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DECIZIA
m'. 132! din 16,03.2022

Managerul Spitalului General cr Paşcani, dr. Roşca Cătălina, numit prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 430 din 30.0!2019, în virtutea drepturilor
conferite de statutul său.

Având în Vedere prcvederile art. 185 alin. (1) şi (2) din TITLUl, VII Spitalele,
cuprins în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul săi cu modificările şi
completările ulterioare şi prevederile Ordinului Ministrului Şanâtaţll nr. 1502 din la
decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei si a atribuţiilor consiliului etic carc
functioneaza in cadrul spitalelor publice.

DECIDF:

Arm. în conformitate cu prevederile ans (4) din Ordinul Ministrului san
nr. 1502/2016, pentru aprobarea componentei şi & atributiilor consiliului et arc
funcţioneail in cadrul spitalelor se desemnează componenta nominală a ci…. iului
etic respectiv …emhn'i permanenti si supleanti. aleşi în urma procedurii si a
rezultatului votului, după cum umezi/ă:

1.1 Reprezentanti aleşi ai corpului medical:

Membrii permanenţi rezultati în urma procedurii de vot, sunt:

1. Dr. Matieş Andrc' - medic specialist BFTR;
2_ Dr. Oiţă oiidiu - medic specialist medicina internă;
3. Dr. Abdalla Bashir , medic primar chirurgii: generală:
4. Dr. Dakhel Diana . medic spccialisl Oftalmologie:

Membrii supleanţi rc…ltali in urina procedurii de vot, sunt:

Dr. Mihai Loredana , medic specialist ATI;
Dr. Dumitriu Elenn . medic specialist chirurgie generală.
Dr. Abdalla Doina . medic primar medicină internă:
Dr. Patrascu Dan , medic specialist neurologie

PPF“.—



1.2 Reprezentanţi alesi ai asistenţilor medicali:

Membrii permanenţi rczullaţi in urma procedurii de vor, sum:

]
, As. medr I\anov Mariana - sccţia medicină intcmă

2. As. med. Filme Laura * secţia chirurgie generală;

Membrii supleanli rezulrari in urma procedurii de vot. sunt:

I. A5. med. Cristea cIcna , cabinei ORL.
2 As. med. Burcuş Marilena — secţia chirurgie generala.

1.3 Secretar al Consiliului cu desemnat prin Decizia managerului un
nr. 1095 din 07.0 2022,
Pcrmanen ref. de specialitate Rosu Mariana:
Supleanr : reg. med. Răţul Oana.

1.4 Secretarul şi consilicrul juridic au obligaţia participării la toate şedinţele
Consiliului etic, fără a avea drcpt de Vol.

An.2. in conformitate cu prevederile an. 4, alin (70) din Ordinul Minisicrului
sana—napi nr. 1502/2016 pentru aprobarea ce…pcnenlei '

„
lor consiliului etic

care funcţionează în cadru] spitalelor, în absenţa unei candidaturi sau nominalizari din
par—lea asociaţiilor de pacienţi. consiliul eric se consideră legal con. 'luil, cernpcnenra
acestuia fiind completată ulterior, in rncrnenlul apariţiei unei nominalizari

Art. 3. Mandatul şi înlocuirea membrilor con ului etic

(1) Durata mandatului de membru permanenl sau supleant al Consiliului elie este
de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalul marinarului sc realizeaza o noua procedură
de selecţie, penrru asigurarea continuităţii în funcţionarea „ .'liului ene.

(zi În cazul în care un membru esre urmărit sau cendarnnal penal, acesta este
exclus din componenţa Consiliului elic.
(3) în cazul in care reprezenlanlul ales al asocia\lilor de pacienţi absenieaza la mai

mult de 4 şedinţe consecutive. fără a motiva in prealabil absenţa acesta este cxclus
din Consiliul elie.

(4) Membrii au dreptul de a se retrage din Consiliul clic. În cazul rerragerii unui
reprezentam al unei asociaţii de pacienţL în lermen de 7 zile de la notificarea
retragerii, asociaţia are dreprul de a nominaliza un inlecuilnr al reprezentantului care
sa reuas.



(5) În termen de 14 zile de la retragerea sau excluderea unui membru, manageml
are obligatia de a demara procedurile pentru completarea componentei Consiliului
elici

Art. 4. Princip e funcţionare ale Consiliului etic

(l) Consiliul etic este independent de ierarhia medi la şi de ingrijiri a spitalului,
Este interzisă orice tentativă de influentare & deciziilor membrilor Consiliului eti'
Orice astfel de tentativă este sesizată emulsiei de disciplină din cadrul spitalului şi
Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii.
(2) Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pt, mparţialitate, integritate,

libertate de opinie, respect reciproc si pe principiul suprematiei legii.
(3) Managerul spitalului are obligaţia publicării şi actualizării pe pagina web a

unităţii sanitare a inibnnatiilor referitoare la existenţa şi activitatea Consiliului etic.

Art. 5. Conducerea consiliului ic

Consiliul etic este condus de un presedinte ules prin vot secret dintre membri.

Art. 6. Atribuţiile Can. ului elie, sunt următoarele:

Consiliul etic are următoarele atribuţii-
a) promovează valorile etice medic le si organiwţittnale in rândul personalului

median—sanitare auxiliar şi administratlv al spitalului;
b) identifică si analizează vulnerabil atiie etice şi propune managerului adoptarea

şi implementarea măsurilor de preventie :: acestora la nitelul spitalului;
c) primeşte dtn partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului

etic şi alte sesizări transmise spitalului care contin spete ce cad în atribuţiile
Consiliului;

d) analizează, cu scopul de a determina existenta unui incident de etică sau a unei
vulnerabilitati etice, spetele e privesc:

(i) cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia
pacient , cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului. prevăzute in
legislatia specifica;

(i incalcarea drepturilor pacientilor de către personalul mcdieo-sanitar şi
auxiliar. prevăzute in legislatia specitica;

(iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra
personalului medicorsanitar şi auxiliara prevăzute in legislatia specinco;
(iv) nerespectarea demnităţii umar-re;

e) emite avize etice. ca urmare a analizei situatiilor deti ite de lit. di;
n sesizeaza organele abilitat ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei

spete pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de
reprezentanţi! spitalului sau (le catre petent;



g) sesizeaza Colegiul Medicilor ori de cate ori consideră ca aspectele unci spete
pot face obiecml unei situatii de malpraxis;

ii) asigura informarea managerului si a Compartimentului de integritate din cadrul
Mini t rului Sanatatii privind continutul avizului etic Managerul poarta răspunderea
pune n aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;

i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresare petenţilnr, ca raspuns la sesizările
acestora;
i) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
k) aprobă conţinutul rapoartelor intocmite semestrial şi anual cic secretarul

Consiliului eti
[) analizeaza rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientul
…} analiza…: şi avizează regulamentul de ordine interioara al spitalului si tace

propuneri peruru îmbunătăţirea acestuia;
n) analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilitarilor etice şi de integritate şi al

respectării drepturilor pacientilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din
cadrul spitalului. pentru fiecare otudiu clinic destăşurat în cadrul spitalului;
o) ofera, la cerere, consiliere de etica pacienţilun apartinatorilor, personalului

medicorsanirar şi auxiliar.
(2) Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legatură cu cauza supusa

analizei şi poate invita la sedintele sale persoane care pot să contribuie la solutionarea
spetei prezentate.

Art. 7. Responsabil ile Consiliului tic, sunt următoarele:

7 l coordonarea şi controlul apli ării normelor de etica şi conduita profesionala
pentru personalul contractual din Spitalul General cr Paşcani, este um din
responsabililăţilc principale ale Consiliului ctic.

Documentele principale care stau la baza activitatii Consiliului etic din cadrul
Spitalului General CE Paşcani, sunt Codul de conduită, etică şi deontologie
profesională a personalului contractual incadrat în Spitalul General cr pascani,
procedura de implementare a codului de conduita, etica şi deontologie profesională a
personalului contractual incadrat in Spitalul General ('lr Pascani si procedura privind
semnalarea neregularităţilor şi protecţia avcnizorilor, care devin anexe la prezenta
deciziei

Codul de conduita. etica şi deontologie profesionala a personalului contractual
din cadrul Spitalului General CF Paşcani, reglementează normele de conduită
profesionala a intrcgului personal contractual. norme obligatorii pentru personalul
cumractual din eadml spitalului. înc drat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 ,
Codul muncii, republicat. cu modificările ulterioare.



Obiectivele Codului de conduita, etica şi deontologie profesionala a
personalului contractual din cadrul Spitalului General cr Paşcani, urmaresc sa asigure
cresterea calită. intregii activitati a institutiei medicale, o buna administrare în
realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie,
prin:

[. Reglementarea normele de condui profesională necesare realizării unor
raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si menţncrii la nivel înalt a
prestigiului institutiei publice şi al personalului contractual;
2. lnfonnarea publicului cu privire la conduita profesională la care este indreptatit
să se aştepte din partea personalului contractual in exercitiul Functiei;
3. Crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între Cetăţeni şi personalul
contractual din cadrul Spitalului General CF Paşcani.

Principiile care guvernează conduita pmfexiannlă a personalului contractual
sunt următoarele.

!. Prioritatea interesului public , principiu conform căruia personalul contractual
are indatan'rea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal,
in exercitarea atribuţiilor funcţiei;
2. Asigurarea egalită de tratament a cetăţenilor — principiu conform căruia
personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situaţi
identice sau similare;
3, Profesionalismul , principiu conronn căruia personalul contractual are obligatia
de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competentă, eficientă,
corectitudine si conşliinciozilaw;
4. impartialitarea şi nediscnrninarea , principiu conform căruia angajatii
personalului contractual sunt obligaţi să aibă o atitudine ohiecii neutră fată de
orice interes politic. economic, religios sau de altă natură, in exercitarea atributiilor
funcţiei;
5. lntergriiaiea morala , principiu conform căruia personalului contractual ii este
interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect. pentru el sau pentru altul.
vreun avantaj ori beneficiu rnoral sau material;
a. Libertatea gândirii si a exprimăr , principiu conform căruia personalul
contmctual poate să ' exprime si sa ' fundamenteze opiniile, cu respectarea
ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
7. Cinstea si corectitudinea , principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în
îndeplinirea atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună—
credinta si sa actioneze pentru îndeplinirea conforma a atribuţiilor de serviciu:

7.2. Monitoria [ZI şi evaluează periodic indicatorii prevăzuţi in Standardele de
acreditare ale spitalului.



Arl. 8. Atribu Ie preşedintelui consiliului etic sunt următoarele:

a) convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului;
b) prezidează şedinţele Consiliului etic, cu drept de voi;
e) avizează, prin semnătură, documentele cmise de către Consiliul etic şi rapoarteleperiodice;
d) informează manageml spitalului, in termen de 7 zile lucrătoare de la vacantareaunui loc in cadrul Consiliului etic, în vederea completării componentei acesniia.

Art. 9. Atribuţ secretarul
din 07.03.2022.

etic sunt preci7atc in Decizia nr. 1095

Art. II]. În înţelesul OMS nr. 1502/2016, termenii si expresiile de mai jos auurmătoarele semnificatii;

&) vulnerabilitareu etică reprezintă lirice slăbiciune în mndul de funcţionare al unui
spital, care poate determina sau favoriza apariţia unui incident de etică;

b) incidentul de etica“ rcprezinlâ situatia de potenţială nerespectare a principiilor
morale şi deontolagice. idcntiflcată în cadrul unui spital;

c) mecanismul de feedback al pacientului reprezintă ansamblul de măsuri şi de
proceduri care au drept obiectiv îmbunătăţirea actului medical prin evaluarea
experientei pacientilor, transparentizarea rezultatelor agregate ale evaluări
identificarea si diseminarea modelelor de bună practică:
d) Consiliul etic reprezintă foml de autoritate morală constituit in cadrul spitalelor,

in vederea garanlării punerii in valoare a principiilor morale şi deontologice in cadrul
sistemului de sănătate. Consiliul etic promove _ă integritatea la nivelul spitalului şi
emitc avi7e şi holărâri privind etica medicală şi organizaţională;

e) spera reprezintă o sesizare a unei vulnerabilitati etice sau a unui incident ctie în
cadrul activităţii unui spital. Speţa poate vr şi serviciile extemaIi/alc din cadrul
spitalului:
e avizul de eri ărcprczintă decizia bazată pe prcvcderile legale, pe principiile

morale sau deontologice. formulată de membrii Consiliului etic. referitoare la o spc\â.
Avizul de etică arc caracter obligatoriu, în baza deciziei asumate de managerul
spitalului;

g) hotărârea reprezintă decizia bazată pe prevederile legale, pe principiile morale
sau deontologice, pe analiza unor siruatii sau cazuri cu caracter similar sau pe
experienţa membrilor Consiliului etic. I'mnnulală de către membri. Hnlărârca arc
caracter general şi ml preventiv sau de îmbunătăţire a activităţii spitalului din
perspectiva limitarii ş. diminuării incidentelor de etică;

h) Anuarul etic reprc7intă compendiul avizelor etice şi al homirârilur Consiliului
etic din cadrul unui spital, care concentrează experienta spiuilului respectiv în acest
domeniu. experienţă ce este utilizată in initierea de activităti cu ml de preventie la
nivelul unităţii respective;



i)Anuarul etic naţiunii! reprezintă compendiul avizelor etice şi al hotărârilor
formulate pentru situatii sau spete similare şi care concentrează experienţa consiliiloretice la nivel national, experienţă ce este utilizată în initierea de activităţi cu rol de
preventie la nivelul întregului sistem sanitar;
j) Madalin depaciznri eligibilă pentru a fi implicată în cadrul consiliilor etice este

acea asociatie sau fundaţie legal constituită care are ca scop apărarea drepturilor
pacientilor sau care are activitate in domeniul asistenţei oferite pacientilor sau
integrităţii în sistemul de sănătate.

Art. 11, Functionarea con ului etic
(l) Consiliul etic se intmneşre lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesităanaliza de urgenta, la convocarea managerului a preşedintelui Consiliului sau a cel

puţin 4 dintre membrii acestuia.
(2) Sedintele sunt conduse de către preşedinte sau, in lipsa acestuia, de către

persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenţi.
(3) CVurumul şedinţelor se asigura prin prezenta a cel putin 5 dintre membrii

Consiliului etic. inclusiv presedintelc de sedintă.
(4) Prezenta membrilor la sedintele Consiliului etic se conrtrrna secretarului cu cel

putin o zi inainte de şedinţă. în cazul abs—catei unuia dintre membrii Consiliului,
secretarul solicita prezenta membrului supleant respectiv.
(5) Deciziile se adoptă prin vot secret. cu majoritate simplă. În cazul in care in urma

votului membrilor Consiliului etic se inregistreaza n situatie de paritare, votul
preşedintelui este decisiv.
(o) Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "Împotriva“ variantelor de decizii
propuse in cadrul şedinţei Consiliului etic.
(7) in situatia in care speta supusa anali/ci implică o problemă ce vizează structura
de care apartine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legături directe
sau indirecte, de natura familială. ierarhica ori tinanciara. cu persoanele nzice sau
juridice implicate in speta supusa analizei Consiliului. acesta se suspendă. locul său
fiind preluat de către supleant. in cazul în care si supleantul se gaseste in aceeaşi
situa ie de incompatibilitatc. acesta se suspenda, speta tiinrl solutionata tara
participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.
(8) La fiecare sedinta a Consiliului etic se întocmeşte un proces-verbal care reflectă

activitatea desfăşurată şi deciziile luate
(9) Consiliul etic asigura confldenţiuliiatea datelor cu caracter personal, inclusiv

după soluţiurlarea sesizărilor. in conformitate cu prevederile legalc in vigoare.
conform declaratiei completate. încălcarea continentiaiitatii de către orice membru al
Consiliului etic atrage raspunderea legală a acestuia,
(la) În cazul motivat de absenţă a unui membru, acesta este inlocuit de membrul

supleant. în caz de absentă a presedintelui, membrii Consiliului etic aleg un
preşedinte de şedinţă. prin vot secret.
(l l) Managerul spitalului are obligatia de a promova Consiliul etic în cadrul fiecarei
sectii din spital prin afişe al căror conţinut este detinit de Compartimentul de

7



integritate al Ministerului Sănătăţii. Compartimentul de integritate are obligatia sa
informeze opinia publică cu privire la funcţionarea consiliilor de etică în spitale, lanivel naţional.

Art. 12. Sesizarea unui incident de elită.

(lt Sesizarea unui incident de etică sau a unei vulnembi tăţi etice poate fi făcută
de catre pacient. apartinător sau reprezentant legal al acestuia personalul angajat al
spitalului şi orice altă persoană interesata.

(2) Sesizărilc sunt adresate managerului spitalului şi se depun la registratură, setransmit prin poştă electronică sau prin completarea formularului online atlet pepagina web a spitalului.
(3) Fiecare sesizare (depusă la registratura, prin poştă electronică sau formular

online) primeşte un număr de înregistrare comunicat persoanei care o inainteaza.
(4) Sesizările anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale

petitionarului nu se iau in considerare şi vor fi clasate. Ca exceptie, in situatia În careexistă mai mult de 3 sesizări anonime în interval de un an calendaristic care se referă
la spete diferite din cadrul aceleiaşi secţii a unităţii sanitare sau la acelaşi angajat al
spitalului, sesizarile vor l'l analizate în Consiliul elie în vederea emiterii unei hotărâri
de etică sau a unui aviz de etică

Art. 13. Analiza sesizărilor.

il) Analiza sesiLărilor şi emiterea unei hotarari sau a unui aviz etic, după caz, se fac
în cadrul şedinţei Consiliului etic, urmând următoarele etape:

a) managerul inainteaza preşedintelui toate sesizarile adresate sau care revin în
atribuţiile Consiliului etic şi orice alte documente în legătură cu acestea;

bl secretarul Consiliului ctic pregăteşte documentatia şi asigură confidentialitatea
datelor cu caracter personal pentru protejarea părţilor implicate;

c) secretarul asigură convocarea membrilor Consiliului eti ,

d) preşedintele prezintă membrilor Consiliului etic continutul sesizărilor primite;
e) membrii Consiliului etic analizează continutul sesizărilor primite si propun

solutii de rezolvare a sesizărilor folosind inrcnnntit de natură legislativa, momlă sau
deontologica;

O în urma analizei. Consiliul etic, prin vot secret, adopta hotărâri sau avize de
etică. după caz;

g) secretarul Consiliului etic redacteaza procesul-verbal al şedinţei, care este
semnat de către toti membrii prezenti;

h} secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul
spitalului, sub semnătura preşedintelui Consiliului etic, imediat dupa adoptare;

i) managerul spitalului dispune măsuri, în conformitate cu atributiile ce ii revin;
j) managerul spitalului asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către petent:



k) managerul spitalului asigură comunicarea acţiunilor luato ca urmare a hotărârii
sau avizului etic, c re Consiliul etic şi petent, în termen de maximum 14 zile de la
primirea comunic u.

(2) Avizele de etică şi hotărârile Consiliului elic vor ii incluse în Anuntul etic ca
un model de solutionare a unei spete. urmând a fie utilizate la analize ulterioare şi
comunicate spitalului în vederea preveniri aparitiei unor situati milare.

Art. 14.Ruportureu activitatii consiliului de etică.

(l ) Raportul Consiliului etic este încărcat în sistemul informatic securizat în termen
de 7 zile de la finalizarea seme'trului şi in termen de 15 Zile de la finalizarea anului.
Modelul de raponare a activităt Consiliului etic este prevăzut in anexă la prezentul
ordin,
(2) Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin

personalul acestora aflat in coordonarea Compartimentului de integritate. au obligatia
verific 'i rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de etică, in termen de 7 zile
de la încărcarea acestuia.
(3) Ministerul sanatatii asigură posibilitatea raportării electronice a datelor prin

sistemul informatic securizat creat in acest scop cu sprijinul Serviciului de
Telecomunicatii Speciale.
(4) Asociatiile de paci nti care au reprezentanti in consiliile de etică constituite la

nivelul spitalelor au obligatia ca în termen dc 7 zile de la finalizarea semestrului şi in
termen de 15 zile de | finalizarea anului să înainteze Compartimentului de integritate
un raport privind acti itatea acestora in cadrul consiliilor etice, precum si propuneri
de îmbunătăţire a deficientelor constamte,
(5) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii analizează

datele colectate si formulează concluzii si propuneri pentru reducerea
vulnerabilitatilor etice.
(6) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii Întocmeşte

semestrial un raport către ministrul sănătăţii şi/sau instituţiile ce coordonează
strategia nationala anticoruptie, după caz, cu privire la concluziile şi propunerile
rezultate.
(7) Ministerul Sănătăţii publică anual, in format ele tronicu un anuar etic national.
(8) Documentele rezultate din activitatea Cn iului etic se arhivează prin

includerea acestora in nomenclatoarele arhivistice ale spitalelor, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare pentru accst domeniu

Art. 15. Sunet ni.

tl) Nerespectarea prevederilor legate de organimrea şi funcţionarea Consiliului
ctic se poate constata de către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului
Sănătăţii. de echipele de control sau audit ale Ministerului Sănălătii sau de către
reprezentanţii de la nivel judeţean din cadrul directiilor de sănătate publică.



(2) Nerespectarea modului de alegere şi desemnare a membrilor Consiliului clic sesancţionează prin obligaţia anularii procedurii dc constituire a Consiliului etic şimganizarea unei noi proceduri.
(3) Compartimentul de inlcgn'lale, echipele de control sau audit ale minislemiui

asigură informarea minisirului sănătăţii cu privire la nerespectarea prevederilorprezentului ordin.

Art. 16. Pre/cm;: decizie devine anexă la Fisele postului pemanelornominalizate in
prezenta decizie la art. 1

.

Art. 17. Cu dala prezentei, decizia nr. 5826 din 04.12.2019 îşi incetea7ă
aplicabilitatea

MANAGER,
Dr. RoşcaCalalmăă

Dr.
Dr
Dr.
Dr.

Dr.
Dr.
Dr. Abdalla Doina
Dr. Pătraşcu Dan .

As. med. lvannv Mariana .
As. med. Filme Laura
As. med, Cristea Elena
As. med. Bul'cuş Marilena
Ref. Roşu Mariana
Reg. Răţui o…
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