
SPITALUL MUNICIPAL ,, ANGHEL
SALIGNY” FETESTI

CONSILIU ETIC 
 
Componenta generala a Consiliului Etic este reglementată de prevederile OMS nr. 1502/2016.

            Componenţa nominală a consiliului de etică, respectiv membrii  permanenţi  şi cei
supleanţi,  se  finalizează,  pe  baza  rezultatelor  votului  şi  a  desemnărilor,  printr-o  decizie
administrativă a managerului spitalului.

Principii de funcţionare a consiliului de etică:
 Consiliul  etic  este  independent  de  ierarhia  medicală  şi  de  îngrijiri  a  spitalului.  Este
interzisă  orice  tentativă  de  influenţare  a  deciziilor  membrilor  Consiliului  etic.  Orice  astfel  de
tentativă  este  sesizată  comisiei  de  disciplină  din  cadrul  spitalului  şi  Compartimentului  de
integritate al Ministerului Sănătăţii.

 Activitatea membrilor 
 Membrii     Consiliului  etic  se  bazează  pe  imparţialitate,  integritate,  libertate  de  opinie,
respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

 Atribuţiile consiliului de etică:
 promovează  valorile  etice  medicale  şi  organizaţionale  în  rândul  personalului  medico-
sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
 identifică  şi  analizează  vulnerabilităţile  etice  şi  propune  managerului  adoptarea  şi
implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
 primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte
sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
 analizează,  cu  scopul  de  a  determina  existenţa  unui  incident  de  etică  sau  a  unei
vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
– cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient – cadru medico-
sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
– încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul  medico-sanitar şi auxiliar,  prevăzute în
legislaţia specifică;
– abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar
şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
– nerespectarea demnităţii umane;
 emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite mai sus);
 sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe
pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau
de către petent;
 sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face
obiectul unei situaţii de malpraxis;
 asigură  informarea  managerului  şi  a  Compartimentului  de  integritate  din  cadrul
Ministerului  Sănătăţii  privind conţinutul  avizului  etic. Managerul  poartă răspunderea punerii  în
aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
 întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
 analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;



 analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri
pentru îmbunătăţirea acestuia;
 analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării
drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru
fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
 oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar
şi auxiliar;
 Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi
poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.
In ceea ce priveste relatia salariat – salariat si in conformitate cu atributiile legiferate asa cum au
fost enumerate mai sus, Consiliul Etic are urmatoarele atributii specifice:

1. Monitorizează aplicarea conformă a Codului de Conduită Etică;

2. Acordă consultanță și consiliere salariaților cu privire la respectarea normelor de conduită

etică;

3. Colaborează permanent, în acest domeniu, cu Conducerea și Comisia de Monitorizare

SCIM de la nivelul spitalului;

4. Acordă aviz pentru proiectul Codului de Conduită Etică și poate înainta propuneri pentru

modificarea și completarea codului,  precum și pentru orice alte aspecte pe care le consideră

benefice în acest domeniu.

5. Consiliul Etic trebuie să monitorizeze în scopul de a afla măsura în care sunt respectate

principiile și normele generale de conduită profesională de către salariați și să îi ajute pe aceștia

să cunoască, să înțeleagă și să respecte mai bine aceste norme.

6. Conceptul de consiliere în ceea ce privește normele de conduită reprezintă acordarea

sprijinului în vederea asigurării integrității și echilibrului instituțional.

7. Activitatea  de  monitorizare,  desfășurată  de  către  Consiliul  Etic,  ar  trebui  să  se

fundamenteze inclusiv și pe concluziile referitoare la cauzele nerespectării normelor de conduită,

astfel cum acestea au fost identificate într-o împrejurare sau alta.

8. Consiliul Etic ofera salariaților un cadru de încredere și disponibilitate de sprijin față de

aceștia,  iar  realizarea  unei  relații  de  încredere  trebuie  sa  stimuleze  solicitarea  de  sprijin  și

consultanță pentru rezolvarea unor probleme cu dileme etice, pornind dintr-o atitudine proactiv-

reactivă.

Consiliul Etic din cadrul Spitalului Municipal ,, Anghel Saligny” Fetești are urmatoarea 
componenta:

 Reprezentanti ai corpului medical al spitalului:
Presedinte: Dr. BARCARI Stelian
Membri: Dr.VASILESCU Alexandru Cosmin, Dr. HANNA Mohammad Babar, Dr. DĂMOC 
Georgiana Maria 
Supleanti: Dr.STÎRCU Elena Constantina, Dr. ȘENCHIU Maria, farmacist GEORGESCU 
Raluca Marinela.

 Reprezentanti alesi ai asistentilor medicali din spital:
Membri: As. POPA Florentina , As.DIMANCEA Gabriela
Supleanti: As.CIURARIU Florentina, As. NOVAC Georgeta 



 Secretar: CAZAN-ZAINEA Ancuța – inspector de specialitate
Supleant: VÎRȘAN Georgiana  – referent

Observatii. Apoi trebuie sa apară următoarele precizări

Raport anual al consiliului de etica al spitalului: 

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

 2021


Activitate Consiliu Etic 2015 ……............................Descarca

Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal … Descarca

ANUNT catre ASOCIATIILE DE PACIENTI … Descarca

OBSERVATII- AICI SE INCARCA FIECARE DOCUMENT CARE FACE PARTE 
DIN LEGISLATIE 

LEGISLATIE              

ORDIN nr. 1.501 din 19/12/2016

ORDIN nr. 1.502 din 19/12/2016

ORDIN nr. 1.410 din 12/12/2016

LEGE nr. 677 din 21/11/2001

ORDONANȚA nr. 27 din 30/01/2002

LEGE nr. 544 din 12/10/2001

LEGE nr. 46 din 21/01/2003

Legea nr. 95 din 14/04/2006

Observatii. Aceasta NOTA  se atașează ca document mai sus unde scrie DESCARCA 

Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal



 În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din
subordinea  acestuia  au  acces  la  anumite  date  cu  caracter  personal  aparţinând  pacienţilor,
aparţinătorilor şi medicilor ("dumneavoastră" sau "ale dumneavoastră"). 

 Datele  cu caracter  personal  sunt  informaţiile  care  fie  vă  identifică,  fie  permit  să fiţi  identificat.
Această  notă  de  informare  privind  protecţia  datelor  cu  caracter  personal  este  redactată  în
conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter  personal  şi  libera  circulaţie a  acestor  date,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  în
scopul  de  a  vă furniza  informaţii  cu privire  la  modul  în  care  datele  dumneavoastră  cu  caracter
personal  sunt  prelucrate.  Astfel,  Ministerul  Sănătăţii  şi  instituţiile  sanitare,  fiecare  în  calitate  de
operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: 

- în cazul pacienţilor:  în scopul îndeplinirii  atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în
scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri
sau tratamente medicale  pentru persoana vizată  ori  de gestionare  a  serviciilor de  sănătate care
acţionează în interesul persoanei vizate; 

-  în cazul  medicilor:  în  scopul  îndeplinirii  obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi  de
gestionare a serviciilor de sănătate. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Ministerul Sănătăţii
poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi
funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor
sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi în
scopuri  statistice.  Ministerul  Sănătăţii  poate  realiza  aceste  scopuri  inclusiv  prin  campanii  de
solicitare/colectare păreri de la pacienţi şi foşti pacienţi ai instituţiilor sanitare. 

 În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătăţii nu va
prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate). Colectăm datele cu
caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparţinători (în cazul pacienţilor). 

Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate
mai  sus,  iar  refuzul  furnizării  acestor  date  poate  duce  la  dificultăţi  în  funcţionarea  instituţiilor
medicale, precum şi organizării şi furnizării serviciilor medicale. 

Datele cu caracter personal privind starea de sănătate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu
modificările şi completările ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul
drepturilor  pacientului  şi  prelucrarea acestor date  este  permisă  cu condiţia  respectării  secretului
profesional. 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem dezvălui datele
dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari:
dumneavoastră şi persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului. 

Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:  aveţi  drepturile de
acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm.

 De asemenea  vă  puteţi  opune  continuării  de  către  noi  a  prelucrării  datelor  dumneavoastră  cu
caracter personal,  în condiţiile şi  limitele legii.  În plus,  aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii
individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente. 



Dacă  aveţi  nemulţumiri  legate  de  modul  în  care  prelucrăm  datele  dumneavoastră  cu  caracter
personal,  vă  puteţi  adresa Ministerului  Sănătăţii  la  adresa de e-mail  presa@ms.ro  sau instituţiei
sanitare care v-a furnizat serviciul medical.


