
CONSILIUL ETIC 

Nr. 126 /28.01.2022 

CONVOCATOR 

Tn atentia membrilor Consiliului Etic din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 

Geoagiu 

In baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1502/2016 si a Deciziei nr. 15 I 01.02.2022 

de constituire a Consiliului etic la nivelu/ Sanatoriului de Pneumoftizio/ogie Geoagiu, 

Pre~edinte/e Consiliului etic convoaca membrii consiliului pentru ~edinta din data de 

01.02.2022, ora 13: 30, la sediu/ unitatii din Geoagiu, str. Sanatoriului, nr. 8, sala de ~edinte, cu 

urmatoarea ordine de zi: 

• Alegerea unui presedinte si al membrilor Consiliului Etic; 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in luna decembrie 2021; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Diverse. Masuri datorate prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei in 

contextul pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT; 

Secretar, 

Gyori Cristina Liana 

): 
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In data de 01.02.2022, la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu 

are loc desemnarea Presedintelui Consilului Etic, conform OMS nr.1502/2016, fiind 

convocati membrii corpului medical. 

lntocmit 

Secretar Consiliu etic 

Gyori Liana 



CONSILIUL ETIC 

Nr. 127 /07.02.2022 

CONVOCATOR 

in atenfia membrilor Consiliului Etic din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagin 

in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1502/2016 si a Deciziei nr. 15 I 01.02.2022 
de constituire a Consiliuiui etic Ia niveiul Sanatoriului de Pneumoftizioiogie Geoagiu, 
Pre~edintele Consiiiuiui etic convoaca membrii consiiiuiui pentru ~edinta din data de 
09.02.2022, ora 12: 30, Ia sediuI unitatii din Geoagiu, str. Sanatoriuiui, nr. 8, saia de ~edinte, cu 
urmatoarea ordine de zi: 

• Alegerea unui presedinte de sedinta, urmare a suspendarii presedintelui ales 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in Inna ianuarie 2022; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propose pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Diverse. Masuri datorate prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei in 
contextul pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT; 

Presedinte sedinta, 
..... · 

Secretar, 

Gyori Cristina Liana 



CONSILIUL ETIC 

Nr. 140 /25.03.2022 

CONVOCATOR 

in atentia membrilor Consiliului Etic din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu 

in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1502/2016 si a Deciziei nr. 15 I 01.02.2022 
de constituire a Consiliului etic la nivelul Sanatoriului de Pneumo:ftiziologie Geoagiu, 
Pre§edintele Consiliului etic convoaca membrii consiliului pentru §edinta din data de 
29.03.2022, ora 14: 00, la sediul unitatii din Geoagiu, str. Sanatoriului, nr. 8, sala de §edinte, cu 
urmatoarea ordine de zi: 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in luna februarie 2022; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Diverse. Masuri datorate prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei in 
contextul pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT; 

Secretar, 

Gyori Cristina Liana 

~? 



CONSILIUL ETIC 

Nr. 143 /07.04.2022 

CONVOCATOR 

in atentia membrilor Consilinlui Etic din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu 

in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1502/2016 si a Deciziei nr. 15 I 01.02.2022 
de constituire a Consiliului etic la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 
Pre§edintele Consiliului etic convoacli membrii consiliului pentru §edinta din data de 
12.04.2022, ora 13: 00, la sediul unitatii din Geoagiu, str. Sanatoriului, nr. 8, sala de §edinte, cu 
urmlitoarea ordine de zi: 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in luna martie 2022; 

• Alegerea unui presedinte de sedinta in urma demisionarii actualului presedinte de 
comisie; 

• Alegerea unui presedinte de Consiliu Etic; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propose pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Diverse. Masuri datorate prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei in 
contextul pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT; 

Secretar, 

Gyori Cristina Liana 



CONSILIUL ETIC 

N r. 146 /19 .05.2022 

CONVOCATOR 

in atentia membrilor Consiliului Etic din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu 

In baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1502/2016 si aDeciziei nr. 15 I 01.02.2022 
de constituire a Consiliului etic Ia nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 
Pre~edintele Consiliului etic convoaca membrii consiliului pentru ~edinta din data de 
23 .05 .2022, ora 12: 00, la sediul unitiitii din Geoagiu, str. Sanatoriului, nr. 8, sala de ~edinte, cu 
urmiitoarea ordine de zi: 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in Iuna aprilie 2022; 

• Alegerea unni presedinte de Consiliu Etic; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propose pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Diverse. Masuri datorate prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei in 
contextul pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT; 

Secretar, 

Gyori Cristina Liana 



CONSILIUL ETIC 

Nr. 146 /19.05.2022 

CONVOCATOR 
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In atenfia membrilor Consiliului Etic din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu 

in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1502/2016 si a Deciziei nr. 15 I 01.02.2022 
de constituire a Consiliului etic la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 
Pre§edintele Consiliului etic convoaca membrii consiliului pentru §edinta din data de 
20.05.2022, ora 12: 00, la sediul unitatii din Geoagiu, str. Sanatoriului, nr. 8, sala de §edinte, cu 
urmatoarea ordine de zi: 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in Inna aprilie 2022; 

• Alegerea unui presediute de Cousiliu Etic; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• . Discutarea masurilor propuse peutru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Diverse. Masuri datorate prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei in 
contextul pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT; 

Secretar, 

Gyori Cristina Liana 



CONSILIUL ETIC 

Nr. 148107.06.2022 

CONVOCATOR 

in atenfia membrilor Consiliului Etic din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu 

in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1502/2016 si a Deciziei nr. 15 / 01.02.2022 
de constituire a Consiliului etic la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, 
Pre~dintele Consiliului etic convoaca membrii consiliului pentru §edinta din data de 
10.06.2022, ora 10: 00, Ia sediul unitatii din Geoagiu, str. Sanatoriului, nr. 8, sala de §edinte, cu 
urmatoarea ordine de zi: 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in Inna mai 2022; 

• Alegerea unui presedinte de Consiliu Etic; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propose pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Diverse. Masuri datorate prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei in 
contextul pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT; 

Gyori Cristina Liana 


