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COMUNICAT DE PRESĂ 

Bucură-te de mișcare în natură și donează o șansă la viață! 

28 august 2016, pădurea Băneasa, ora 09:00 

 

Toți cei care iubesc sportul și mișcarea în aer liber sunt invitați duminică, 28 august 2016, la ora 
09:00, în pădurea Băneasa, unde vom da startul celei de a 4-a ediții a campaniei ”Donează o 
șansă la viață!”. 

Organizată de către Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice 
(RNDVCSH) împreună cu MPG, agenție de marketing sportiv, lider pe piața evenimentelor sportive 
pentru amatori, campania este dedicată conștientizării importanței de a ne menține sănătatea la un 
standard ridicat și de a avea un stil de viață activ. Campania este susținută de Ministerul Sănătății 
și va implica activități sportiv-recreative, dar și activități de informare și sensibilizare a persoanelor 
sănătoase cu vârsta între 18 şi 45 de ani, care se pot înscrie pentru a deveni donatori voluntari de 
celule stem hematopoietice. 

Lansarea campaniei are loc în cadrul concursului de alergare RUNFEST – Bucharest FOX TRAIL 
Half Marathon, organizat de MPG în pădurea Băneasa, și adresat amatorilor de mișcare, care se 
află la cea de a 4-a ediție. Organizatorul evenimentului sportiv a pregătit curse de alergare pentru 
toate abilitățile, pe trasee diferite, de la 2,5 km la 21 de km, și o atmosferă specială, plină de 
veselie și energie, astfel încât toți participanții să aibă parte de o experiență frumoasă în natură.  

Cu ocazia sărbătoririi Zilei mondiale a donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice,  pe 
17 septembrie,  ministrul sănătății, domnul Vlad Voiculescu și ambasadorii Registrului vor purta 
ștafeta și vor transmite mesaje de mulțumire tuturor donatorilor.  

“Fiecare dintre noi poate fi șansa la viață a unui bolnav cu cancer de sânge care așteaptă un 
donator sănătos compatibil. Este o cursă contra cronometru în care pacienții care suferă de aceste 
boli grave speră ca timpul să stea în loc până când un donator voluntar, frate de sânge cu el, va 
dona și-l va vindeca. Mulțumim donatorilor care prin acest gest au dat viață mai departe!”, a spus 
dr. Aurora Dragomirișteanu, directorul RNDVCSH. 

Cursele de alergare pentru copii, cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani, din cadrul RUNFEST – 
Bucharest FOX TRAIL Half Marathon vor fi dedicate promovării Zilei Mondiale a Donatorilor 
Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. La start, membrii familiilor sunt invitați să se alăture 
copiilor înscriși în competiție și să alerge pentru a  susține campania “Donează o șansă la viață!”. 
Participarea celor mici la acest eveniment  va fi gratuită în limita a 250 de locuri, iar înscrierile se 
fac online până la finalul zilei de miercuri, 24 august a.c., pe pagina dedicată competiției de pe 
platforma de alergare RUNFEST: www.runfest.ro. Părinții trebuie să le facă un cont pe platforma 
RUNFEST și să îi înscrie pe copii în concurs, iar înainte de eveniment cei mici vor primi pachete 
competiționale atractive. După ce s-au bucurat de libertatea de mișcare în natură, pe traseul de 2,5 
km dedicat lor, la finalul curselor, toți copiii vor fi răsplătiți cu medalii. Totodată, părinții micilor 
alergători vor primi tricouri personalizate cu sigla Zilei Mondiale a Donatorilor Voluntari de Celule 
Stem Hematopoietice. Toate informațiile despre crosul RUNFEST – Bucharest FOX TRAIL Half 
Marathon, despre cursele de alergare, beneficii, servicii și premiile pregătite pentru câștigători pot fi 
găsite pe pagina concursului de pe platforma www.runfest.ro.   

http://www.runfest.ro/
http://www.runfest.ro/


 
 

Pag 2 din 3 
 
22 august 2016 

 
 

Str. Constantin Caracaș, Nr. 2-8, Sector 1, București 011155, România  
Tel: +4021 201 8800, Fax: +4021 201 8828, e-mail: office@rndvcsh.ro 

www.rndvcsh.ro; www.registru-celule-stem.ro 

 

*** 

Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice este o instituţie publică, 
în subordinea Ministerului Sănătăţii, a cărui misiune este de a identifica şi asigura, la standarde 
internaţionale, donatori de celule stem hematopoietice compatibili neînrudiţi,  pentru toți pacienţii 
din România care au nevoie de un transplant și care nu au donatori compatibili în familie. Una 
dintre activităţile de bază ale Registrului o constituie organizarea şi menţinerea unei baze de date 
complexe cu donatorii voluntari de celule stem hematopoietice și, în acelaşi timp, cu pacienţii care 
au nevoie de un transplant. 

Mai multe informații despre campanie și cum puteți deveni donator de celule stem găsiți pe 
site-ul www.registru-celule-stem.ro .  

Cei care doresc să devină donatori ne pot contacta la TelVerde 0800 88 STEM (7836), număr 
apelabil din  reţeaua Romtelecom, pot accesa site-ul www.registru-celule-stem.ro sau se pot 
adresa direct unuia dintre cele 21 centre ale donatorilor de celule stem.  

Donarea de celule stem hematopoietice este voluntară, anonimă şi neremunerată. Este un gest 
prin care donatorul de celule stem hematopoietice poate salva o viață! 

 

*** 

RUNFEST – Bucharest FOX TRAIL Half Marathon 

28 august 2016, pădurea Băneasa 

Programul evenimentului: 

 07.30: Ridicarea pachetelor de concurs pentru alergătorii înscriși în concurs (KIDS RACES, 6-

11 ani, alte curse, +12 ani). Înregistrarea susținătorilor pentru KIDS RACES 

 08.30: Închiderea ridicărilor de pachete pentru copii 

 09.00: Start copii pe traseul KIDS de 2,5 Km 

 09.45: Festivitatea de premiere pentru copii 

 10.00: Închiderea ridicărilor de pachete pentru toți concurenții înscriși la eveniment 

 10.00: Sesiune de încălzire susținută de un antrenor sportiv 

 10.15: Sedință tehnică 

 10.30: Start în cursă pentru traseele: Scurt - 5 Km, Standard - 10 Km și Epic - 21 Km 

 13.30: Timp limită de parcurgere a traseului 

 14.00: Festivitatea de premiere pentru concurenții de la traseele Scurt, Standard și Epic 
 

Zona de Start/Finish a evenimentului RUNFEST – Bucharest FOX TRAIL Half Marathon va fi 
amenajată lângă pădurea Băneasa, pe Aleea Privighetorilor, în fața Academiei de Poliție din 
București. Accesul poate fi făcut cu mașina personală sau cu mijloace de transport ale RATB, 
respectiv cu autobuzul 301. 

http://www.registru-celule-stem.ro/
http://www.registru-celule-stem.ro/
http://www.runfest.ro/ro/competitie-alergare/bucharest-fox-trail-half-marathon-2016
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*** 

Pentru informații despre campania DONEAZĂ O ȘANSĂ LA VIAȚĂ: 

Aurora Dragomirişteanu 

Director general RNDVCSH 

[M] +40 722 751 147 
[F]  +40 21 201 8800  
[E] aurora.dragomiristeanu@rndvcsh.ro 
[E] office@rndvcsh.ro  
[W] www.registru-celule-stem.ro   
 

Pentru informații despre RUNFEST: 

Elena Vavilov 

PR Manager MPG 

[M] +40 725 546 271 
[P] +40 31 805 4042  
[F] +40 31 805 2697  
[E] elena.vavilov@mpg.com.ro 
[E] media@mpg.com.ro  
[W] www.mpg.com.ro  
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