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DECIZIA NR.32 

din data de 10.05.2018 

Managerul ( cu delegare de atributii ) Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu Plesa- Popescu Letitia Mirela, numita prin Dispozitia nr. 401/2016 a 
Consiliului Judetean Hunedoara, 

Avand In vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii 
nr.1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce 
functioneaza in cadrul spitalelor, a Procesului verbal nr.2353/20.04.2018 al Comisiei 
privind procedura de alegere a membrilor Consiliului etic, precum si Procesul verbal 
nr.2776/10.05.2018 privind alegerea presedintelui Consiliului etic 

DECIDE 

Art.1 Prezenta decizie anuleaza decizia nr.90/30.09.2016. 

Art.2 In urma finalizarii procedurii de vot, incepand cu data de 10.05.2018, conform 
prevederilor art. 3 din O.M.S. nr.1502/2016, componenta Consilului Etic este 
urmatoarea: 

2 .. 1 Reprezentanti alesi ai corpului medical: 

Membrii permanenti desemnati in urma derularii procedurii de vot sunt: 

1 dr.lsai Luminita Alina - presedinte consiliul de etica 

2. dr. Sabau Stela Zenovia 

3. biolog Cocu Adriana Monica 

4. farmacist Kajtar Aitana 

Membrul supleant desemnat in urma derularii procedurii de vot este: 

1. farmacist-sef Fene Melania Liana 

2.2 Reprezentanti alesi ai asistentilor medicali: 

Membrii permanenti desemnati in urma derularii procedurii de vot sunt: 

1. As . Nicola Geanina 

2. As. Fica Claudia 
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Membrii supleanti desemnati in urma derularii procedurii de vat sunt: 

1. Onetiu Alexandrina 

2. Bogdan Alina 

2.3. Secretar al Consiliului de etica prin Decizia Managerului unitatii 
nr.15/15.03.2018 este desemnat domnul Andras Benone Catalin si secretar 
supleant doamna Polverea Angela 

Art.3 In conformitate cu prevederile art.4 al.(20) din Ordinul Ministrului Sanatatii 
nr.1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce 
functioneaza in cadrul spitalelor, in absenta unei candidaturi sau nominalizari din 
partea asociatiilor de pacienti , consiliul de etica se considera legal constituit, 
componenta acestuia fiind completata ulterior, in momentul aparitiei unei 
nominalizari. 

Art.4 Mandatul si inlocuirea membrilor consiliului de etica 

(1) Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului de etica 
este de 3 ani. Cu 30 de zile inainte de finalizarea mandatului, procedura de selectie 
se reia, pentru asigurarea continuitatii in functionarea consiliului de etica. 

(2) In cazul motivat de absenta a unui membru , acesta este inlocuit de membrul 
supleant. In caz de absenta a presedintelui, membrii consiliului de etica aleg un 
presedinte de sedinta, prin vat secret. 

(3) In termen de eel mult 30 de zile de la vacantarea unui lac, managerul are obligatia 
de a demara procedurile necesare pentru completarea componentei consiliului de 
etica. 

Art.5 Principii de functionare a consiliului de etica 

(1) Consiliul de etica este independent de ierarhia medicala si de ingrijiri a spitalului. 
Este interzisa orice tentativa de influentare a deciziilor membrilor consiliului de etica. 
Orice astfel de tentativa este sesizata comisiei de disciplina . 

(2) Membrii consiliului de etica trebuie sa precizeze existenta unei legaturi directe 
sau indirecte, de natura familiala, ierarhica ori financiara, cu persoanele fizice sau 
juridice implicate in speta supusa analizei consiliului. In cazul in care un membru se 
afla in una dintre aceste situatii , acesta este informat de secretarul consiliului de etica 
si nu poate participa la sedintele ocazionate de cercetarea cazului respectiv, fiind 
inlocuit de catre membrul supleant. 

(3) Activitatea membrilor consil iu lui de etica se bazeaza pe impartialitate, integritate, 
libertate de opinie, respect reciproc si pe principiul suprematiei legii . Nerespectarea 
acestor principii poate conduce la excluderea membrilor respectivi , in baza votului a 
doua treimi din membrii consiliului de etica. 

Art.6 Conducerea consiliului de etica 

Consiliul de etica este condus de un presedinte ales prin vat secret dintre membrii 
acestuia. 
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Art.7 Atributiile consiliului de etica sunt urmatoarele: 
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a) promoveaza valori le etice in randul personalului medico-sanitar, auxiliar si 
administrativ al unitatii sanitare; 

b) identifica si analizeaza vulnerabilitati le etice si riscurile aparute, propune 
managerului adoptarea si implementarea masurilor de preventie a actelor de coruptie 
la nivelul unitatii sanitare; 

c) formuleaza si inainteaza managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de 
incidente de etica; 

d) analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al unitatii sanitare si 
poate face propuneri pentru imbunatatirea acestuia; 

e) formuleaza punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al 
unitatii sanitare; 

f) analizeaza din punct de vedere etic situatiile de dubiu care pot aparea in 
exercitarea profesiei medicale. In situatia in care un cadru medico-sanitar reclama o 
situatie de dubiu etic ce vizeaza propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat 
pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, daca solicitarea s-a realizat 
anterior actului medical la care se face referire; 

g) primeste, din partea managerului unitatii sanitare, sesizarile facute in vederea 
solutionarii. Modelul de sesizare este prevazut in anexa nr. 3 la OMS nr.1502/2016. 

h) analizeaza cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia 
pacient--cadru medico-sanitar si personal auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in 
legislatia in vigoare (Legea drepturilor pacientului nr.46/2003; Ordinul ministrului 
sanatatii nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Leg ii drepturilor 
pacientu lui nr. 46/2003,Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; Codurile deontologice profesionale; 
Regulamentele interne ale unitatilor sanitare); 

i) verifica daca personalul medico-sanitar si auxiliar, prin conduita sa, incalca 
drepturile pacientilor prevazute in legislatia specifica, pe baza sesizarilor primite; 

j) analizeaza sesizarile personalului unitatii sanitare in legatura cu diferitele tipuri de 
abuzuri savarsite de catre pacienti sau superiori ierarhici . In masura in care constata 
incalcari ale drepturilor personalului, propune masuri concrete pentru apararea bunei 
reputatii a personalului; 

k) analizeaza sesizarile ce privesc nerespectarea demnitatii umane si propune 
masuri concrete de solutionare; 

I) emite avize referitoare la incidentele de etica semnalate, conform prevederilor 
prezentului ordin; 

m) emite hotarari cu caracter general ce vizeaza unitatea sanitara respectiva; 
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n) asigura informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul 
Ministerului Sanatatii si a petentului privind continutul avizului etic. Managerul poarta 
raspunderea punerii in aplicare a solutiilor propuse; 

o) aproba continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile 
acestora; 
p) inainteaza catre organele abilitate sesizarile ce privesc platile informale ale 
pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de conditionare a 
acordarii serviciilor medicale de obtinere a unor foloase, in cazul in care persoanele 
competente nu au sesizat organele conform atributiilor de serviciu; 

q) sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele 
dintr-o speta pot face obiectul unei infractiuni , daca acestea nu au fast sesizate de 
reprezentantii unitatii sanitare sau de catre petent; 

r) aproba continutul rapoartelor bianuale si anuale intocmite de secretarul consiliului 
de etica ; 
s) redacteaza Anuarul etic, care cuprinde modul de solutionare a spetelor 
reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispozitia 
angajatilor, constituind in timp un manual de bune practici la nivelul unitatii sanitare 
respective; 

t) analizeaza rezultatele aplicarii chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de 
feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevazut in anexa nr. 4 la 
OMS nr.1502/2016. In acest sens, colaboreaza cu unitatea de control intern. 

Consiliul de etica poate solicita documente si informatii in legatura cu cauza supusa 
analizei si poate invita la sedintele sale persoane care pot sa contribuie la 
solutionarea spetei prezentate. 

Art.8 Atributiile presedintelui consiliului de etica sunt urmatoarele: 

1. convoaca consiliul de etica, prin intermediul secretarului, lunar sau ori de cate ori 
apar noi sesizari ce necesita analiza de urgenta sau la solicitarea a eel putin patru 
dintre membrii acestuia; 

2. prezideaza sedintele consiliului de etica , cu drept de vat. In cazul in care in urma 
votului membrilor consiliului de etica se inregistreaza o situatie de paritate, votul 
presedintelui este decisiv; 

3. avizeaza, prin semnatura, documentele emise de catre consiliul de etica si 
rapoartele periodice; 
4. informeaza managerul unitati i sanitare in cazul vacantarii unui lac in cadrul 
consiliului de etica, in vederea completarii componentei acestuia. 

Art.9 Atributiile secretarului consiliului de etica sunt precizate in Decizia 
nr.15/15.03.2018 Secretarul nu are drept de vot in cadrul sedintelor consiliului de 
etica . 
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Art.10 Functionarea consiliului de etica 

(1) Consi liul de etica se intruneste lunar sau ori de cate ori apar noi sesizari ce 
necesita analiza de urgenta, la convocarea managerului, a presedintelui consiliului 
sau a eel putin 4 dintre membrii acestuia. 

(2) Sedintele sunt conduse de catre presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre 
persoana decisa prin votul secret al membrilor prezenti. 

(3) Cvorumul sedintelor se asigura prin prezenta a eel putin 5 dintre membrii 
consiliului de etica, incl us iv presedintele de sedinta. 
(4) Prezenta membrilor la sedintele consiliului de etica se confirma secretarului cu eel 
putin o zi inainte de intrunire. In cazul absentei unuia dintre membrii consiliului, 
secretarul solicita prezenta membrului supleant respectiv. 

(5) Deciziile se adopta prin vot secret, cu majoritate simpla. In cazul in care in urma 
votului membrilor consiliului de etica se inregistreaza o situatie de paritate, votul 
presedintelui este decisiv. 

(6) Exprimarea votului se poate face ,,pentru" sau ,,impotriva" variantelor de decizii 
propuse in cadrul sedintei consiliului de etica. 

(7) In situatia in care speta supusa analizei implica o problema ce vizeaza structura 
de care apartine unul dintre membrii consiliului de etica, acesta se recuzeaza, locul 
sau fiind preluat de catre supleant. In cazul in care si supleantul se gaseste in 
aceeasi situatie de incompatibilitate, acesta se recuzeaza, speta fiind solutionata fara 
participarea celor doi , cu respectarea cvorumulu i. 

(8) La fiecare sedinta a consil iului de etica se intocmeste un proces-verbal care 
reflecta activitatea desfasurata si deciziile luate. 

(9) Consiliul de etica asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv 
dupa solutionarea sesizarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare 
(Legea nr. 46/2003; Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circu latie a acestor date, cu 
modificarile si completarile ulterioare.) Membrii consiliului depun declaratia prevazuta 
in anexa nr. 6. lncalcarea confidentialitatii de catre orice membru al consi liului de 
etica atrage raspunderea conform reglementarilor in vigoare. 

Art.11 Sesizarea unui incident de etica 

(1) Sesizarea unui incident de etica poate fi facuta de catre: 
a) pacient, apartinator sau reprezentantul legal al acestuia; 

b) personalul angajat al spitalului ; 

c) oricare alta persoana interesata. 

(2) Sesizarile sunt adresate managerului unitatii sanitare si se depun la registratura 
sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a unitatii sanitare. 
(3) Fiecare sesizare primeste un numar de inregistrare comunicat persoanei care o 
inainteaza. Numar de inregistrare primeste si sesizarea electronica. 



CONSIUUL JUOETEAN HUNEOOARA 

SANATORIU L DE PNEU MOFTIZIOLOG IE G EOAG IU 
Str.Sanatoriului , Nr.8, Oras Geoagiu, Jud.Hunedoara, 335400, 

CUI 5069258, Tel: 0254248884, Fax: 0254248968 
www.sanatoriulgeoagiu.ro, e-mail: into@sanatoriulgeoagiu.ro 

Art.12 Analiza sesizarilor 

(1) Analiza sesizarilor si emiterea unei hotarari sau a unui aviz etic, du pa caz, se face 
in cadrul sedintei consiliului de etica, urmand urmatoarele etape: 

a) managerul inainteaza presedintelui toate sesizarile ce revin in atributiile consiliului 
de etica si orice alte documente emise in legatura cu acestea; 

b) secretarul consiliului de etica pregateste documentatia, asigura confidentialitatea 
datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor partilor 
implicate; 
c) secretarul asigura convocarea membrilor consiliului de etica; 

d) presedintele prezinta membrilor consiliului de etica continutul sesizarilor primite; 
e) membrii consiliului de etica analizeaza continutul acestora si propun modalitati de 
solutionare a sesizarilor folosind informatii de natura legislativa, morala sau 
deontologica ; 
f) in urma analizei, consiliul de etica, prin vot secret, adopta hotarari sau emite avize 
de etica, dupa caz. Membrii consiliului de etica aproba includerea avizului si/sau 
hotararii in Anuarul etic; 

g) secretarul consiliului de etica redacteaza procesul-verbal al sedintei, care este 
semnat de catre toti membrii prezenti; 

h) secretarul asigura comunicarea hotararii sau avizului etic catre managerul unitatii 
sanitare, sub semnatura presedintelui consiliului de etica, imediat dupa adoptare; 

i) managerul unitatii sanitare dispune masuri, in conformitate cu atributiile ce ii revin; 

j) managerul unitatii sanitare asigura comunicarea rezultatului catre persoana care a 
formulat sesizarea. 

(2) Avizele de etica si hotararile consiliului de etica pot fi incluse in anuarul etic ca un 
model de solutionare a unei spete, urmand sa fie utilizate la analize ulterioare si 
comunicate personalului unitati i sanitare in vederea prevenirii aparitiei unor situatii 
similare. 

Art.13 Raportarea activitatii consiliului de etica 

(1) Raportul consiliului de etica se transmite directiilor de sanatate publica in termen 
de 5 zile de la finalizarea semestrului precedent. Modelul de raport al consiliului de 
etica se regaseste in OMS nr.1502/2016. 

(2) Directiile de sanatate publica judetene. respectiv a municipiului Bucuresti, prin 
personalul acestora aflat in coordonarea Compartimentului de integritate, au obligatia 
verificarii rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de etica. Bianual, in termen de 
15 zile de la terminarea semestrului anterior, directiile de sanatate publica transmit 
un raport catre Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii referitor 
la verificarea activitatii consiliilor de etica aflate in cadrul judetului respectiv. 

(3) Ministerul Sanatatii asigura posibilitatea raportarii electronice a datelor prin 
platforma informatica creata in acest scop cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii 
Speciale. 
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(4) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii analizeaza datele 
colectate si formuleaza concluzii si propuneri in vederea cresterii calitatii serviciilor 
medicale sau pentru reducerea vulnerabilitatilor etice. 
(5) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii intocmeste 
semestrial un raport catre ministrul sanatatii si/sau institutiile ce coordoneaza 
strategia nationala anticoruptie, dupa caz, cu privire la concluziile si propunerile 
rezultate. 

(6) Ministerul Sanatatii publica anual , in format electronic, un anuar etic national. 

Art.14 Sanctiuni 

(1) Nefunctionarea sau functionarea defectuoasa a Consiliului de etica constituie un 
criteriu negativ pentru standardul de management al unitatii sanitare respective. 

(2) Nerespectarea prevederilor legate de functionarea Consiliului de etica, precum si 
transmiterea intarziata a raportarilor sau transmiterea unor raportari incomplete, din 
vina secretarului sau a membrilor desemnati, responsabili cu avizarea acestora, 
atrag dupa sine cercetarea disciplinara. 

Art , 15 Prezenta decizie se comunica persoanelor mentionate la art 2. 

lntocmit si avizat legalitate 

Cons. Juridic Suciu Alina 

oLIL 


