
 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII  

 

ASPECTE GENERALE 

Folosirea platformei www.familiaromania.ro este condiționată de acceptarea de către 

utilizator a termenilor de utilizare de mai jos (sectiunea „TERMENI”). Prin înscrierea în 

platformă, utilizatorul confirmă că a citit, înțeles și acceptat acești termeni care reprezintă 

acordul de voința în legătura cu utilizarea și modul de funcționare a platformei 

www.familiaromania.ro. In cazul in care utilizatorul nu este de acord cu acești termeni, nu 

va fi înregistrat in platforma www.familiaromania.ro. Daca una dintre prevederile din 

secțiunea „TERMENI” se vădește a fi nulă toate celelalte rămân, pe cat posibil, valabile. 

 

Termenii de utilizare pot fi modificați oricând, fără o notificare prealabila a utilizatorilor. De 

aceea, este recomandata citirea termenilor de utilizare de pe pagina web 

www.familiaromania.ro ori de cate ori este utilizata. Continuarea utilizării platformei 

echivalează cu acceptarea modificărilor si cu acordul utilizatorului pentru acești noi termeni 

de utilizare. 

În cele ce urmează, prin „utilizatori” se înțelege persoanele care s-au înregistrat în 

platforma. 

 

Prezenta platformă vă este pusă la dispoziție de către Heist Industries, sediul social în 

Bucureşti, Sectorul 2, Str. Icoanei 15, etaj 2, unde noi, Heist Industries, RO30311700, și are 

unicul scop de a atrage atenția asupra importanței donării de sânge. 

 

SCOPUL WEBSITE-ULUI WWW.FAMILIAROMANIA.RO 

Acest website a fost creat cu scopul de a atrage atenția publicului în ceea ce privește nevoia 

de sânge pe teritoriul României si de a facilita comunicarea nevoilor de sânge într-o 

comunitate online de posibili donatorii, care doresc sa doneze benevol, în încercarea de a 

creste rata de donare la nivel național.  

 

Platforma familiaromania.ro va facilita accesul la informații privind donarea de sânge 

exclusiv in centrele de transfuzii și secțiile de hematologie ale spitalelor din România; 

 

http://www.familiaromania.ro/


 
 

Nu se va percepe niciun fel de cost pentru înscrierea în și utilizarea site-ului 

www.familiaromania.ro. 

 

SUNT INTERZISE ÎN CAZUL UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI WWW.FAMILIAROMANIA.RO: 

• Solicitare de bani sau foloase materiale în schimbul donării de sânge; 

• Oferirea de bani sau foloase materiale în schimbul donării de sânge; 

• Utilizarea unui limbaj agresiv sau licențios; 

• Amenințare membrilor platformei; 

• Orice încercare de tranzacționare a sângelui sau a derivatelor acestuia. 

 

DONAREA EFECTIVĂ 

 

Donarea de sânge nu este o responsabilitate a platformei familiaromania.ro. Ea va fi 

realizată exclusiv în Centrele de Transfuzie, conform voinței individuale a utilizatorilor. Iar 

gestionare relației dintre acestea și donatori, precum și utilizare sângelui donat este 

responsabilitatea exclusivă a Centrelor de Transfuzie și a Secțiilor de hematologie ale 

spitalelor.  

 

PLATFORMA FAMILIAROMANIA.RO NU VA FI RESPONSABILA PENTRU: 

• probleme de procedură la Centrele de Transfuzie și la Secțiile de hematologie ale 

spitalelor; 

• incidente survenite înainte, în timpul și după recoltarea sângelui, responsabilitatea 

aparținând exclusiv Centrelor de Transfuzie și a Secțiilor de hematologie ale spitalelor 

• modul în care sunt tratați donatori de către personalul medical; 

• gestionarea sângelui și a produselor sanguine sau derivate ale acestora. 

• Intermedierea relației dintre utilizatorii website-ului www.familiaromania.ro si centrele 

de transfuzii 

 

PUBLICAREA UNUI ANUNȚ PRIVIND NECESITATEA DONĂRII DE SÂNGE 

1. În cazul în care un utilizator face public, prin intermediul website-ului un anunț prin 

intermediul căruia solicită donare de sânge, website-ul www.familiaromania.ro NU 

GARANTEAZĂ REZOLVAREA SOLICITĂRII. Donarea este un act benevol al oricarui 

http://www.familiaromania.ro/


 
 

utilizator al platformei, iar inscrierea pe www.familiaromania.ro nu implica obligativitate 

in donarea de sange sau raspunsul la solicitari.  

2. Website-ul www.familiaromania.ro nu își asumă obligația de a găsi un donator viabil. Se 

faciliteaza doar accesul la o baza de posibili donatori, prin trimiterea unei solicitari de 

donare catre unul dintre utilizatori (In urma sistemului de matching) sau a intregii 

comunitati de utilizatori inscrisi pe platforma, in urma imposibilitatii/refuzului de donare 

a acestuia. Actul de donare in sine nu este impus de inscrierea in platforma.  

 

CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR 

• Website-ul www.familiaromania.ro este destinat exclusiv persoanelor ce au împlinit 

vârsta de 18 ani. 

• Datele cu caracter personal colectate în urma creării un cont de utilizator sunt necesare 

în vederea realizării unei mai bune semnalări a situațiilor în care grupa de sânge a 

utilizatorului este necesară. 

• La inscriere, utilizatorul este exclusiv responsabil pentru veridicitatea datelor furnizate 

• Pentru mai multe informații privind modul în care datele dumneavoastră cu caracter 

personal sunt prelucrate, vă rugăm să consultați secțiunea Politică de confidențialitate.  

 

SEMNALARE UNEI PROBLEME 

În cazul în care doriți să semnalați apariția unei probleme în utilizarea site-ului, vă rugăm să 

ne scrieți la contact@familiaromania.ro.  

 

Platforma nu va fi considerată responsabilă pentru pagubele apărute ca urmare a utilizării 
mijloacelor electronice de comunicare, incluzând, dar fără a se limita la, pagubele apărute ca 
urmare a nelivrării sau livrării întârziate a comunicatelor electronice, interceptării sau 
manipulării comunicatelor electronice de către terțe părți sau de către programe 
informatice utilizate pentru comunicații electronice și transmiterea virușilor. 

Platforma poate deveni nefuncțională, fie prin închidere voluntară, fie din motive 
independente de voința proprietarilor. Dacă închiderea va fi urmare a deciziei proprietarilor, 
utilizatorii care beneficiază de username și parola vor primi o înștiințare pe adresele de e-
mail furnizate la înscriere; daca închiderea va fi cauzata de motive independente de voința 
proprietarilor, obligația de înștiințare nu subzista. In toate cazurile, proprietarii website-ului 
vor fi exonerați de orice răspundere pentru eventuale pagube. 

http://www.familiaromania.ro/
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DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Site-ul web și întregul conținut, toate caracteristicile și toate funcționalitățile acestuia 

(inclusiv, dar fără a se limita la, toate informațiile, software-urile, textele, elementele 

afișate, imaginile, elementele video și audio, precum și designul, selectarea și aranjarea 

acestora) reprezintă proprietatea companiei Heist Industries și sunt protejate prin legi 

privind drepturile de autor. 

 

Utilizatorii pot folosi site-ul web numai în scopuri conforme cu acești Termeni. Le este 

permis să facă copii ale (unor părți ale) site-ului web pentru utilizare în scop personal. Nicio 

parte a conținutului site-ului web nu poate fi folosita în alte scopuri fără a obține o licență, 

în scris. 

 

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Litigiile vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care solicitarea litigiilor nu va fi posibilă 

pe cale amiabilă, acestea vor fi de competența instanțelor de pe teritoriul României. 

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ 

Legislația aplicabilă este cea în vigoare pe teritoriul României. 

Fiecare dintre paragrafele acestor Termeni operează separat. În cazul în care o instanță sau 

o autoritate relevantă decide că vreunul dintre ele este ilegal sau neaplicabil, paragrafele 

rămase continuă să fie complet aplicabile și în vigoare. 

 


