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DECIZIA NR. ,foo/ Of ex;. Jor22., 

Managerul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu -Ee. Ple~a- Popescu Letitia Mirela, numita 

prin Dispozitia nr. 404/2019 a Consiliului Judetean Hunedoara; 

Avand in vedere prevederile art. 185 al.(1) ~i (2) din TITLUL VII Spitalele, cuprins in Legea nr. 

9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificari ~i completari ulterioare, ~i prevederile Ordinului 

Ministrului Sanatatii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei ~i a atributiilor consiliului de etica ce 

functioneaza in cadrul spitalelor, 

in baza prerogativelor atribuite prin Contractul de management nr. 8273/2019; 

DECIDE 

Art. 1. In conformitate cu prevederile art.4 al.(10) din Ordinul Ministrului Sanatatii, nr. 1502/2016 

pentru aprobarea componentei ~i a atributiilor Consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor, se 

desemneaza ca secretar al Consiliului de etica doamna Radovici Felicia Daniela avand functia de asistent 

medical principal ~i doamna Polverea Angela Ionela avand functia de economist gr. I este desemnata 

supleantul Consiliului de etica. 

Art. 2. Atributiile secretarului Consiliului de etica sunt urmatoarele: 

1. detine elementele de identificare - antetul ~i ~tampila consiliului de etica - in vederea avizarii ~i 

transmiterii documentelor; 

2. asigura redactarea documentelor, inregistrarea ~i evidenta corespondentei, a sesizarilor, hotararilor ~i 

avizelor de etica; 

3. introduce sesizarile colectate in sistemul informatic securizat, in termen de o zi lucratoare de la 

inregistrarea acestora, ~i asigura informarea, dupa caz, a membrilor Consiliului de etica ~i a managerului 

unitatii sanitare, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresata managerului se face doar 

in cazul sesizarilor primite prin intermediul sistemului informatic; 

4.asigura realizarea ~i gestionarea bazei de date privind sesizarile referitoare la nerespectarea drepturilor 

pacientilor de catre cadrele medico-sanitare ~i pe cele referit~a~~ la abuzurile pacientilor fata de cadrele 

medicosanitare; 

5.informeaza pre~edintele cu privire la sesizarile primite in vederea convocarii Consiliului de etica; 
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6. convoaca membrii Consiliului de etica ori de cate ori e necesar, la solicitarea pre~edintelui, cu eel putin o 

zi inaintea intrunirilor; 

7. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corecta ~i impaqiala solutionare a spetelor 

supuse atentiei Consiliului de etica; 

8. intocme~te procesele-verbale ale ~edintelor Consiliului de etica; 

9. introduce in sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de fedback al 

pacientului distribuite ~i colectate, de regula, in prinia saptamana a fiecarei luni, conform niodelului de 

analiza prezentat in anexa nr. 5 la ordin. Asigura lunar informarea membrilor Consiliului de etica ~i a 

managerului unitatii sanitare cu privire la rezultatele aplicarii acestora; 

10. asigura postarea pe site-ul unitatii sanitare a informatiilor privind activitatea Consiliului de etica; 

11. formuleaza ~i/sau colecteaza propunerile de imbunatatire a activitatii Consiliului sau a unitatii sanitare ~i 

le supune aprobarii Consiliului de etica; 

12. intocme~te raportul 'Semestrial al activitatii des:Ia~urate in primele 7 zile ale lunii urmatoare semestrului 

raportat ~i il supune avizarii pre~edintelui ~i ulterior aprobiirii managerului; 

13. intocme~te raportul anual al activitiitii desra~urate ~i Anuarul etic in prime le 15 zile ale anului urmator 

celui raportat ~i ii supune avizarii pre~edintelui ~i ulterior aprobarii managerului. 

Art. 3. Prezenta decizie devine anexa la Fi~a postului persoanei desemnate ca secretar al Consiliului de 

etica. 

Art. 4. $edinta de constituire a Consiliului de etica este fixata pentru data de vineri 1l> iunie 2022, ora 

10,00 data la care membrii permanenti ~i supleanti vor completa declaratiile individuate, anexa la OMS nr. 

1502/2016. 

Art. 5. Ulterior ~edintei de constituire Managerul unitatii va emite decizia administrativa privind 

componenta nominala a Consiliului de etica, respectiv membrii permanenti ~i supleanti desemnati in urma 

procedurii ~i a rezultatului votului ~i a desemnarilor din prezenta decizie. 

$efbirou RUNOS 

Cazan Gabriela Adriana 
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