ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 127/2022
privind aprobarea lansării Programului local de popularizare şi
stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraş Covasna
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data
de 08 septembrie 2022, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în functie (15) din totalul de 17 consilieri aleşi,
Văzând referatul de aprobare al consilierului local, dr. Enea Nicolae, raportul
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe
de dezvoltare economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public
și privat al orașului, servicii publice și comerț, juridică şi pentru administraţia
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi şi învăţământ, cultură, sănătate,
protecţia socială, sport şi tineret, precum și avizul de legalitate dat de secretarul
general al orașului,
Având în vedere:
- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al
Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;
- H.G nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi
obligaţiilor donatorilor de sânge,
- Pct. 163 din Secţiunea 2, Capitolul VIII, Titlul IX din Normele
metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, aprobat de HG nr. 1 din 6 ianuarie 2016;
- art. 16 Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii
de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine
umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor
terapeutice – republicată;
- Ordinul nr. 1193 din 7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind
informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de
origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la
fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine
umane
- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică – republicată,
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În baza art. 84 alin.3, art.129 alin.1, alin.2 lit.d si alin.7 lit.c, art.139 alin.1
coroborat cu art. 5lit. 33. ee), art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin 1 lit.a din
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotriva” a - consilieri ,
Hotărăște:
Art. 1 – (1) Se aprobă lansarea Programului local de popularizare şi
stimulare a donării de sânge pe raza UAT Oraş Covasna (în continuare: Program),
având ca scop conştientizarea publicului asupra importanţei donării de sânge
voluntare şi neremunerate, precum şi stimularea donării, conform Regulamentului
prevăzut la anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Programul se va desfăşura trimestrial, la data și intervalul
orar anunțate de către Primăria orașului Covasna, prin Direcția de Asistență
Socială după înscrierea a cel puțin 10 donatori, în spațiul pus la dispoziție de
către Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” Covasna.
(3) Programul se va realiza în parteneriat cu Centrul de
Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe și cu Spitalul de Recuperare
Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” Covasna.
Art. 2 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Direcţia de
Asitenţă Socială, Casa Orășenească de Cultură şi inspectorul sportiv din cadrul
Primăriei oraşului Covasna în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu
Gheorghe și cu Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza”
Covasna.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
JESZENOVICS ALBERT

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA
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Anexa la HCL nr. ______/2022
Regulamentul Programului local de popularizare a donării de sânge
Art. 1 - (1) Programul local de popularizare şi stimulare a donării de sânge pe raza
UAT Oraş Covasna (în continuare: Program), are ca scop conştientizarea publicului
asupra importanţei donării de sânge voluntare şi neremunerate, precum şi
stimularea donării.
(2) Programul se realizează în parteneriat cu Centrul de Transfuzie
Sanguină Sfântu Gheorghe și Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek
Géza” Covasna.
Art. 2 – (1) Donatorii de sânge au posibilitatea să se înscrie la Program la sediul
Direcţiei de Asistenţă Socială, din cadrul Primăriei oraşului Covasna.
(2) Se va organiza câte o sesiune de recoltare sânge pe trimestru la cel
puțin 10 de donatori înscrişi.
Art. 3 - (1) Se poate înscrie în vederea participării la program orice persoană
care dorește să doneze sânge și care respectă condițiile de participare.
(2) Persoana care se prezintă pentru donație trebuie să îndeplinească
condițiile de vârstă și sănătate specifice legislației în materie de donare de
sânge, precum și normele în materie de sănătate aplicabile pe teritoriul
României la data donării, incidente procesului de donare.
(3) Nu vor fi luate în considerare înscrierile care nu respectă
condițiile de participare la Program.
Art. 4 - Orice persoană care îşi exprimă intenţia de a dona sânge sau componente
sanguine are următoarele obligaţii:
a)să nu consume băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea prezentării
pentru donare de sânge la instituţiile de profil;
b)să prezinte buletinul/cartea de identitate/permisul de conducere
valabil/valabilă sau paşaport;
c)să aibă un comportament civilizat, respectuos faţă de personalul medical şi
faţă de ceilalţi donatori de sânge, pe toată perioada prezenţei sale în instituţia de
profil în care efectuează donarea de sânge;
d)să citească materialele informative privind donarea de sânge, să solicite, la
nevoie, explicaţii personalului medical de specialitate privind informaţiile citite şi
să îşi dea consimţământul, confirmat prin semnătură, pentru iniţierea procedurii de
selecţie şi a recoltării de sânge;
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e)să răspundă cu sinceritate întrebărilor personalului medical şi celor din
chestionarul donatorului, cu ocazia fiecărei prezentări pentru a dona sânge, fără a
ascunde informaţii referitoare la antecedentele sale fiziologice sau patologice, la
comportamentul sexual şi social, chiar dacă acestea ar conduce la excluderea de la
donarea de sânge;
f)să respecte toate indicaţiile primite de la personalul medical pe tot
parcursul derulării procedurii de stabilire a eligibilităţii sale ca donator de sânge;
g)să respecte decizia medicului responsabil cu selecţia donatorilor de sânge,
referitoare la eligibilitatea sa ca donator de sânge, în cazul în care acesta stabileşte
o excludere definitivă sau temporară la donare;
h)să respecte intervalul minim legal între două prezentări succesive pentru
donare sau, după caz, programarea făcută de medicul responsabil şi înscrisă în
carnetul de donator, privind data următoarei prezentări pentru a dona sânge.
Art. 5 – (1) Participanții care au efectuat donarea de sânge prin acest program, vor
beneficia de următoarele gratuităţi pentru o perioadă de 3 luni de la data donării:
a) Persoanele donatori de sânge pot utiliza, în mod gratuit, bazele sportive,
aflate în administrarea Consiliului local al oraşului Covasna, cu programare
prealabilă;
b) Persoanele donatori de sânge beneficiază de intrare gratuită la spectacolele
culturale, organizate de Casa Orăşenească de Cultură, sau în parteneriat cu
organizaţii neguvernamentale, cu programare prealabilă.
(2) Acordarea gratuităţii prevăzute la alin. (1) se face prin adeverință
eliberată de către Primarul orașului Covasna pe baza de solicitare scrisă depusă de
către donator, la care se anexează adeverința de donator de sânge şi copie după CI.
Art. 6 - Orice persoană care a fost admisă ca donator de sânge sau componente
sanguine pe baza rezultatelor procedurii de selecţie are următoarele obligaţii:
a)să aibă un comportament civilizat, respectuos faţă de personalul medical şi
faţă de ceilalţi donatori de sânge, pe toată perioada desfăşurării procedurii de
donare de sânge şi postdonare, până la părăsirea instituţiei;
b)să răspundă cu sinceritate întrebărilor personalului medical din sala de
recoltare sau din sectoarele postdonare;
c)să respecte toate indicaţiile primite de la personalul medical pe tot
parcursul derulării procedurii de donare de sânge şi postdonare;
d)să informeze personalul medical asupra oricărui simptom, semn sau
oricărei modificări a stării generale, apărute în cursul donării sau postdonare, până
la părăsirea instituţiei;
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e)să informeze direct sau telefonic instituţia de profil în care a efectuat
donarea de sânge asupra oricărei modificări a stării de sănătate, survenită
postdonare, în zilele subsecvente donării de sânge;
f)să urmeze tratamentul substitutiv cu fier conform recomandării medicului
responsabil cu selecţia donatorilor;
g)să se prezinte la medicul de familie sau la medicul specialist, la
recomandarea scrisă a instituţiei de profil la care a donat sânge, pentru a fi luată în
evidenţă sau pentru investigaţii medicale în scopul diagnosticării, în cazul depistării
ori suspectării unor situaţii patologice;
h)să informeze, cu documente medicale doveditoare, instituţia de profil la
care a donat sânge asupra rezultatelor investigaţiilor medicale efectuate în situaţiile
prevăzute la lit. g), pentru stabilirea menţinerii calităţii de donator de sânge; în caz
contrar, aceasta va fi suspendată până la stabilirea oportunităţii recalificării sale ca
donator de sânge;
i)să efectueze anual un examen radiologie pulmonar, cardiologie şi biologic
extins, la recomandarea medicului responsabil cu selecţia donatorilor din instituţia
de profil, şi să prezinte rezultatele pentru a fi înregistrate în dosarul de donator, ce
cuprinde evaluarea stării sale de sănătate.
Art. 7 - Donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare
donare efectivă, următoarele:
a)7 tichete de masă pentru produse alimentare, eliberate de instituţia de
profil;
b)o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor de
sânge salariaţi; o zi scutire de frecvenţă, în ziua donării, în cazul elevilor,
studenţilor şi militarilor;
c)decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între
localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde
îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care
donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea
în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru
transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună.
(2) Drepturile donatorilor prevăzute la alin. (2) vor fi acordate pe baza
documentelor justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată
donarea de sânge.
Art. 8 - Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul să efectueze anual, gratuit,
un examen radiologie pulmonar şi un examen biologic extins, la recomandarea
instituţiei de profil unde sunt înregistraţi ca donatori, în baza documentelor care
atestă statutul de donator de sânge cu donări regulate.
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Art. 9 - (1)Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul să efectueze anual şi în
alte ocazii justificate medical un examen cardiologic în vederea depistării unor
eventuale afecţiuni care ar contraindica donarea de sânge.
(2)Examenul prevăzut la alin. (1) se efectuează la recomandarea instituţiei
de profil la care persoana este înregistrată ca donator, în baza documentelor care
atestă statutul de donator de sânge.
Art. 10 - Donatorii de sânge cu donări regulate au dreptul la tratament substitutiv
cu fier, gratuit, la recomandarea medicului de colectă, în cazul depistării unui
deficit de fier sau unui sindrom anemic secundar donărilor repetate de sânge.
Art. 11 – Prin participarea la Program, participanţii consimt ca organizatorii să
colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să consulte, sau să proceseze
în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale datele cu caracter personal.
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