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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Un accident teribil îi putea curma viaţa unei fetiţe de 14 ani 

Lorena a suferit arsuri grave pe 25% din corp 
 

2017 este un an pe care o fată din Motru nu îl va uita prea curând. La începutul 

lunii martie, Lorena Modoran a vrut să aprindă focul în sobă şi a aruncat cu benzină. Din 

nefericire, bidonul cu combustibil s-a aprins şi a explodat. În urma teribilului accident, 

tânăra de 14 ani a suferit arsuri foarte grave pe un sfert din suprafaţa corpului. 

A fost transportată de urgenţă la Craiova, unde a şi fost stabilizată. După două luni de 

internare, copila s-a întors acasă şi a început să caute pe internet soluţii pentru a scăpa de 

urâtele cicatrici care i-au rămas în urma nefericitului accident.  

Aşa a aflat de cazul Sarei Anton, o fetiţa de numai 2 ani  care a suferit arsuri grave pe 

40% din corp. Micuţa a urmat mai multe multe proceduri la LIV Hospital din Istanbul, care au 

constat în transplant cu celule stem şi operaţii de reconstrucţie a pielii, iar rezultatele au fost 

unele remarcabile. 

 

Lorena a ajuns deja la Istanbul, dar mai are nevoie de 4.000 de Euro 

În urma campaniei umanitare derulate de Asociaţia “Salvează o inimă” în mediul online, 

s-a reuşit strângerea a 31.000 de Euro din totalul de 35.000 de Euro. Astfel, Lorena a ajuns în 

Istanbul, unde medicii o pregătesc deja pentru primele operaţii de reconstrucţie a pielii, prin 

metoda transplantului cu celule stem. Pentru finalizarea tratamentului, tânăra mai are nevoie de 

4.000 de Euro. 

Donaţiile pot fi făcute prin: 

 Campanie de donaţii prin SMS. Donaţii de 2 Euro prin SMS la numărul 8832 cu textul 

“Lorena”, campanie valabilă până la data de 1 decembrie. 
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 Pe platforma de donaţii www.salveazaoinima.ro. Donaţiile pot fi făcute prin card, 

Paypal sau redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit. 

 Transfer bancar în conturile Asociaţiei “Salvează o inimă”, cu specificaţia “Lorena 

Modoran”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont în lei), RO28BTRLEUR 

CRT00W8287001 (cont în Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în dolari). 

 

Asociația “Salvează o inimă”, înființată pe data de 17 decembrie 2012, a reușit să 

salveze, până în prezent, peste 300 de copii cu malformații grave. La campaniile umanitare 

organizate de Asociație, s-au alăturat peste 70.000 de persoane și companii românești și 

internaționale, înregistrându-se pe platforma online donații peste 2.132.000 de Euro şi peste 

675.000 de Euro din campanii de donaţii prin SMS. Pentru merite deosebite, Asociația 

“Salvează o inimă” a fost nominalizată la mai multe gale importante dedicate ONG-urilor, printre 

care amintim: Gala “Oameni pentru Oameni” (2014, 2015 și 2016), Gala “Societății Civile” (2016 

şi 2017), Gala “Oamenii Timpului” (2015) și Gala “Zece Oameni de Valoare” (2016). 

 

Persoană de contact 

Vlad Plăcintă 

Președinte 

Asociația “Salvează o inimă” 

0752753540 

Transmite, 

Dr. Tănase Tasenţe 

Director General  

Plus Communication 

0725.465.508 
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