


Evenimentele nefavorabile care au avut loc recent în România ne 
demonstrează că încă ne confruntăm cu un deficit major de donatori 
de sânge.

Conform datelor din Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Iași, 
pentru a răspunde prompt fiecărei unităţi medicale ar trebui să se 
înregistreze zilnic în jur de 80-90 de donatori, iar în prezent 
numărul donatorilor este sub așteptări.
Proiectul „Donează Sânge, Fii Erou!”, aparținând Departamentului 
de Sănătate Publică din cadrul Federației Asociațiilor Studenților în 
Medicină din România, vine în întâmpinarea acestei probleme prin 
organizarea unei campanii ample de informare și conștientizare cu 
privire la importanţa donării de sânge, precum și educare și 
strângere de donatori de sânge.

Fiind un proiect realizat la nivel național, acesta se va desfășura 
simultan în mai multe centre universitare din țară printre care: 
București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Oradea, Craiova, Brașov, 
Constanța, Galați, Timișoara.



În luna aprilie a anului 2022, la Centrul Regional de Transfuzie 
Sanguină din Iași, precum și în alte 3 județe din Moldova ( Botoșani, 
Neamț, Suceava), se va desfășura o campanie marca Donează care va 
avea ca obiectiv atât strângerea de donatori de sânge, cât și de 
plasmă convalescentă COVID-19.

Pandemia ne-a demonstrat că deficitul de sânge și plasmă este 
major. În acest sens, în noiembrie 2020, am desfășurat la Iași o 
campanie de donare de plasmă convalescentă Covid-19 care s-a 
intitulat ”Donează plasmă, fii erou!”. În cadrul acestei campanii am 
reușit să oferim informații corecte și să adunăm 245 de eroi 
donatori. Iar în decembrie 2020 am organizat o campanie de 
strângere de donatori de sânge și plasmă, în care am reușit să 
strângem 600 de donatori! 

La campania organizată în decembrie 2021, am reușit să strângem 
970 de donatori de sânge, lucru care ne-a motivat să organizăm o 
campanie suplimentară în luna martie. Aceasta din urmă a adus un 
total de 760 de donatori la Centrul de Transfuzie Sanguină Iași.
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La organizarea acestui eveniment contribuie voluntari ai proiectului, 
studenți ai Universităților de Medicină și Farmacie, aparținând 
organizațiilor studențești de medicină din centrele universitare mai 
sus menționate, precum și elevi ai școlilor sanitare. Aceștia participă 
activ la organizarea campaniilor, dar și la informarea și educarea 
populației generale din România, astfel ajutând, atât la creșterea 
procentajului actual scăzut de donatori (în România, doar 1,7% din 
populația adultă donează sânge, față de 66% în Austria sau 52% în 
Franța) cât și la facilitarea accesului acestora la actul donării de 
sânge.

Considerăm necesară organizarea acestor evenimente deoarece noi, 
ca studenți mediciniști și viitori medici, am observat creșterea nevoii 
de sânge în diferitele arii medicale, lipsa educației populației 
generale cu privire la actul donării de sânge și o scădere a influxului 
de noi donatori.



În consecință am decis să acționăm pentru rezolvarea acestor 
neajunsuri ale sistemului. Modurile prin care dorim să atingem 
aceste obiective sunt: informarea și educarea populației cu privire 
la nevoia refacerii stocurilor centrelor în sânge și produse 
sanguine sigure.

Succesul campaniilor de donare de care s-a bucurat proiectul 
„Donează Sânge, Fii Erou!” se datorează în egală măsură voluntarilor 
dedicați care se implică activ în organizarea proiectului, donatorilor 
care răspund mereu apelului nostru și conștientizează nevoia de 
sânge cu care se confruntă clinicile medicale din România, dar și a 
partenerilor și sponsorilor noștri care ne sunt mereu aproape și ne 
sprijină în realizarea scopurile propuse.

Împreună putem crește procentajul de donatori din populație la un 
nivel european, ducând astfel la creșterea calității serviciilor medicale 
din România și la facilitarea accesului pacienților care necesită 
transfuzie sangvină la produsele de sânge.

donatori

sponsori

voluntari



Proiectul „Donează sânge! Fii erou!” se desfășoară de 20 de ani în 
mai multe centre universitare, sub egida Federației Asociațiilor 
Studenților în Medicină din România (FASMR), făcând parte din 
departamentul de Sănătate Publică (SCOPH). Începând din 
Decembrie 2017, proiectul „Donează sânge! Fii erou!” este afiliat 
programului internațional „Organ, Tissue and Marrow Donation” din 
cadrul International Federation of Medical Students Associations 
(IFMSA).

În mod tradițional, agenda proiectului include organizarea a cel puțin 
2 campanii naționale de donare de sânge pe an în toate centrele 
universitare membre și a mai multor campanii la nivel local în 
centrele universitare. 

În vederea realizării unui impact cât mai mare asupra comunității și 
societății civile din România, de-a lungul timpului s-au organizat mai 
multe campanii de interes național, acestea desfășurându-se 
simultan în centrele universitare membre.



Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România 
(FASMR) este o organizație studențească, independentă, 
non-guvernamentală şi apolitică care reprezintă interesele 
profesionale, ştiințifice, sociale şi culturale ale studenților medicinişti. 
FASMR este membră cu drepturi depline IFMSA (International 
Federation of Medical Students’ Associations).

Înființată în 1994, FASMR reprezintă interesele comune a peste 
10.000 de studenți medicinişti din 8 centre universitare din țară 
(Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara şi 
Târgu-Mureş) în relația cu autoritățile statului.



Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi (SSMI) este continuatoarea 
celei mai vechi organizaţii studenţeşti non-guvernamentale, 
non-profit, care are ca scop apărarea intereselor profesionale şi 
sociale, promovarea libertății de opinie, de alegere şi de acţiune ale 
studenţilor Facultăţii de Medicină.

Dorința de a veni în sprijinul studenților își are originea în 
conștientizarea necesității dezvoltării membrilor societății ca 
persoane polivalente, ce influențează în sens pozitiv viața celor din 
jur și în conștientizarea faptului că un cadru medical, pentru a fi cu 
adevărat performant, are nevoie de mai mult decât cunoștințele 
teoretice - are nevoie de altruism, comportament etic, 
responsabilitate. Prin numeroasele proiecte implementate de 
departamentele societății, se încearcă dezvoltarea tuturor acestor 
abilități și calități, care vor servi la îmbunătățirea serviciilor medicale 
furnizate de persoane bine pregătite.



Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și 
Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iași adună un număr de peste 3600 de 
studenți de la următoarele specializări: Medicină Generală, cu 
programe de predare în limbile română, engleză și franceză, 
Asistență Medicală Generală și Nutriție și Dietetică.

Dintre aceștia, 600 s-au înscris în societatea noastră și doresc să 
beneficieze de oportunitățile create. O altă categorie de beneficiari 
direcți sunt cei cărora se adresează proiectele realizate: elevi, copii 
din medii sociale defavorizate, vârstnici, persoane din comunitate. 

Ne dorim ca implicarea activă a studenților în soluționarea 
problemelor identificate în comunitatea locală să constituie suportul 
dezvoltării studenților mediciniști și totodată să contribuim la 
dezvoltarea unei comunități echilibrate, cu cât mai puține lipsuri.



Scopul și obiectivele proiectului s-au adaptat la nevoia constantă de 
donatori de sânge din România, extinzându-se nu doar la atragerea 
donatorilor în perioada campaniilor, cât și la educarea constantă a 
acestora cu privire la actul donării de sânge și îmbunătățirea facilităților 
Centrelor Regionale de Transfuzie Sanguină de pe teritoriul României.

De-a lungul timpului, voluntarii proiectului au reușit să contribuie la 
creșterea numărului de donatori în perioada campaniilor de până la 4-5 
ori față de numărul de donatori dintr-o perioadă normală, în afara 
campaniilor. De asemenea, numărul campaniilor organizate pe perioada 
unui an universitar a crescut de la 1 la 2 sau chiar 3 campanii pe an. S-a 
solicitat și intervenția voluntarilor în anumite perioade critice, când 
personalul Centrelor Regionale de Transfuzie Sanguină au necesitat 
prezența lor pentru a face față solicitărilor.

Grupul țintă a proiectului a crescut, astfel dacă inițial acesta era 
reprezentat de studenți ai Universităților de Medicină și Farmacie din țară, 
însă în timp s-a extins și către studenții altor universități, în prezent grupul 
țintă fiind reprezentat de toate persoanele capabile să doneze sânge cu 
vârste cuprinse între 18-60 ani, educarea populației începând încă din 
perioada liceului.



Respectând tradiția proiectului „Donează Sânge, Fii Erou!”, dorim să 
organizăm și primăvara acesta o campanie de strângere de donatori 
de sânge, particularitatea acestei campanii fiind desfășurarea atât 
la nivel național, cât și la nivel local, în mai multe județe din 
Moldova.

Pentru această campanie, proiectul nostru mobilizează aproximativ 
150 voluntari activi, studenți în cadrul Universității de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și elevi ai școlilor sanitare, 
voluntari care depun eforturi constante pentru organizarea, 
mediatizarea și creșterea conștientizării importanței donatului de 
sânge în rândul populației generale.

Ne-am propus să informăm şi să motivăm tinerii să participe la 
donarea benevolă, să cultive spiritul voluntar, crescând siguranţa 
transfuziei de sânge.

CAMPANIA 
NAȚIONALĂ 
DONEAZĂ 
SÂNGE, 
FII EROU! 
APRILIE 
2022



OBIECTIVELE SPECIFICE:

schimbarea mentalităţii actuale negative despre donarea de sânge benevolă

informarea unui număr cât mai mare de cetățeni despre donarea de sânge 
benevolă și neremunerată;

sensibilizarea opiniei publice cu privire la criza actuală de sânge cu care se 
confruntă România;

susținerea noilor donatori să continue donarea periodică;

încurajarea noilor donatori;

menținerea stocurilor centrelor de transfuzii.



Logistică
Băuturi răcoritoare la sticlă 
sau la doză
Batoane de ciocolată
Produse de patiserie

Materiale informative 
Afișe 
Pliante 
Stickere 
Pixuri  
Carnețele
Insigne 

MODALITĂȚI DE SPONSORIZARE:

Premii
Diplome
Giveaway

Financiar
Donații în contul SSMI 

Reduceri/gratuități 
Coduri de reducere 
Vouchere de 
reducere/gratuitate
Reduceri/gratuități pe baza 
adeverinței de donator



BENEFICIILE SPONSORILOR:
Afişarea siglei sau a numelui companiei în calitate de Partener Principal în 
machetele şi comunicatele de presă.

Prezentare siglă şi link activ către site-ul companiei la rubrica “Parteneri” pe pagina 
de Facebook a proiectului.

Posibilitatea de a include broşuri, mostre sau mici cadouri personalizate.

Menționarea denumirii sponsorului (cu sigla, dacă este cazul) pe toate materialele 
promoționale tipărite (pliante, afișe, fluturași etc.) ale proiectului.

Plasarea denumirii și a siglei (dacă este cazul) pe afișe ce vor apărea în diverse 
campusuri universitare și locuri publice.

Posibilitea de montare a roll-upurilor și bannerelor sau diverse materiale 
publicitare la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Iași pe perioada de 
desfășurare a campaniei.



Pentru a ne atinge obiectivele propuse avem nevoie de tot ajutorul și 
susținerea cu care ne puteți întâmpina.

Am fi onorați și în același timp recunoscători să ne fiți alături pentru 
promovarea acestor valori și pentru atingerea obiectivelor mai sus 
menționate. Doar împreună putem demonstra faptul că lucrurile 
minunate se pot realiza prin efortul comunității locale.

Campania va avea loc în perioada 4-8 aprilie 2022, de luni până 
vineri, între orele 07:30-13:30, la Centrul Județean de Transfuzie 
Sanguină Neamț ( Bulevardul Traian 3).



DATE DE CONTACT:

Vicepreședinte Finaciar
RUSU VLAD-DENIS

vpf@ssmi.ro
0755823469

Coordonator Fundraising
IACOB TEODORA

doneaza-sange@ssmi.ro
0725520550

Coordonator
CREȚU LIDIA

lidiacretu2018@gmail.com
0758704056



DATE DE CONTACT:

Asociația “Societatea Studenților Mediciniști” Iași
Strada Universității, Nr. 16, Iași, jud. Iași, România
Cod poștal: 700115
Cod fiscal: 8740489
IBAN: RO07BRDE240SV56581862400
BRD, Iași, Ag. Vasile Conta
contact@ssmi.ro
0747490500



DATE DE CONTACT:

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași
Str. Nicolae Bălcescu nr. 21
doneazasangefiierou.ro
doneaza-sange@ssmi.ro

https://www.doneazasangefiierou.ro/
https://www.facebook.com/doneazasangeiasi
https://www.instagram.com/doneazasangefiierouiasi/

