
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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Ziua Cooperării Europene 2019 
 

Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020 
se alătură și în acest an celorlalte programe de cooperare 
finanțate de Uniunea Europeană, în cadrul unui eveniment 
devenit tradițional, Ziua Cooperării Europene. 

Acțiunile noastre vor contribui la salvarea de vieți omenești., prin  
organizarea unei campanii de donare de sânge, în aria acoperită 
de program.  

”Europa pentru TINE! Tu pentru VIAȚĂ! Fii DONATOR!” este 
sloganul campaniei care se va derula simultan în Ucraina și în 
România, în perioada 18 – 20 septembrie 2019, în centrele de 
transfuzie din toate capitalele regionale, Tulcea, Botoșani, 
Suceava, Baia Mare, Satu Mare (România), Cernăuți, Ivano-
Frankivsk, Uzhorod, Odessa (Ucraina).  

Vă invităm să vă alăturați acestei inițiative și, prin mijloacele și 
canalele care vă stau la dispoziție, inclusiv pagina web și social 
media, să sprijiniți eforturile noastre de promovare a campaniei 

de donare de sânge.  

În perioada de campanie, programul a pregătit surprize pentru donatori, iar la final, prin tragere la sorți, va acorda premiul 
cel mare, câte o bicicletă MTB pentru fiecare locație. Extragerea câștigătorilor se va transmite live, pe pagina de 
Facebook a Programului, ENI CBC Romania-Ukraine 2014-2020, pe 26 septembrie 2019. 

Atragerea unui număr cât mai mare de donatori va face ca demersurile programului, ale partenerilor săi, dar și implicarea 
locuitorilor din cele două țări să contribuie cu adevărat la salvarea semenilor noștri. 

Vă mulțumim! 

 
 
 
Programul Operațional Comun România- Ucraina  2014-2020  este finanțat de  Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de 
Vecinătate (ENI). 
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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