
SPITATUL ORASENESC TANDARtrI
STR, SPITALIILUI, NR.l, COD 925200, IALOM]TA
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^ DECIZI A,

Nn. .dt......... t d4.?r..4!ri

Managerul Spitalului Orasenesc Tandarei, Constantin Ma a numit prin dispozitia
Primarului Orasului Tandarei nr. 365 din 25.05.2016-

AVAND IN VEDERE:

- ORDIN m. 1.502 din 19 decembrie 20l6 pentuu aprobarea componenlei gi a atribugiilor
Consiliului etic care funclioneazl in cadrul spilalelor publice

D ECID I

Art.l. Se numeste comisia de organizare a alegerilor priyind constituirea
Consiliului Etic al Spitalului Orasenesc Tandarei, formata din urmaiorii:

- Manager- Ec. Constantin Ma a;
- Dir. Medical- Dr. Pantea ValentiiU I

- Dir. Financiar-Contabil- Ec. Ceapa Sofica;
- Jur. Bilan Constantina;
- Secretar- Stoica Marina;

Art.2, Alegerile vor avea loc in data de 26.02.2018, intre orele 11.00-13.30, ir sala
de sedinte a Spitalului Orasenesc Tandarei.

Ai't 3. Cu ducere Ia indeplitrirea prezentei se numeste serviciul RUNOS rlin
cadrul Spitalului Orasenesc Tatrdarei.
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Managerul Spitalului Orasenesc Tandarei, Constantin Ma a numit prin dispozitia
Primarului Orasului Tandarci nr. 365 din 25.05.2016,

AVIND IN VEDERE:

- ORDIN ff. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componeqei $i a atribuliilor
Consiliului etic care funclioneazi in cadrul spitalelor publice

D ECID:

Atr,l. Se numesc dra Stoica Madna in furctia de secretar si dna Moldoveanu
Marioara in functia de secretar supleant al CONSILIUL ETIC al Spitalului Orasenesc
Tandarei,

Art. 2 Atribuliile secretarului Consiliului etic sunt urmitoarele:
a) deline elementele de identificare - antetul $i qtampila Consiliului etic - in vederea

avizirii gi lransmiterii documentelor;
b) asiguri redactarea documentelor, imegistm.ea $i evide4a corespoldenlei, a sesizfuilor,

hotdrarilor $i avizelor de eticd;
c) introduce sesizirile primite in sistemul infonnatic seaudzat al Ministerului Sdn5tefli,

in termen de o zi lucrdtoarc de la iffegistarea acestora, $i asigura informarc a, d.upd caz, a
membrilor Consiliul etic 6i a managelului spitalului p n mijloace electronice, cu privire Ia
acestea;

d) realizeazd, gestioneazd $i actualizeazd.baza de date privind sesizErile, avizele,
hotdrdrile Consiliului etic $i solutionarea acestora de cAhe manager;

e) informeazd preqedintele cu privire la sesizdrile primite in vederea convocdrii
Consiliului etic;

l) convoacd membrii Consiliului etic ori de cate oi este necesar, la solicitarca
preqedintelui, cu cel pulin doui zile lucratoare inaintea gedintelor;

g) asigud confideqialitatea datelor cu caracter personal;
h) intocmette procesele-verbale ale gedin{elor Consiliului etic;
i) asigurd trimestrial informarea membrilor Consiliului etic Ai a managerului spitalului cu

privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atat prin comunicare
electronicS, cat ti prezentarca rezultatelor in ca&ul unei $edinle;

j) asigurd postarea lunard pe site-ul spitalului a informaliilor privind activitatea
Consiliului etic (lista sesizirilor, a avizelor qi hotirArilor etice, rezultatul mecanismului de
feedback al pacientului);

k) formuleaze Si/sau colecteazi propunedle de imbun6tiJire a activitdiii Consiliului sau
spitalului Si le supune aprobdrii Consiliului etic;

1) intocme$te raporhrl semest al al activitefli desfisurate, in primele 7 ziie ale lunii
urmatoare semeshului raportat, !i il suprme avizdrii pregedintelui gi ulterior aprobirii
managerrrlui;

m) intocme9te mporhll anual al activitAfli deslEquate $i Anuarul etic, in primele 1 5 zile
ale anului urmitor celui raportat, qi il supune avizdrii pregedintelui gi aprobdrii managerului;
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n) pune la dispozilia angajatrilor Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici
la nivelul spitalului.

Art.1, Cu ducere la indeplinirea prezentei se numeste serviciul RUNOS tlin
cadrul Spilalului Orasetresc Tandarei.
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Managerul Spitalului Orasenesc Tandarei, Constantin Maria numit prin dispozitia
Primarului Orasului Tandarei m. 365 din 25.05.2016-

A\'IND IN VEDERE:

- ORDIN nr. 1.502 din l9 decembrie 2016 pentru aprobarea componenlei $i a atribuliilor
Consiliului etic care funclioneaza in cadrul spitalelor publice

D ECID:

Atr.l. Se numeste dna Bilan Constantina in functia de consilier juridic al
CONSILIIIL ETIC al Spitalului Orasenesc Tandarei,

Arf. , Atrihuliile consilierului juridic gt Cousiliului Etic sunt urmitoarele:
a) asigum supofiul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului;
b) au obligalia participlrii la toate qedinjele Consiliului etic, fEr6 a avea drept de vot
c) beneficiaza, cu priodtate, de instruire in domeniul eticii gi inte$.it4ii din partea

ivnnl$en u1 sanat {ll.

Arl.7. Cu ducere la iudeplitrirea prezentei se numeste serviciul RUNOS din
cadrul Spitalului Orasenesc Tandarei.

MANAGER,
Ec,Con
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I'NITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA TANDAREI
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PROCES I'ERBAL
al comisiei de organizare a alegerilor

Nr. 715 din 26.02.2018,
cu ocazia alegerii membrilor permanenti si supleanti

ai Consiliului Etic al Spitalului Orasenesc Tardarei

_ _Comlsia de organizare a alegerilor, desernnatA prin decizia Managerului Spitalului Oraselesc
Tandarci n 26/ 20.02.2018 s-a intrunit in sala de sedinte in vederea orga,izarii procedurii de alegere a
membrilor CONSILIULUI ETIC.

Tinand seama de prevederile Ordinului nr.
componentei qi a atribuliilor Consiliului etio care

medicali din spital.

1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobaraa
funclioneazd in cadrul spitalelor publice, se vor

italului si rcFezentantii alesi ai asistentilor

La solicitarea a&esata Asociatiei Nationale pentru protectia pacientilor m, 601115.02.201g, in
vederea paticipaxii la prccedura de votarc, nu a fost inregistrat nici un raspuns.

Secretaml Comisiei a pus la dispozitia votantilor buletinele de vot realizate conform anexei 1 la
Ordilttl1502/19.12.2016, pe baza de semnatura dupa verificarea cartii de identitate.

Participanlii cu drept de vot siau exp mat opliunea individual, liber, prin bifarea ln Buletinul de
vot a numelui persoanelor pe care le voteaz6. votur este seqet. Nu se admiti rnscrierea pe buletinul de
vot a numelui altor persoane care nu qi-au depus candidatua, sub sancliunea nulitalii buletinului de vot
tn catza.

. Dupa-expdmaxea opliunii, fiecare participart a depus buletinul de vot in uma puse la dispozilie
de citre comisie, Dupa depunerea tutuor buletinelor tn ume, comisia de numirare a voturilor a procedat
la numirarea votu lor $i validarea rezultatelor, dupa cum urmeaza:

1 . Total personal medical cu drcpt de vot: 1 5

To1al \ oturi ale personalului medical exprimate: l3

Din care:

Nr crt Numele Fi prenumele
persoanei care a candidat

Voturi

1. Dr. Morosanu Rodica 3
2. Dr, Stanescu Mihaela 3
3. Dr. Al Amouri Haissam 2
4. Dr. Morosan Iulian 2
5. Dr. Mahu Raisa 1

6. Bioch. Pr. Misu Adriana 1

'7. Faim. Pirlea Minodora 1



2. Total personal sanitar cu d.ept de vot: 48

Total voturi ale percnalului sanitar expdmate: 46

Din cale:

Nr crt Numele gi prenumele
persoanei care a candidat

Voturi

1. As. Pr. Iorsa Alina 13

2. As. Pr. Tae Antonela 11

As. Pr. Milotin Mariana 9
4. As. Frigioi Diana 5

5. As. Tache Giorgiana 4
6. As. Miclaus Florenlina 3
'7. As. Petrovici Daniela 1

Drcpt u1mare, s-au ales in CONSILIUL ETIC al Slitalului Orasenesc Tandarei umatodi:

Membrii permanenti:
- Dr. Morosanu Rodica
- Dr. Stanescu Mihaela
- Dr. Al Amouri Haissam
- As. Pr. Iorga Alina
- As. Pr. Tae Antonela

Membrii supleanti:
- dr. Morosan Iulian;
- dr. Mahu Raisa;
- bioch. pr, Misu Adriana;
- fam. Pirlea Minodora;
- as. Milotin Mariam;
- as. Frigioi Diana;

Comisia de organizare a alege lor:

- Manager Ec. Constantin Mada- Manager Fc. Constanlin Maria u - 

^A 
-?

- Direcror medical Dr. panrea Valenr'n VTN ,/
- Dir. Financiar-Contabil Ec. Ceana Sofica \ O
- Jurist Bilan Constanrina ( h|)"dM I\
- Secrerar Stoica Marina -\ . \ I 'x1
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SPITALUL ORASENESC TANDAREI
STR. SPITALULUI, NR,1, COD 9252OO,IALOMITA

TELEFON: 0243270700, F AXt 0243273298
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.DECIZIA
Nn. .,/!J......... r {t..0.{.. f!![..

Managerul Spitalului Orasenesc Tandarei, Constantin Ma a numit prin dispozitia
Primarului Orasului Tandarei . 365 din 25.05.2016"

AVAND IN VEDERE:

- ORDIN ft. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea com?onentei Si a atribuliilor
Corciliului etic care funclioneazd in cadrul spitalelor publice

D ECID:

Atr.l. Se constituie CONSILIUL ETIC al Spitalului Orasenesc Tandarei format
diu:

Membrii permanenti: - dr. Morosanu Rodica;
- dr. Stanescu Mihaela;
- dr. Al Amouri Haisam;
- as. Iorga Alina Consuela;
- as. Tae Atrtonela;
- cons. jur Bilan Constantina;
- secretar Stoica Marina.

Membrii supleanti! - dr. Morosan Iulian;
- dr. Mahu Raisa;
- bioch, pr. Misu Adriana;
- farm. pirlea Minodora;
-as, Milotin Mariana;
- as, Frigioi Diana;
- secretar Moldoyeanu Marioara

Art 2. Durata mandatului este de 3 ani.

Art. 3. Atributiile CONSILruLIII ETIC sunt urEatoarele:
a) promoveazd valorile etice medicale gi organizalionale in r6ndul personalului

medico-sanitar, auxiliar 9i administrativ al spitatului;
b) identificd 6i analizeazi wlnerabilitilile etice qi propune managerului adoptarca Si

implementarea misurilor de prevenlie a acestora la nivelul spitalului;
c) pdme$te din partea maaagerului spitalului sesizirile adresate direct Consiliului etic

$i alte sesiziri tansmise spitalului care conlin spele ce cad in atribuliile Consiliului;
d) analizeazA, cu scopul de a determina existenla unui trcident de eticd sau a ulei

wlnerabilitdli etice, spetele ce pdvesc:
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(i) cazu le de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relalia pacient -
cadru medico-sanitar $i auxiliar din cadrul spitalului, previzute in legislalia specificd;

(ii) incAlcarea drepturilor pacienfilor do c5tre personalul medico-sanitar Si
auxiliar. pre\5zure ln Iegislalia specifica:

(iii) abuzuri s5vArSite de citle pacienli sau personalul medical asupra
personalului medico-sanitar qi auxiliar, prevdzute in legislalia specificd;

(iv) nerespectarea demnitalii umane;
e) emite avize etice, ca u rare a analizei situaliilor definite de lit. d):
0 sesizeaze organele abilitate ale statului ori de c6te ori consideri ci aspectele unei

spele pot face obiectul unei infracliuni, daci acestea nu au fost sesizate de reprezentanlii
spitalului sau de cdtre petent;

g) sesizeazd Colegiul Medicilor ori de c6te ori consided ca aspectele unei spele pot
face obiectul unei situalii de malpraxis;

h) asiguri informarea managerului qi a Compaftimentului de integritate din cadrul
Ministerului Sdndlilii privind conlinutul avizului etic. Maragerul poarte rAspurderea punerii
in aplicare a solu{iilor stabilite de avizul etic;

i) intocme$te conlinutul comunicdrilor adresate petenlilor, ca rispuns la sesizdrile
acestom;

j) emite hotedri cu caracter general ce vizeazd spitalul;
k) aprobd conlinutul rapoartelor intocmite semestrial 6i anual de secretarul Consiliului

etic;
l) aralizeazdrcaitatele implementirii mecanismului de feedback al pacientului;
m) analizeazi qi avizeazi regulamentul de ordine interioarA al spitalului 9i face

propuneri pentru imbunatatilea ace!tuia;
n) analizeaz6 din punctul de vedere al rulnerabilitelilor etice qi de integrilate !i al

respedarii dreptu lor pacienlilor $i oferd un aviz consultativ comisiei de eticd din cadrul
spitalului, pentu fiecare studiu clinic desii$urat in cadrul spitalului;

o) ofere, la cerere, consiliere de etic6 pacienlilor, apa4inato lor, personalului medico-
sanitar qi auxiliar.

Art, 4 Func{ionarea Consiliului etic:
(1) Consiliul €tic se intune;te lunar sau ori de cdte ori apar noi sesiz.iri ce necesiti

analizS de ugenF, la convocarea managerului, a pretedintelui Consiliului sau a cel pulin 4
dintre membrii acestuia.

(2) Sedinlele sunt conduse de cdtre pregedinte sau, in lipsa acestuia, de cdtre persoana
decisd pdn votul secret al membrilor prezenli.

(3) Cvorumul $edinlelor se asigurd p n prezenla a cel pulin 5 di[he membrii
Consiliului etic, inclusiv pre;edintele de ;edinti.

(4) Prezenla membrilor Ia $edinlele Consiliului etic se confiImi secretarului cu cel
pulin o zi inainte de $edinla. In cazul absenlei u[uia dinte membrii Consiliului, secretarul
soliciti.prezenla membrului supleant respectiv.

(5) Deciziile se adopti pdn vot secret, cu majo laje simpli. in cazul in care in urma
votului membrilor Consiliului etic se turcgistreazi o situatie de paritate, votul ge$edintelui
este decisiv.

(6) Expdmarea votului se poate face "pentru" sau ,'impotuiva', variantelor de decizii
. propuse in^cadrul Sedi4ei Consiliului etic.

(7) In situalia in care speta supusd analizei implicd o problemA ce vizeazA structura de
care apa4ine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legaturi directe sau
indirecte, de naturi familiali, ierarhicd ori finarrciari, cu persoanele fizice sau jwidice
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implicate in spgtra supusd analizei Consiliului, acesta se suspenda, locul sdu fiind preluat de
cbtre supleant. in cazul ln care qi supleantul se gdse$te in aceeagi situalie de incompitibilitate,
acesta se suspendi, spela fiind solulionati Iird participarea celor doi, cu respectarea
cvorumului.

(8) La fiecare gedinF a CoDsiliului etic se iltocme$te un proces-verba] care reflecta
aclivitarea deslA$urdla 5i deciTiile luale.

(9) Consiliul etic asigu.A coniidenlialitatea dateior cu caracter personal, inclusiv dup6
solulionarea sesizirilor, in confomitate cu prevederile legale in vigoare, conform declara{iei
completate din anexa nr. 3 1a prezentul ordin. incilcarea confidenlialitdlii de cetre orice
membru al Consiliului elic anage r;spunderea legala a acesruia.

(10) ln cazul motivat de absentA a unui membru, acesta este lnlocuil de membrul
supleant. in caz de absenl6 a pre;edintelui, membrii Consiliului etic aleg un pre$edinte de
$edinlA, prin vot secret.

(11) Managerul spitalului are obligalia de a promova Consiliul etic in cadrul fiecdrei
secfii din spital prin afi$e al cdror conlirut este definit de Compartimentul de integ tate al
Ministelului Sindtilii. Compartimentul de integdtate are obligalia sd informeze opinia publici
cu privire la funclionarea consiliilor de etic6 in spitale, la nivel na1ional.

Arts. Cu ducere la indeplinirea prezeltei se trumeste serviciul RUNOS din
cadrul Spitalului Orascnesc Tandarei.

MANAGDR,
Ec.Co
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Managerul Spitalului Orasenesc Ta.l1darei, Constantin Maria numit prin dispozitia
Primarului Orasului Tandarei nr. 365 din 25.05.2016,

AVIND IN VEDERE:

- ORDIN nr, 1,502 din l9 decembrie 2016 pentru aprobarea oomponenlei fi a atribuliilor
Consiliului etic care functioneazA ln cadrul spitalelor publice

D ECID:

Atr.1, Se numeste dna dr. Stanescu Mihaela in fimctia de presedinte al
CONSILIUL ETIC a1 Spitalului Orasenesc Tandarei,

Art. 2 Atributiile presedintelui Consiliului Etic sunt urmtrtoarele:
a) convoaci Consiliul etic, pdn intermediul seqetarului, confom alt. 1l alin. (l) din

ordin;
b) prezideazi $edinlele Consiliului etic, cu &ept de vot;
c) avizeazA, prin sernndtud, docunentele emise de cdtre Consiliul etic $ rapoaxtele

periodice;
d) informeaza managerul spitalului, in termen de 7 zile lucrdtoare de la vacantarea unui

loc in cadrul Consiliului etic, in vedelea complettuii componenlei acestuia.

Art.l. Cu ducere la indeplinirea prezentei se numeste serviciul RUNOS din
cadrul Spitalului Orasenesc Tardarei.
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