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DECIZIA Nr.496
din data 21.09.2022

Managerul Spitalului Orasenesc ,,Dr.Valer Russu" Ludus, numit prin Dispozilia nr.

714115.11.2019 a Primarului Oraqului Ludug,
Avdnd in vedere prevederile:

l. Legii nr.95/2006 (rl) privind reforma in domeniul senAtetii. cu modificdrile gi

completirile ulterioare;
2. Ordinul Ministrului Senatetii nnl502D016 pentru aprobarea componentei si a

atributiilor consililui etic ce functioneaza in cadrul spitalelor;
3. Procesul -verbal privind validarea membrilor/supleantilor ale$i ai Consiliului etic

nr.3060/26.03.2021.
4. Decizia nr.494/19 .09 .2022 de numire a secretarului permanent $i secretarului supleant

in cadrul Consiliului etic al Spitalului Orlgenesc.,Dr. Valer Russu" Luduq.

Art.l. incepAnd cu data prezentei decizii se constituie Consiliul etic in cadrul Spitalului
OriSenesc ,,Dr. Valer Russu" Luduq.

Art.2. (l) in urma finalizirii procedurii de vot, Consiliul etic este alcetuit conform art.3 alin
(l) din Ordinul nr.150212016, avand urmatoarea componentA:

Membrii permanenti:
I . Dr. Mierean Raluca - medic primar psihiatru;
2. Dr. Skorka Cristina - medic qefseclia Pediatrie;
3. Dr. Parjol Ioan Octavian - medic primar psihiatru;
4. Dr. Cugnir Valentina - medic specialist obstetricl-ginecologie;
5. As.med. Rotaru Antoaneta Cristina - asistent gef C.P.U;
6. As.med. Pugcaq llie - asistent medical;
7. Simion Ilona- reprezentant asocialie de pacienli;

Varga Adina - referent de specialitate - secretar permanent

Membrii supleanti:
l. Dr. Ghira Dumitru - medic qef seclia Medicini interna;
2. Dr. Maior Ioan - medic qef sectia Chirurgie generala:
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3. Dr. Nicoari Cristian - medic coordinator C.P.U.
4. Dr. Ghira Adriana Camelia - medic coordinator Compartiment Boli infeclioase;
5. As.med. Ddmbean Diana - asistent medical;
6, As.med. Nagy Minodora - asistent medical;
7. Molnar Rodica - representant asocialie pacienli;

Ec.Pop Roxana - economist - secretar supleant

(2) Consilierul juridic al unitatii sanitare va asigura suportul legislativ pentru activitatea
Consiliului etic al spitalului.

Art.3. Preqedintele Consiliului etic va fi persoana aleasl dintre membrii in cadrul qedinleide
constituire, in conformitate cu prevederile art.7 din OMS nr.150212016.

Art.4. Persoanele nominalizate la art.2 igi vor indeplini atribuliile conform Ordinul
nr.l502/2016 - Atribulii prevdzute in prezenta decizie.

Art.s. Durata manadatului de membru permanent sau supleant al persoanelor nominalizate la
art.2 este de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii.

Art.6. Principii de funcfiotrare a Consiliulu etic.
(l) Consiliul etic esle independent de ierarhia medicalS qi de ingrijiri a spitalului. Este
interzisl orice tentativ6 de influenlare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de
tentativa este sesizate comisiei de disciplini din cadrul spitalului Ei Compartirnentului de
integritale al Ministerului Sanatatii.
(2) Activitatea membrilor Consiliului etic se bazeazd pe irnpa4ialitate, integritate, libertate de
opinie. respect reciproc gi pe principiul suprematiei legii.
(3) Managerul spitalului are obligatia publicdrii gi actualizirii pe pagina web a unitalii sanitare
a informaliilor referitoare la existenla si activitatea Consiliului etic.

Art.7. Conducerea Consiliului etic
Consiliul etic este condus de un preqedinte ales prin vot secret dintre membri.
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Art.8. ATRIBUIIILE CONSILruLUI ETIC :

Consiliul etic are urmetoarele atribulii:
a) promoveazi valorile etice medicale gi organizalionale in rindul personalului medico-

sanitar, auxiliar gi administrativ al spitalului;
b) identifici 9i aaalizeazl vulnerabilitalile etice fi propune managerului adoptarea 9i

implementarea misurilor de preventie a acestora la nivelul spitalului;
c) primepte din partea managerului spitalului sesizirile adresate direct Consiliului etic Ai alte

sesizlri transmise spitalului care conlin spele ce cad in atribuliile Consiliului;
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d) analizeazi. cu scopul de a determina existenla unui incident de etici sau a unei
vulnerabilitali etice, spelele ce privesc:

(i) cazurile de incllcare a principiilor morale sau deontologice in relalia pacient - cadru
medico- sanitar gi auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislalia specifici;

(ii) incalcarea drepturilor pacienlilor de cAtre personalul medico-sanitar qi auxiliar,
prevazute in legislalia specificd;

(iii) abuzuri sdvdrgite de cltre pacienli sau personalul medical asupra personalului medico-
sanitar qi auxiliar, prevlzute in legislalia specifici;

(iv) nerespectarea demnitalii umane;
e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaliilor definite de lit. d);
f) sesizeazd organele abilitate ale statului ori de c6te ori consideri ci aspectele unei spele

pot face obiectul unei infrac{iuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentanlii spitalului
sau de citre petent:

g) sesizeazS Colegiul Medicilor ori de cite ori considera ca aspectele unei spele pot face
obiectul unei situalii de malpraxis;

h) asiguri informarea managerului gi a Compartimentului de integritate din cadrul
Ministerului SenAtelii privind conlinutul avizului etic. Managerul poarta respunderea punerii
in aplicare a soluliilor stabilite de avizul etic;

i) intocmegte conlinutul comunicdrilor adresate petenlilor, ca rdspuns la sesizirile acestora;
j) emite hotiriri cu caracter general ce vizeazi spitalul;
k) aprobi conlinutul rapoartelor intocmite semestrial gi anual de secretarul Consiliului etic;
l) analizeazd rezultatele implementdrii mecanismului de feedback al pacientului;
m) analizeazd 5i avizeazd regulamentul de ordine interioara al spitalului gi face propuneri

pentru imbunAtalirea acestuia;
n) analizeazi din punctul de vedere al vulnerabilite(ilor etice $i de integritate $i al respecterii

drepturilor pacienlilor gi oferl un aviz consultativ comisiei de etica din cadrul spitalului,
pentru fiecare studiu clinic desfigurat in cadrul spitalului;

o) ofera, la cerere, consiliere de etica pacienlilor, apa4initorilor, personalului medico-
sanitar qi auxiliar.
Consiliul etic poate solicita documente qi informalii in legatura cu cauza supusl analizei gi

poate invita la qedinlele sale persoane care pot sA contribuie la solulionarea spelei prezentate.

Art.9. Atribuliile pregedintelui Consiliului Etic
Atributiile preqedintelui Consiliului etic sunt unn6toarele:
a) convoaca Consiliul etic. prin intermediul secretarului. confonn art. I I alin. (l):
b) prezideazl;ed inlele Consiliului etic. cu drept de voti
c) avizeazi. prin semnituri. documentele emise de citre Consiliul etic;i rapoanele periodice:
d) informeazi managerul spitalului, in termen de 7 zile lucritoare de la vacantarea unui loc in
cadrul Consiliului etic. in vederea completirii componenlei acesruia.

Art.l0. Atribuliile secretarului Consiliului etic
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Atribuliile secretarului Consiliului etic sunt urmatoarele:
a) deline elementele de identificare - antenrl qi gtarnpila Consiliului etic - in vederea avizlrii gi

transm iterii documentelor:
b) asiguri redactarea documentelor. inregistrarea gi evidenla corespondenlei. a sesizirilor.
hotdrArilor qi avizelor de etici:
c) introduce sesizirile primite in sistemul informatic securizat al Ministerului SanAtatii, in
termen de o zi lucrf,toare de la inregistrarea acestor4 9i asiguri informarea, dupd caz, a

membrilor Consiliul etic gi a managerului spitalului prin mij loace electronice, cu privire la
acestea;
d) realizeazi, gestioneazd qi actualizeazd baza de date privind sesizirile, avizele, hotirdrile
Consiliului etic qi solulionarea acestora de cafte manager:
e) informeazi pre5edintele cu privire la sesizirile primite in vederea convocirii Consiliului
etic;
f) convoaci rnembrii Consiliului etic ori de c6te ori este necesar. la solicitarea pregedintelui.
cu cel pulin doud zile lucritoare inainlea 5edinlelor;
g) asigurd confidenlialitatea datelor cu caracter personal:
h) intocmegte procesele-verbale ale qedinlelor Consiliului etic;
i) asiguri trimestrial informarea membrilor Consiliului etic $i a managerului spitalului cu
privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atAt prin comunicare
electronicS- cdt gi prezentarea rezultatelor in cadrul unei ;edinle;
j) asiguri postarea lunarA pe site-ul spitalului a inforrnatiilor privind activitatea Consiliului
etic (lista sesizirilor. a avizelor qi hottrririlor etice. rezultatul rnecanismului de feedback al
pacientului):
k) formuleazi 5i/sau colecteazi propunerile de imbunAtitire a activitdtii Consiliului sau
spitalului gi le supune aprobdrii Consiliului etic:
l) intocmegte raportul semestrial al activit5tii desflqurate, in primele 7 zile ale lunii urmatoare
semestrului raponat, ;i il supune avizirii pregedintelui ;i ulterior aprobdrii managerului:
m) intocmeste raportul anual al activit6tii desfigulate ;i Anuarul etic. in primele l5 zile ale
anului urmAtor celui raportat, ;i il supune avizirii pregedintelui gi aprobirii managerului;
n) pune Ia dispozilia angajatilor Anuarul etic. care constituie un manual de bune practici la
nivelul spitalului.

Art.l l. Funcfionarea Consiliului etic:
( I ) Consiliul etic se intrune;te lunar sau ori de cite ori apar noi sesizdri ce necesitd analizi de
urgen@, la convocarea managerului, a pregedintelui Consiliului sau a cel pulin 4 dintre
membriiacestuia.
(2) $edinlele sunt conduse de citre preqedinte sau, in lipsa acestuia, de cAtre persoana decisa
prin votul secret al mcmbrilor prezenli.
(3) Cvorumul Sedinlelor se asigurl prin prezenla a cel pulin 5 dintre membrii Consiliului etic,
inclusiv preledintele de 5edin1i.
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(4) Prezenla membrilor la qedinlele Consiliului etic se confirmi secretarului cu cel putin o zi
inainte de 5edin1a. in cazul absentei unuia dintre membrii Consiliului. secretarul solicita
prezenfa membrului supleant respectiv.
(5) Deciziile se adopti prin vot secret. cu majoritate simpli. in cazul in care in urma votului
rnembrilor Consiliului etic se inregistreazi o situa{ie de paritate. votul preqedintelui este
decisiv.
(6) Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "impotriva" variantelor de decizii propuse
in cadrul qedinlei Consiliului etic.
(7) In situalia in care spela supusd analizei inrplicd o problemi ce vizeazd, structura de care
apartine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legituri directe sau indirecte.
de naturA familialS. ierarhictr ori financiari, cu persoanele fizice saujuridice implicate irr speta
supusl analizei Consiliului. acesta se suspendi, locul sau fiind preluat de citre supleanl. in
cazul in care gi supleantul se gise$te in aceeaqi situalie de incompatibilitate, acesta se
suspendi, speta fiind solulionatl fird participarea celor doi. cu respectarea cvorumului.
(8) La fiecare iedinta a Consiliului etic se intocme$te un proces-verbal care reflecti activitatea
deslh;uratd qi deciziile luate.
(9) Consiliul etic asigura confidenlialitatea datelor cu caracter personal. inclusiv dupd
solutionarea sesizirilor. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. confonr declaraliei
completate din anexa nr. 3 la Ordinul r,r.1502/2016.lncilcarea confidentialititiide cdtre orice
membru al Consiliului etic atrage rispunderea legali a acestuia.
(10) in cazul motivat de absenli a unui membru. acesta este inlocuit de membrul supleant. in
caz de absenltr a pregedintelui. membrii Consiliului etic aleg un pregedinte de 5edin16. prin vot
secret.

Art. 12. Sesizarea unui incident de etici
(l) Sesizarea unui incident de eticd sau a unei vulnerabilitdli etice poate fi ficuti de citre
pacient. apanintrtor sau reprezentant legal al acestuia. personalul angajat al spitalului ;i orice
alta persoane interesat5.
(2) Sesizdrile sunt adresate managerului spitalului ;i se depun la registraturA- se transmit prin
postd electronica sau prin completarea formularului online aflat pe pagina rveb a spitalului.
Modelul formularului de sesizare online este previzut in anexa 4q! la prezentul ordin.
(3) Fiecare sesizare (depusi la registraturi. prin pogt6 electronicd sau formular online)
primegte un numdr de inregistrare comunicat persoanei care o inainteaztr.
(-1) Sesizlrile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petilionarului
nu se iau in considerare qi vor ti clasate. Ca exceplie, in situalia in care existi mai mult de 3
sesiziri anonime in interval de un an calendaristic care se referi la spe.te diferite din cadrul
aceleiagi seclii a unitdtii sanitare sau la acelaEi angajat al spitalului, sesizirile vor fi analizate
in Consiliul etic in vederea emiterii unei ho6rari de eticI sau a unui aviz de etic6.

Art.l3 .{naliza sesizirilor
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(l) Analiza sesizlrilor qi emiterea unei hotlr6ri sau a unui aviz etic, duptr caz. se fac in cadrul
gedintei Consiliului etic. urmdnd urmatoarele etape:

a) managerul inainteazd pregedintelui toate sesizarile adresate sau care revin in atributiile
Consiliului etic $i orice alte documente in legdtura cu acestea;
b) secretarul Consiliului etic pregite$te documentatia qi asigura confidenlialitatea datelor cu
caracter personal pentru protejarea pirlilor implicate:
c) secretarul asigurd convocarea membrilor Consiliului etic;
d) pregedintele prezinti membrilor Consiliului etic continutul sesizirilor primite;
e) membrii Consiliului etic analizeazd conlinutul sesizirilor primite qi propun solulii de
rezolvare a sesizirilor folosind informatii de natura legislativa, moral6 sau deontologici;
f) in urma analizei. Consiliul etic, prin vot secret. adopta hotirari sau avize de etici. dupl caz;
g) secretarul Consiliului etic redacteaz[ procesul-verbal al qedinlei. care este semnat de c6tre
toli menrbrii prezenti:
h) secretarul asiguri comunicarea hotirarii sau avizului etic cafie managerul spitalului, sub
semnAtura pre$edintelui Consiliului etic. imediat dupa adoptare;
i) managerul spitalului dispune rnisuri. in conformitate cu atribuliile ce ii revin;
j)managerul spitalului asigurd comunicarea hotlr.drii sau avizului etic cetre petent;
k) managerul spitaldui asigurd comunicarea acliunilor luate ca urmare a hot^iririi sau avizului
etic, cAtre Consiliul etic fi petent. in termen de maximum l.{ zile de la primirea comunicirii.
(2) Avizele de etic5;i hotardrile Consiliului etic vor fi incluse in Anuarul etic ca un model de
solulionare a unei spete. urmind si fie utilizate la analize ulterioare 5i comunicate spitalului in
vederea preveniri apariliei unor situatii similare.

Art.l4. Raportarea activitlfii Consiliului etic
etic (l) Raportul Consiliului etic este inclrcat in sistemul informatic securizat in termen de 7
zile de la finalizarea semestrului gi in termen de l5 zile de la finalizarea anului. Modelul de
raportare a activitAlii Consiliului etic este prevezut in anexa 41-! la prezentul ordin.
(2) Direcliile de sanatate publicd judelene. respectiv a rnunicipiului Bucure;ti. prin personalul
acestora aflat in coordonarea Compartimentului de integritate. au obligalia verificirii
rapoartelor transmise de secretarii consiliilor de eticd. in termen de 7 zlle de la incircarea
acestuia.
(3) Ministerul Senetetii asigure posibilitatea raportErii electronice a datelor prin sistemul
informatic securizat creat in acest scop cu sprijinul Serviciului de Telecomunicalii Speciale.
(4) Asocialiile de pacienli care au reprezentanli in consiliile de etica constituite la nivelul
spitalelor au obligalia ca in termen de 7 zlle de la finalizarea semestrului Ei in termen de 15

zile de la finalizarea anului si inainteze Compartimentului de integritate un raport privind
activitatea acestora in cadrul consiliilor etice, precum gi propuneri de imbuntrti{ire a

deficientelor constatate.
(5) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Slnitatii analizeazA datele colectate
qi formuleazd concluzii qi propuneri pentru reducerea vulnerabilitatilor etice.
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(6) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Senetalii intocmegte semestrial un
raport cdtre ministrul s6nitd(ii qiisau institutiile ce coordoneazi strategia nationala
anticoruptie, dupd caz, cu privire la concluziile qi propunerile rezultate.
(7) Ministerul Sdnetllii publici anual. in format electronic. un anuar etic national.
(8) Documentele rezultate din aclivitatea Consiliului etic se arhiveazi prin includerea acestora
in nomenclatoarele arhivistice ale spitalelor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare
pentru acest domeniu.

An.l6. Prezenta decizie anuleazi Deciza nr.87 /26.03.2021

Art.l7. Biroul RIJNOS va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

MANAGER,
Ec Utiu Claudia

{t

Yizat,
Consiler jur. Mirestean Magdalena
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Art.l5.Prezenta decizie devine anexi la fiqele postului persoanelor nominalizate la art.2.
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