIA REFORMATA CHERECHIU 
PAROHIA REFORMATA SALATIC 
SC ROMWAY TRADE SRL ECHIPA - 
BISERICA REFORMATA CALVINEUM 
AMADIAVAS SRL 
KILOMETRUL 17 SRL 
RADAX SRL 
MALIPEN SRL 

FESTIVAL CAREI 
DONATIE SCOALA GIMNAZIALA SANTAU 
BISERICA CRESTINA BHAPTISTA BEZNEA 
BRAN COM IMPEX SRL 
ASOCIATIA DE AJUTOR UMANITAR CAMARA 
ZIBELIBE SRL 
BISERICA REFORMATA IP 
BISERICA REFORMATA CADEA 
ASOCIATIA DE FEMEI REFORMATI BIHARIA 
Scoala Gimnaziala Szacsvay Imre 
TSV GRAND MARKETING SRL 
RATZ TRAD SERV SRL 
COLECTIVULUI DUNCA CONSTRUCT 
ELEVI LICEUL KEMENY ZSIGMOND 
NEDMANIA CONSTRUCT SRL 
SCIO INTERNATIONAL SRL 
AGROMIH SRL 
LENTIMED SRL 
Challenge Sala fitness – Oradea 
AMADIAVAS SRL 
KILOMETRUL 17 SRL 
RADAX SRL 
MALIPEN SRL 
BIS CREST BAPTISTA MAGHIARA BIHARIA 
PAROHIA REFORMATA STANA 
COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 
FAINA EUROTRANS SRL 
Agricola Utvinis SRL 
 
Și mulți alți... 

http://www.asociatianoel.ro/


www.asociatianoel.ro 

tel: 0751083631 

e: contact@asociatianoel.ro 

6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociatianoel.ro/


www.asociatianoel.ro 

tel: 0751083631 

e: contact@asociatianoel.ro 

7 

 

 

http://www.asociatianoel.ro/

