
 

Comunicat de presă 

UNSICAR susține construirea primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din 

România, un proiect al Asociației Dăruiește Viață 

 

 

București, 13 decembrie 2018 – Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și 

Consultanță în Asigurări din România – UNSICAR – lansează o campanie de susținere a 

construirii primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, un proiect al 

Asociației Dăruiește Viață. 

 

Startul aceastei campanii a fost dat în cadrul Galei Premiilor UNSICAR, din 12 decembrie 2018, 

prin donarea unei părți din fondurile atrase pentru organizarea acestui eveniment. 

 

Acțiunile viitoare se vor desfășura în perioada ianuarie-martie 2019 și vor consta în donații 

din partea membrilor UNSICAR, reprezentând fie sume fixe, fie sume per poliță intermediată. 

 

Primii brokeri care și-au anunțat implicarea în această inițiativă sunt Asifort, Asig 

Management, CND Insurance Broker, Destine Broker, Hobbit Broker, Inter Broker, MARSH, 

Maxygo, MAI Broker, Otto Broker, Prestige Broker și RoGrup Broker. Această listă va fi 

actualizată, pe măsură ce și alți membri UNSICAR își vor anunța implicarea. 

 

“Este timpul ca UNSICAR să susțină astfel de proiecte sociale, pentru că unul dintre obiectivele 

noastre este de a fi cât mai aproape de comunitățile în care activăm, dincolo de profesia 

noastră. Ne bucură sprijinul colegilor noștri și suntem convinși că numărul acestora va crește 

în perioada imediat următoare. Cred că este foarte important să facem astfel de lucruri pentru 

cei care au nevoie de sprijinul nostru și ale căror proiecte vor aduce beneficii pe termen lung 

pentru România”, a declarat Dorel Duță, președinte UNSICAR. 



 

Asociația Dăruiește Viață a adus România cu 25 de ani în față în domeniul hemato-oncologiei, 

prin proiectele realizate, investind peste 6 milioane de euro în spitalele din România, 

modernizând și dotând în special secții de oncologie, astfel încât, un număr cât mai mare de 

pacienți să poată beneficia de tratament la standarde europene, pentru ca șansele lor de 

vindecare să crească. 

În acest momenet construiește Primul Spital de Oncologie Pediatrică și Radioterapie pentru 

copiii bolnavi de cancer din România. Făcut de Oamenii Mari pentru Oamenii Mici. Pentru că 

în România un copil bolnav de cancer din doi moare. În timp ce în Europa 80% trăiesc. 

Acesta va conține: 

- Radioterapie:  două buncăre la subsol, plus spațiile de pregătire pacienți 

- Spațiu pentru un nou RMN și un nou CT, cu spații dedicate anestezierii pacientului copil 

- Oncologie - ambulator și internare continuă (parter și etaj 1) 

- Hemato - oncologie: saloane și 5 camere sterile (etaj 2) 

- Chirurgie (etaj 3) 

- Neurochirurgie (etaj 4) 

- Terapie intensivă (etaj 5) 

- Bloc operator cu 8 săli de operație (etaj 6) 

- Număr paturi: 200. 

Procesul de strângere de fonduri este complet transparent, cu toate etapele și rezultatele 

comunicate pe Bursa de Fericire – www.bursadefericire.ro, platforma online de strângere de 

fonduri a Asociației Dăruiește Viață. Stadiul proiectului poate fi urmărit constant pe pagina de 

facebook și pe site-ul Dăruiește Viață, www.daruiesteviata.ro, în Jurnalul de Spital. 

Acest proiect poate fi sprijinit și cu un SMS – 8864- cu mesajul SPITAL – 4 euro/luna. 

 

 

Despre UNSICAR 

Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari – UNSICAR, 

organizație înființată în anul 2000, reprezintă 75 de companii - de brokeraj de asigurare, de 

regularizare daune, de pregătire profesională. Cota membrilor UNSICAR totalizează peste 60% 

din piața de brokeraj de asigurare. Uniunea reprezintă interesele colective ale membrilor săi 

și colaborează cu instituţiile publice pe aspecte care privesc piaţa de brokeraj de asigurare și 



consumatorul de produse de asigurare. UNSICAR este membru cu drepturi depline a BIPAR 

(Bureau International des Producteurs d’Assurances et de Reassurances), organizație 

internationala înființată in 1937 care reunește asociațiile profesionale naționale ale 

intermediarilor în asigurări, precum și a POI (Partners of Intermediaries). 

 


