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Ziua Cooperării Europene 2019  

Peste 900 de persoane au donat sânge în aria Programului România-Ucraina 

  
Programul Operațional Comun România- Ucraina 2014-2020 s-a alăturat și în acest an celorlalte programe de cooperare 
transfrontalieră pentru a sărbători Ziua Cooperării Europene.  

Astfel, structurile de management ale programului au decis organizarea unui eveniment special pentru a marca  Ziua 
Cooperării Europene 2019: derularea campaniei de donare de sânge „Europa pentru TINE! Tu pentru VIAȚĂ! Fii 
DONATOR!”, în întreaga arie eligibilă a programului. Evenimentul a beneficiat de sprijinul centrelor de transfuzie sanguină 
situate în aria eligibilă din cele două țări participante în program: Tulcea, Botoșani, Suceava, Baia Mare și Satu Mare (în 
România) și Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Ujhorod și Odessa (în Ucraina).   

În perioada 18- 20 septembrie 2019, 930 de persoane de pe ambele părți ale frontierei au venit la cele nouă centre de 
transfuzie, participante în campanie și au donat peste 350 litri de sânge care a fost folosit pentru salvarea celor care au 
avut nevoie urgentă de tranfuzie sanguină.  

Printre donatori, oameni din comunitățile locale care au considerat important să facă un efort vital pentru semenii lor, s-au 
aflat și reprezentanți ai Jandarmeriei, ai serviciilor de intervenție în situații de urgență sau funcționari din cadrul autorităților 
publice locale, inclusiv membri ai Comitetului Comun de Monitorizare a programului. 

Pentru a răsplăti efortul participanților, Programul România-Ucraina a organizat o tombolă, premiile constând în 9 biciclete 
MTB, acordate câte unui donator din fiecare centru de transfuzie. Extragerea numelor câștigătorilor a fost realizată live, pe 
pagina de Facebook a programului, ENI CBC Romania-Ukraine 2014-2020, iar câștigătorii s-au prezentat la centrele de 
transfuzie unde li s-a decernat premiul.  

Structurile de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina le mulțumesc tuturor celor implicați în 
derularea acestei campanii, atât centrelor de transfuzie din cele nouă orașe, care au asigurat condițiile optime donatorilor, 
cât și oamenilor care au donat sânge și au făcut ca acest eveniment să aibă un impact real. 

 

 

 



Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de 
ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea culturală şi 
libertățile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtășire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara granițelor sale. Comisia Europeană 
este organul executiv al UE. 
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Programul Operațional Comun România- Ucraina  2014-2020  este finanțat de  Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de 
Vecinătate (ENI) și co-finanțat de statele participante în program. 
Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Ucraina și va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European 
de Vecinătate: evoluția către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre 
și nemembre ale UE care se învecinează. 
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