
 
 1. Componenta Consiliul de Etica a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad este 

urmatoarea :  

Presedinte:  Dr. Adina Demian - Medic sef sectia II 

Membrii: 

Dr. Eleonora Ilie – Medic sef sectia I  

Dr. Eugenia Sim - Fiziokinetoterapeut  

Georgeta Baicu – Asistenta medicala  

Olga Almasan – Asistenta medicala  

Oana-Cristina Jurca – Consilier juridic  

Secretar: Ec. Adrian Ioan Almasan  

Membrii supleanti:  

-Supleant personal medical:  

Ramona Mihaela Radut  

Mihai Dan Mircea Petriu  

Lavinia Ioana Marin  

-Supleant personal sanitar:  

Daniela Georgeta Lazea  

Alina Oană  

-Supleant consilier juridic:  

Ovidiu Nicolae Jurj  

-Supleant secretar:  

Bold Alexandru Catalin  

 

2. Atributiile Consiliului de Etica sunt cele prevazute in Ordinului Ministrului 

Sănătăţii 145 / 2015, respectiv:  

a) promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ 
al unităţii sanitare;  



b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului 
adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii 
sanitare;  

c) formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente 
de etică;  

d) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face 
propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;  

e) formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unităţii 
sanitare;  

f) analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea 
profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu 
etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea 
cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la 
care se face referire;  

g) primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea 
soluţionării;  

h) analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-
cadru medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în 
vigoare;  

i) verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile 
pacienţilor;  

j) analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de 
abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici. În măsura în care constată 
încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei 
reputaţii a personalului;  

k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri 
concrete de soluţionare;  

l) emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului 
ordin;  

m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;  

n) asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul 
Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă 
răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;  

o) aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;  

p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor 
către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor 
medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat 
organele conform atribuţiilor de serviciu; 



q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă 
pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii 
sanitare sau de către petent;  

r) aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de 
etică;  

s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative din 
cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în timp 
un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;  

t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de 
feedback al pacientului.  

3. Atribuţiile preşedintelui consiliului de etică sunt următoarele:  

1. convoacă consiliul de etică, prin intermediul secretarului, lunar cât şi ori de câte ori apar 
noi sesizări ce necesită analiză de urgenţă sau la solicitarea a cel puţin patru dintre membrii 
acestuia;  

2. prezidează şedinţele consiliului de etică, cu drept de vot. În cazul în care în urma votului 
membrilor consiliului de etică se înregistrează o situaţie de paritate, votul preşedintelui este 
decisiv;  

3. avizează, prin semnătură, documentele emise de către consiliul de etică şi rapoartele 
periodice;  

4. informează managerul unităţii sanitare în cazul vacantării unui loc în cadrul consiliului de 
etică, în vederea completării componenţei acestuia.  

4. Atribuţiile secretarului consiliului de etică sunt următoarele:  

1. deţine elementele de identificare - antetul şi ştampila consiliului de etică - în vederea 
avizării şi transmiterii documentelor;  

2. asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, 
hotărârilor şi avizelor de etică;  

3. introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare 
de la înregistrarea acestora, şi asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică 
şi a managerului unităţii sanitare, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea 
adresată managerului se face doar în cazul sesizărilor primite prin intermediul sistemului 
informatic;  

4. asigură realizarea şi gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la 
nerespectarea drepturilor pacienţilor de către cadrele medico-sanitare şi pe cele referitoare 
la abuzurile pacienţilor faţă de cadrele medicosanitare;  

5. informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării consiliului 
de etică;  



6. convoacă membrii consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea 
preşedintelui, cu cel puţin o zi înaintea întrunirilor;  

7. asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă şi imparţială 
soluţionare a speţelor supuse atenţiei consiliului de etică;  

8. întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de etică;  

9. introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de 
Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică şi a managerului unităţii sanitare cu 
privire la rezultatele aplicării acestora;  

10. asigură postarea pe site-ul unităţii sanitare a informaţiilor privind activitatea consiliului 
de etică;  

11. formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii consiliului sau a 
unităţii sanitare şi le supune aprobării consiliului de etică;  

12. întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate în primele 7 zile ale lunii 
următoare semestrului raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării 
managerului;  

13. întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic în primele 15 zile ale   

anului următor celui raportat şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării 

managerului. 


