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COMUNICAT DE PRESĂ 

Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice  

 

Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) vă 
invite mâine sâmbătă 17 septembrie să sărbătorim împreună Ziua Mondială a Donatorilor 
de Celule Stem Hematopoietice.  

Copii și părinți au dat startul campaniei “Donează o șansă la viață!” și s-au înscris în 
competiție pentru mișcare și sănătate. Alătură-te și tu caravanei și vino în Parcul Drumul 
Taberei mâine la ora 12, unde într-o atmosferă specială, plină de veselie și energie,  
mulțumim celor care au donat și au salvat vieți.     

Ziua mondială a donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice este sărbătorită în 
întreaga lume de peste 50 de Registre Cu acestă ocazie, ministrul sănătății, domnul Vlad 
Voiculescu și ambasadorii Registrului vor transmite mesaje de mulțumire donatorilor 
voluntari din lumea întreagă care au salvat mii de vieți precum și tuturor celor care doresc să 
devină donatori voluntari. 

”Găsirea unui frate/soră de sânge care să fie perechea unui pacient care are nevoie de 
transplant de celule stem hematopoietice este ca găsirea unui ac în carul cu fân. Cei 
diagnosticați cu o boală gravă de sânge au nevoie de un transplant de celule stem, cât mai 
curând posibil. Până în prezent 107 români care sufereau de boli grave de sânge au fost 
transplantați cu celule stem hematopoietice de la donatori voluntari neînrudiți, în centrele de 
transplant medular din București, Timișoara și Târgu Mureș. Alti zeci de bolnavi așteaptă ca un 
donator să fie perechea lui și să-i dea a o nouă șansă la viață. Pentru jumătate din pacienții 
români nu există donator pereche niciunde în lume. Găsirea unui donator pereche este o cursă 
contra cronometru, iar șansa lor de a găsi un donator este creșterea Registrului cu donatorii 
voluntari înscriși în România. Mulțumim celor care au donat și-au dat viață mai departe!” a 
spus dr. Aurora Dragomirișteanu, directorul RNDVCSH. 

 

Vă invităm să încurajați tinerii din familie, prietenii și colegii să  participe la activitățile sportive 
în aer liber și să se alăture caravanei “Donează o șansă la viață!”. Cei care doresc se pot 
înscrie pe loc în Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice și dacă într-o zi au 
șansa ca să fie perechea unui bolnav cu cancer de sânge, pot salva o viață! 

 

*** 
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CAMPANIA DONEAZĂ O ȘANSĂ LA VIAȚĂ! este la a 4-a ediție 

 

Organizată de către Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice 
(RNDVCSH) împreună cu unitățile sanitare care au organizate centre de înscriere a 
donatorilor, laboratoare de testare, centre de donare și centre de transplant de celule stem 
hematopoietice din toată țara.  

Campania este dedicată conștientizării importanței de a ne menține sănătatea și de a avea un 
stil de viață activ, dar și informării și sensibilizării persoanelor sănătoase cu vârsta între 18 şi 
45 de ani, care se pot înscrie pentru a deveni donatori voluntari de celule stem 
hematopoietice.  

Campania susținută este de Ministerul Sănătății și finanțată din Programul national de 
sănătate publică ”Transplantul de celule stem hematopoietice periferice și centrale”.  

În București campania este susținută de primăria Bucureștiului, primăria sectorului 6 și 
primăria sectorului 3 și de partenerii MPG, RUNFEST, RoStar, Metrorex, RATB, Cumpăna și 
Aqua Carpatica.  

În București caravana Donează o șansă la viață va fi prezentă în zilnic între orele 15:00 și 
22:00, în parcurile: Drumul Taberei (în perioada 17-20 septembrie) și Alexandru Ioan Cuza (în 
perioada 21-25 septembrie). În zona de la intrarea principală în Parcul Drumul Taberei și în 
zona ”la platani” în parcul Alexandru Ioan Cuza, vor fi amplasate corturi publicitare și centrul 
mobil de donare, un autocar dotat cu echipamentele medicale necesare pentru recoltarea 
probelor de sânge, iar persoanele care doresc să se înscrie ca donatori vor putea fi testate pe 
loc și vor afla gratuit ce grupă de sânge și ce tip de Rh au.  

 

Programul evenimentelor organizate la nivel național în perioada 17 – 25 septembrie: 
 

Oraș Data Program Cine 
organizează 

Unde Detalii eveniment 

Arad 17.09.2016 10.00-
15.00 

CTS Arad Centrul 
municipiului 
Arad 

Marsul biciclistilor cu ocazia Zilei Mondiale a 
Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice 
– campanie de sensibilizare și informare 

18-28.09.2016 10.00-
15.00 

CTS Arad evenimente 
stradale 

Campanie stradală de informare și înscriere 
în RNDVCSH - evenimente organizate cu 
ocazia Zilelor Aradului 

Bacău 17.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Bacău Sediul CTS 
Bacău 

Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem 
Hematopoietice – campanie de informare și 
înscriere în RNDVCSH 

19-21.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Bacău Sediul CTS 
Bacău 

Campanie de informare și înscriere în 
RNDVCSH 
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Oraș Data Program Cine 
organizează 

Unde Detalii eveniment 

Cluj 
Napoca 

17.09.2016  CRTS Cluj Sediul CRTS 
Cluj 

Conferinta de presa cu tema: “Ce inseamna 
sa fii donator de celule stem?” 

Galați 17.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Galați Sediul CTS 
Galați 

Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem 
Hematopoietice – campanie de informare și 
înscriere în RNDVCSH 

Iași 17.09.2016 9.00 – 
18.00  

IRO Iași Piața Unirii Iași Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem 
Hematopoietice – campanie de informare și 
înscriere în RNDVCSH 

18.09.2016 9.00 – 
18.00  

IRO Iași Intrarea in 
Parcul 
Expozitiei, Iași 

Campanie de informare și înscriere în 
RNDVCSH 

19.09.2016 9.00 – 
18.00  

IRO Iași Curtea 
Institutului 
Regional de 
Oncologie Iași 

Campanie de informare și înscriere în 
RNDVCSH 

Mizil 6.09.2016  CTS Ploiești Centrul 
Orașului Mizil 

Campanie de informare și și înscriere în 
RNDVCSH 

Oradea 17.09.2016  CTS Oradea Centrul 
municipiului 
Oradea 

Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem 
Hematopoietice – campanie de informare și 
înscriere în RNDVCSH 

19.09.2016  CTS Oradea Emisiunea TV 
“Vocile 
Bihorului”  

La emisiunea TV “Vocile Bihorului” este 
invitat  Abel Moca – donator de Celule Stem 
Hematopoietice 

Ploiești 28.08.2016  CTS Ploiești TV Prahova - 
emisiunea  
,,Prin obiectiv” 

Startul campaniei “Donează o șansă la viață” 
în județul Prohova va fi dat de  către 
doamna  dr. Georgeta Hanganu la emisiunea   
cu Dana 
ălăceanu                                                  

30.08.2016 09.00-
15.00 

CTS Ploiești Regia de 
Transport 
Ploiesti 

Campanie de informare și și înscriere în 
RNDVCSH 

9.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Ploiești Sediul 
Asociației Pay 
it Forward 
Ploiești 

Campanie de informare și și înscriere în 
RNDVCSH 

13.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Ploiești Poliția 
municipiului 
Ploiești 

Campanie de informare și și înscriere în 
RNDVCSH 

15.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Ploiești Fundația 
Regina Maria 
Ploiești 

Campanie de informare și și înscriere în 
RNDVCSH 

16.09.2016  CTS Ploiești Emisiune Prezentare a donării de celule stem si de 
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Oraș Data Program Cine 
organizează 

Unde Detalii eveniment 

Prahova Tv mulțumiri donatorilor de celule stem 
hematopoietice 

17.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Ploiești Centrul 
municipiului 
Ploiești 

Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem 
Hematopoietice – campanie de informare și 
înscriere în RNDVCSH 

Râmnicu 
Vâlcea 

17.09.2016 10.00-
15.00 

CTS Vâlcea River Plaza 
Mall Râmnicu 
Vâlvea 

Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem 
Hematopoietice – campanie de informare și 
înscriere în RNDVCSH 

Slobozia 17.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Slobozia Sediul CTS 
Slobozia 

Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem 
Hematopoietice – campanie de informare și 
înscriere în RNDVCSH 

Slatina 17.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Olt Centrul 
Olimpia 
Fitness, Aleea 
Tineretului, 
Nr.1C, Slatina  

Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem 
Hematopoietice – campanie de informare și 
înscriere în RNDVCSH 

19.09.2016 09.00-
15.00 

CTS Olt Liceul Ion 
Minulescu, 
Liceul Radu 
Greceanu 

Campanie de informare și înscriere în 
RNDVCSH 

Târgu 
Mureș 

17.09.2016 10.00-
15.00 

CTS Tg.Mureș 
și Clinica de 
Hematologie și 
Transplant 
Medular 
Tg.Mureș 

Centrul 
municipiului 
Tg.Mureş 

Conferinta de presă 
Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem 
Hematopoietice – campanie stradală de 
informare și înscriere în RNDVCSH 

Timisoara 17.09-
25.09.2016 

09.00-
15.00 

CTS Timisoara Sediul CTS 
Timisoara 

Campanie de informare și înscriere în 
RNDVCSH realizata cu sprijinul unor 
voluntari de la o echipa de baschet locala 

 

*** 

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 .  

http://www.registru-celule-stem.ro/
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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! 

*** 

http://www.registru-celule-stem.ro/

