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DECIZIA
nr. 5826 din 04.12.2019

Mana em] Spitalului General CF Paşcanir dr. Rosca ( na, numit pri!Ordinul min [rului u'unsporlui'ilm ni. 480 din 30.012019. În \inutea dreptun'loconferite de aluml sau.
Având in vedere prmederile art. 185 alin. … si (2) din TITLUL vii Spitalelecuprins in Legea nr. 95/2006 privind reforma in dumeniul sânăl cu modificările şcompletările ulterioare si prevederile Ordinului Ministrului Sănătz'ţ nr 1502 din 15decembrie 2016 pentru aprobarea compunenţei si n atribuţiilor consiliului etic dnfuncţionează in cnd…l splmlclol' publice.

DECIDE:

Art.l. În enninrmlraie cu prevederile an (4) rlln Ordinul Ministrului Sănătăţi
…. monom penu—u aprobarea cumponcnţel şi a atribuţiilor consiliului eue carefunrţenenlzi în …qu spiiuleler. , *desemnemă eonipnnenrn nominală a Consiliului
o! i—espeeiu membru nerrnnnenu sl suplennţi. alesi in unnn ni-nceduni si ire„uiinrului ionului după cum uimcază'

1.1 Reprezentanţi aleşi ai enrpuiul medical:

Membrii peimanenţi rc7ulmţi in urma procedurii de \'OL \unt:

Ur oua Oudiu , medic specialist mcdiclnă mem
nr. Gmca Cosuri » medie :peclalisi uieriiernn iurernu;
Dr, anlrel Diana — medie specialist oftalmologie.
Dlu Abdulla Baslnr , medic primar chiiurgic generali

?>?*!Jr—

\lcmbi'ii xupleanţi rczuliaii în Umm procedurii de \ UL sum:

|)r, Bumioc Vasile , …eu… prunnr radiologic sr imagistică medicală:
. nn Malicş Andreia - medie specialisr RMl'B:
Dr. Abdulla Dninn » medi primal medicină internă;

, Dr. Durnirrlu l—zlenn — mcdic speeinllsi chirurgie generală.

»…wa

1.1 chre7enlanţi aleşi ni asistenţilor medicali:
Membrii pemwnenţ' rezulrnr ”n un… procedurii de …, suni:



1. As. mcd. Ivan… Mariana , sectia medicină intcm
2 A 7 med. Cristea Elena — ambulatoriu] de specialllallc;

Membrii supleanti rezultaţi in urma procedurii de vot, sunt:

1 As. mea, Marian Roxana - sectia chirurgie generală.
2. As. med. Loghin Alexandrina , sccţia chirurgie generală,
1.3 Secretar al Consiliului e ic desemnat prin Decizia managerului unitatii

nr. 1466/29 cum 9.
Permanent . ref. de specialitate Roşu Mariana;
Suplennt : reg, 111ch Raini Oana

1,4 Suportul legislmh pent… acm alca Con. [iului etic al spitalului. va fi
asigurat de catre consilieml iul'idic cana Bcian ClaudiaMihaela.

1.5 Secretarul şi con lierul iuridic au obligaţia participarii la toate şedinteleConsiliului etic, tara a avea drept de vot,

Art.2. În conformitate cu prcietlerile art. 4. alin. (20, din Ordinul Ministerului
sanatatii ri 1502/2016 pentru aprobarea componentei Şi a alrlbutillm' consiliului eiic
care funcţionează în cadrul spitalelor, in absenţa unt-i candidaturi sau nominali ari din
partea asociaţiilor dc pacienţi. consiliul etic se consideră legal constituit, componenţaacestuia fiind completată ulterior. în momentul aparitiei unei nominalizari.

Arl, 3. Mandatul şi înlocuirea membrilor consiliul… etic

(1) Durata mandatului de mcmbm permanent sau supleant al Consiliului etic estede 3 ani Cu 30 de zile inainte de tinalul mandatului se realizeaza o nouă procedurăde selecţie, pentru asigurarea continuităţli în functionarea Cnnsiliului ctic.
(2) în cazul in care un membru este iinnarii sau condamnat penal acesta esteexclus din cmnponenţa Consiliului etic.
… in cazul in care rcprezentanriil ales al asociaţiilor de pacienti absenteaza la maimult de 4 sedinte conaccuiire fara a mmiva in prealabil absenţa, acesta este exclusdm Consiliul etic.
… Membrii au dreptul cle a se retrage din Consiliul etic. În cazul retragerii unui

reprezentam al unei asoc iii de pacienti. in termen rn— 7 zile de la notinc—area
retragerii. asociaţia arc dreptul de a rlomiluliza un înlocuitor al rcpl'ezenlamului caresea remis.
(5; in ierinen rie 14 zilc de la retragerea sau caclnilcren unui nieninni, managerulare nblignţia de a demara procedurile pemm completarea cninponeiiiei Consiliului

SUC.

Arl. 4, Principii de funcţionare ale Cons iului etic



(l ) Consiliul etic este independent de ierariiia medicala si de îngrijiri a spitalului.lzste interzisă oricc tentatită de influentare a deciziilor membrilor Consiliului etic.()ricc astfel de tentativă este sesizată comi iei de disc'plină din cadnil spitalului şiCompanimentului de integritate al Ministerului Său itt
(2) Activitatea membrilor Consiliului etic se bazeaza pe imparţialitatet integritate.libertate de opinie, respect reciproc si pe principiul supremaţiei legii.(3) Managerul spitalului are obligatia publicarii şi actualizarii pe pagina web a' anitarc a informatiilor referitoare la existenta şi actititatea Consiliului ctic.

Art. 5 Conducerea consiliului etic

Cmisiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membri.

Art, 6. Atributiile Cons" iului etic, sunt tlimălnalele:

Consiliul ctic are urmatoarele atributii:
a) promoveaza valorile etice medicale şi organizationale in randul personaluluimedico—saniiar. auxiliar şi administrativ al spitalului;
b) idcnrinca şi analizeaza vulnerabilitatile etice şi propune managerului adoptareaşi implementarea măsurilor de preventie a acestora la nivelul spitalului:c) primeşlc din partea managerului spitalului sesi/ălile adresate direct Consiliuluiclic şi alte sesi/ări transmise spitalului cate contin spete cu cat! in atributiileConsiliulu'.
d) analizează. cu scopul de a dctermiim existenţa unui incident de etica sau a uneiiulneiinbiliiâti eticei speţelc ce privesc

(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice in relatiapacient , eadi—u medicii-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului. prevazute in
legislatia specinca

(ii) încălcarea drepturilor pacientilor de catre personalul lnedicoesanilar şiauxiliar, pre ăzule în legislatia specifica;
tiu) abuzuri săvârşite de către pacienti sau personalul medical asuprapersonalului mcdlco—sanltarşi auxiliar, prevazute in legislatia specifică;(ii) nerespectarea demnitatii umane;

c) emitc ari/,o etice, ca urinare a analizei siluulillor deiinite de lit. d),6 sesizează organe—le abilitate ale statului ori de câte ori considcl'ă că aspeclcle unuispete pot face obiectul unei infractiunii dacă acestea nu au l'nst sesizate de
reprezentantii spitalului sau de catre peter-it;

g) sesizeaza Colegiul Medicilor ori de care ori cnnsideră că aspectele unei spetepot face obiectul unei situatii de malpraxrs
ll) asigura 'nform' 1 managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrulMinisterului sanatatii privind continutul avizului etic Managerul poarta raspundereapunerii in aplicare a soluţiilor slabilile de mizul etic,
i) întocmeşte continutul comunicărilor adresate pe[enlilol} ca răspuns la ses“

acestora;
ile



_i) emite hotarari cu caracter general ce \,i/cază spitalul:ki aprob; conlinurul rapoartelor Înmcmile semestrial şi anual de seci—ctamlConSiIiului clic;
]) analizeaza rezultatele irnplemeiuarii mecanismului de feedback al pacientului;m) analizează şl avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi facepropuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etici: şi de integritate şi alrespectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică dincadrul spitalului. pentru fiecare studiu clinic deslîişural in cadrul spitalului;
… ore la cerere, consiliere de etica pacientilor apaninătorllor. personaluluiinedicorsanitar si auxiliar.
(3) Consiliul etic peace solicita uocumcnre şi informa… n legatura cu cauza supusaanali/ci şi poate invita la Şedinţele salc persoane care pot să contribuie la soluţionareaspele—i prezcnraie.

Art. 7. RcsponsahililăţileConsiliului clic, sum următoarele:
7.1, coordonarea şi controlul aplicarii normelor de etica si cnnduita profesionalanenrru persunalul contractual din Spitalul General cr Pascani, este una din

i-espcnsabilitatile principale ale Consiliului ctic.

Documentele principale e' e stau la baza aclivilălii ciinsiliului etic din cadrulSpitalului General CF pascani, sunt Codul de conduită. etica si deontologieprofesională a personalului cnutractual incadrat în Spitalul General CF Pascaniprocedura de unpleineniare a codului de conduită. etica şi deontologie profesională apersonalului contractual incadrat în Spitalul General CIT Paşcani procedura privindsemnalarea ncregulal'ltăţilm şi protecţia aveaizcnlur, care devin anexe la prezentadecizie,

('edul de conduită. crică şl deontologie profesională a personalului contractualdin cadrul Spitalului General CF Paşcani. reglementează normele de conduităprofesională a iruregului personal contractual, norrnc obligatorii pentru persunalulcontractual din cadrul spitalului, incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 ,Codul munciL republicat. cu inodificările ulterioare.

Obleclivele Codului de conduită, etică si deontologie profesmnală &
personalului contractual din cadrul Spitalului General CF PaşcanL urmaresc sa asigurecreşterea calitău iniregi aciiiilâţi a lnSlllHţlâl medicale, o bună administrare inrealizarea interesului public. precum si eliminarea birocraţiei si a faptelor de corupţie.prin:

l. l<caleincntaica normele de ccnduita profcsională necesare reali7ării unci-raporturi sociulcslpmfesitmalecorespunzâmarecrc' u_ menţinerii la niieliualtaprestigiului instimtiei publice si al personalului canu-acruai;



2. lnfnrniarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatitsa se astepte din panea personalului contractual in exerciţiul funcţiei;3. ('iearen unui clunut dc incredere r speci reciproc intre cetăţeni şi pcrsonalulcontractual din cadrul Spitalului General ('F Paşcani.

Principii/e care guvernează Condmm pmfeiionalâ a personalului" cumraciual:tmr urmăloarelc

l. Prioritatea interesului public , principiu conform căruia personalul contractualare îndatorirea de a constdera interesul public mai presus decât interesul personal,în exercitarea atn'liuti or funcţiei;
2. Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor , principiu conform caminpersonalul contractual are îndatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatiiidentice sau similare;
3. Protcsmnalisniul , principiu conform căl'ulzt personalul cunimctual are ribligariade a îndeplini ittribuţiile de Seniciu cu respnnsahi tate, competentă, eficientă,corcctiuldinc şi conştiinciozltatc:
. linpariialitntea „ ncdiscriminarea , principiu conform caniia angajaţiipersonalului contractual sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă. neutra fata deorice interes politic economic, religios situ de a.l[ă natură, în exercitarea atribuţiilorfuncţiei:

5 lntergritatea morală , principiu conform căruia personalului contractual ii esteinter/is să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pe…… el sau pentru altul,vreun avantaj Ori beneficiu mural si… innterlal:
6. Libenateu gândirii si ii exprimării , principiu conform căruia personalulcontractual poate „' exprime si _ si fundamcmezc opinii! , cu reopeclal'eaordinii de drcpt si a bunelor in…—nt u
7. Cinstca şi corectitudinea , principiu conform căruia. în cxercimrea functiei şi înÎndeplinirea atribuţiilor dc serviciu pers nului cunlmuual trebuie să fie de bună-crcdinta şi să acţiona/„e pentru indeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
7.2. Mm…orilea/ si evaluează periodic indicalurii prevă/uţi în Standardele deact-editare alo spitalului,

Art. 8. Atribuţiile preşedintelui conx'liului clic sunt următoarele:
al convoacă nsiliul ctici prin intermediul secretarului;bl prczidea şedinţele Consiliului SUC. cu drept de vot;c) au izea/ă. prin scinriatu _docutnentele emise de Către Consiliul etic şi rapoartelepcriodice,
d) infonnează inanngciul opilalului, in tcrrnen rle 7 zile lucratoare de la vacantnreaunui loc in cadrul Consiliului etic, in Vederea complet componentei acestuia,
Art. 9, Atribuţiile secrelarului consiliului clic sunt precizate În Decizia nr. 1466din 3903.20l9





(2) Şedinţele sunt conduse de catre preşcdime sau, in lipsa acestuia. de catre
persoana decisa prin \'olul secret al memhrilol' prezenti
(3) Crcrnmul şedinţelor se asigură prin prezenţa a cel putin 5 dintre rneiribiCunsiliului etic, inclus'x presedintele de scdin ;
(4) rrczenta membrilor la şedinţele (”uns 'ului etic se confirma secretarului cu cel

puţin n 7. inainte de şedinţa În cazul absenţci unuia dintrc membrii Consiliului,secretarul soli “tă prezenta membrului supleanl respeclir
(5) Deci/iile se adoptă prin rm secret, cu majoritate simpla. În cazul in care in urmarntului membrilor Cunsiliului etic se inregistreaza () siiuatie de paritate, …tul

preşedintelui este decisiv
(6) Exprimarea votului se poate face "pean" sau "impotriva" variantelor de decizii

propuse in cadrul şedinţei Consiliului etic.
(7) in sitnaiia în care spera supusa analizei implica o problemă ce vi7cază structurade care apaninc unul dintre membrii Consiliului cnc sau membrul are legături directe

sau indirecie. de natura familiala, ici-arhi pri financiara. cu persoanele fizice saujuridice implicate in Speţa supusa anali/ci Consiliului acesta se suspenda locul saufiind preluat de catre suple—amr În cazul in care si snpleantul se găseşte în aceeaşisituaţie de incompatibilitate. acesta se suspendă. speta l'rind suiuţionată Fară
palîiciparca celur dur. cu respcciaren cvonlmului.
(8) La (…care sedinta a (unsiliului cric st— intornresre un pmccswerhal care relict—taacilxitntca deslîişurala şi deciziile luate.
(9) Consiliul etic asigură eonlirleniialitatea datelnr cu caracter persunaL inclusiv

dupa solutionarea sesi/„arilnr. în cnnfonnirare cu pretederilc legale in vigoareconi'oml declaraţiei completate. încalcarea confidenţialiiăţii de catre orice membru alConsiliului cric atrage răspunderea legală a accsruia,
(10) În cazul moiivat de absenţă a unui membru, acesta este inlocuit de membrul

supleant. în caz dl: absenţa a preşedinteilliv membrii Consiliului erit- aleg unpreşedinte de şcdlniîtr prin un secret
(li) Managcml spitalului are obligaţia de a pmmova Consiliul etic în cadml fiecarei
secţii din spiral prin urise al caror conţin… este definit dc Compartimentul de
integritate al Ministerului Sănătăt . Compartimentul de integritate are obligaţia aininnneze opium publică cu privire la functionarea conslliilor de etică in spitale lanivel nannnal.

Art.12. Sesizarea unu cidcnt de mică

(l) Sesizarea unui incident de etică sau a unei »ulnembilităţi etice poate li Ercutade către pacient. apaninămr sau reprezentam legal al acestuia personalul angaja! al
spitalului şi orice altă persoană interesati

(2) Sesr/ăl'ile sunt adresate managerului spitalului si se depun la registratura setransmit prin pnsra electronica sau prin completarea formularului online ailat pepagina web a spitalului.
(3) Fiecare sesizare (depusă la rcglslmlul'ă. prin posta electronica sau runnular

online) primeşlc un număr de inregistrare comunicat persoanei care o inainteaza.



(4) Scsizările anonime au cele in care nu sunt trecute datele de identi mare ale
petitionnruiur nu se iau in considerare si vnr & clasate. Ca exceptie, in situatia in careexistă mai mult de 3 sesizări anonime in interval de un an calendaristic care se referăla spuie di Ferite din cadrul aceleiaşi sectii a unităţii sanitare sau la acelasi angajat alspitalului. sesi ile vor fi analizate in Cons liul etic in \ cderezi cntiterii unei hotărâride etică sau a unui aviz de etică.

Art 13. Analim scşiulrl or.

ti) Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui a\iZ etic, după caz, se facin cadrul şedinţei Consiliului etic, urmând linnătoarelc etap i

n) managerul înaintează preşedintelui toate sesizârile adresate sau care revin in
atribuţiile Consiliului etic şi orice alte documente în legătură cu acestea;

b) secretarul Consiliului etic pregăteşte documentaţia şi asigură conGdenţialitateadatelor cu caracter personal pentru protejarea părţilor implicate;
() secretarul asigui convocarea membrilor Consiliului cut,
u) preşedintele prezinta membrilor Consiliului etic continutul sesi7ărilor primite:
c) membrii Consiliului etic analizează conţinutul sesi ărilor primite şi propunsoluţii de rezolvare a sesizarilor folosind infonnaţii de natura legislativă, moralei saudeontologiei:
0 in urma unui

etica, după c
g) secretarul Consiliului etic redactează procesul-verbal ai şedinţei, care estesemnat de către iuti membrii prezenţi;
it) secretarul asigură comunicarea hotărârii sau uvizului ctic carte managerulspitalului, sub semnătura preşedintelui Consiliului etic, imediat după adoptare;
l) managerul spitalului dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce ii revin;lt managerul spitalului o. gură comunicarea hotarârii sau avizului etic către petent;k) managerul spitalului asigură comunicarea acţiunilor luate ca umiare a hotararii

sau avizului ctic, Lre Consiliul etic şi pctent, in termen de maximum 14 zile de la
primirea comunicării.

(2) Avizele de etica şi hotărârile Consiliului etic \nr ii incluse în Anuanil etic ca
un model de solutionari: a unei spete. urmand sa fie utilizate la analize ulterioare şi
comunicate spitalului in \ etieicu preveniri apuritiei ur…r siunţii similare.

_eii Consiliul etic. prin vot secret, adoptă hotarari sau avize de

Art. 14. Raportarea acm tăţi! mnsiliului de e &.

(l) Raportul Consiliului etlc este Încărcat în sistemul informatic securizat in termende 7 zile de la finulw' ea semestrului şi în termen de 15 zile de la finalizarea anului.
Modelul de raportare a activităţii Consiliului elie estC prevă7ut in anexa la prezentulordin.
(2) Direcţiile de sarmate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti, prinpersonalul acestora aflat in coordonarea Compartimentului de integritate, au obligatiaoăr rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de etică, in termen de 7 zilede la încărcarea acestuia.



(3) Ministerul Sănătăţii asigură posibilitatea raportării electronice a datelor prinsistemul informatic securizat creat în acest scnp cu >prijinul Serviciului deTelecomunicati Speciale.
(4) Asociatiile de pacienţi care au reprezentanţi În consiliile de etica constituite lanivelul spitalelor au obligatia ca in termen de 7 zile de la finalizarea semestrului şi întermen dc ls zile de la finalizarea unului să înainteze Compartimentului de integritateun raport privind activitatea aecstom in cadrul consiliilor- eticc, precum Şi propuneride îmbunătăţire a deficienţelor constatate
(5) Compartimentul de integritate din cadrul Mmiâterului sanatatii analizeazadatele colectate si formulează concluzii şi propuneri pentru reducereavtilnembilitaular etice.
(b) Compartimentul de integritate din cadiul Ministerului Sanatatii întocmeştesemestrial un rapott către ministrul sanatatii şi/snu instituţiile ce coordoneazăstrategia naţională anticorupţie. după caz. cu privire la concluziile şi propunerilerezultate.
(7) Ministerul sanatatii publică anuale în format electron . un anuar etic national.(8) Documentele rczultatc din activitatea Consiliului etic se arliivează prinincluderea acestora in nomenclatoarelc arhivistice ale spitalelor. cu respectareaprevederilor legale in vigoare pentru aucst domeniu

Art. 15. Sanctiuni.

ll) Nerespectarea prevederilor legale de organizarea şi funcţionarea Consiliuluietic , poate constata de călie Compartimentul de integiitate din cadrul Ministeruluisanatatii. de echipele de control au audit ale Ministerului Sănătă i sau de catre
reprezentanţii de la niveljudeţean din cadrul directiilor de sănătate publică,
(2) Nerespectarea modului de alegere şi desemnare a membrilor Consiliului etic ocsanctioneaza prin obligatia anulării prticcdurii de cnnstimire a Consiliului etic şiorganizarea unei noi proceduri.
(3) Compartimentul de integritate, echipele de control sau audit ale ministerului

asigura informarea mlluslntlui sănătă cu privire la nerespectarea prevederilorprezentului ordin.

Art 16. Prezenta decizie devine anexă I,:i Fisele postului persoanelor nominalizate în
prezenta decizie in ant ].

Art. 17. Cu data pre/cinei, decizia nr. 1879 din 32,042019 işi încetează
aplicabilitatea.

MANAGER
Dl. Roşca (Îăt' '

CM m… &

PAŞLANV


