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E-mail: spitalpsihiatrie@qmail.com; Web: www.spitalulvoila.ro 

Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare

DECIZIA NR. 200 din 22 martie 2021

Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1501 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea 

implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;
- Ordinului Ministrului Sănătății nr. 502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea 

componenței și a atribuțiilor Consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitalelor;
- rezultatele votului privind desemnarea în Consiliu de etică a personalului medical și a 

personalului sanitar, rezultate consemnate în procesul verbal nr. 3351/17.03.2021;
- declarațiile individuale de imparțialitate și confidențialitate completate de către toți 

membrii Consiliului de etică;
- Deciziei nr. 185 din 17 martie 2021, emisă de managerul spitalului Dr. Irina Minescu, prin 

care doamna Ichim Daniela - asistent social este numită în calitate de secretar al 
Consiliului de Etică;

- Deciziei nr. 57 din 18.01.2017, emisă de managerul spitalului Dr. Irina Minescu, prin care 
d-na cons.jr.Livia Lupu este numită în calitate de consilier juridic în cadrul Consiliului de 
Etică;

- Deciziei nr. 194 din 29 mai 2018, emisă de managerul spitalului Dr. Irina Minescu, prin 
care d-na Gheorghiu lolanda - reprezentant al Asociației Pacienților Oncologici - 
România, este numită în calitate de membru permanent al Consiliului de Etică al 
spitalului, iar doamna Mocanu Elena - reprezentant al Asociației Pacienților Oncologici - 
România este numită în calitate de membru supleant;

în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale 
Regulamentului de Ordine Interioară ale Spitalului de Psihiatrie Voila, aprobate și valabile la 
data prezentei;

Managerul Spitalului de Psihiatrie Voila - Câmpina, Dr. Irina Minescu, numit prin 
Dispoziția nr. 580/21.10.2021, emisă de Primarul Municipiului Câmpina;

DECIDE:

Art. 1 - începând cu data prezentei se modifică componența Consiliului de etică al 
spitalului, astfel:
a) membri permanenți
■ Dr. losifescu Renata Beatrice - reprezentant ales al corpului medical al spitalului
■ Dr. Jianu Bogdan Marian - reprezentant ales al corpului medical al spitalului
• Dr. Cristea Gelu - reprezentant ales al corpului medical al spitalului
■ Dr. Vădeanu Roxana - reprezentant ales al corpului medical al spitalului
■ As. med. pr. Cristian Mihaela - reprezentant ales al asistenților medicali din spital
■ As. med. pr. Lamba Alina - reprezentant ales al asistenților medicali din spital
■ Gheorghiu lolanda - reprezentant al Asociației Pacienților Oncologici - România
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b) membri supleanți
■ Dr. Handolescu Daniela - reprezentant ales al corpului medical al spitalului
- Dr. Jianu Roxana - reprezentant ales al corpului medical al spitalului
• Dr. Moruzzi Elza - reprezentant ales al corpului medical al spitalului
■ Dr. Drăghici Teodora - reprezentant ales al corpului medical al spitalului
• Mocanu Elena - reprezentant al Asociației Pacienților Oncologici - România
• As. med. pr. Șerban Andrei - reprezentant ales al asistenților medicali din spital
• As. med. pr. Mihailescu Ana Gabriela - reprezentant ales al asistenților medicali din spital
c) Jr. Lupu Livia-în calitate de consilier juridic al spitalului
d) As. social Ichim Daniela - secretarul Consiliului de etică

Art.2 Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al 
spitalului. Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin 
decizia managerului să sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul și consilierul juridic au 
obligația participării la toate ședințele Consiliului etic, fără a avea drept de vot.

Art.3 - Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 
3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecție, 
pentru asigurarea continuității în funcționarea Consiliului etic. în cazul în care un membru este 
urmărit sau condamnat penal, acesta este exclus din componența Consiliului etic. Membrii au 
dreptul de a se retrage din Consiliul etic.

Art.4 - Conform “Regulamentului privind modul de funcționare al Consiliului de etică, 
alegerea și desemnarea membrilor acestuia" nr.409/17.01.2017, atribuțiile membrilor 
Consiliului de etică sunt următoarele:

a) promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico- 
sanitar, auxiliar și administrativ al spitalului;

b) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și 
implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;

c) primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și 
alte sesizări transmise spitalului care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului;

d) analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei 
vulnerabilități etice, spețele ce privesc:

- cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient - 
cadru medico-sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația 
specifică;

- încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, 
prevăzute în legislația specifică;

- abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului 
medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;

- nerespectarea demnității umane;
e) emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d) din prezenta;
f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei 

spețe pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de 
reprezentanții spitalului sau de către petent;

g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face 
obiectul unei situații de malpraxis;

h) asigură informarea managerului și a Compartimentului de integritate din cadrul 
Ministerului Sănătății privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea 
punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;
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i) întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările 
acestora;

j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
k) aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului 

etic;
l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
m) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului și face propuneri 

pentru îmbunătățirea acestuia;
n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al 

respectării drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul 
spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului;

o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico- 
sanitar și auxiliar.

Art.5 - în ziua de 25 martie 2021 va avea loc ședința de constituire a Consiliului de etică, 
care va fi prezidată de către cel mai vârstnic membru ales.

în cadrul ședinței de constituire, la care participă atât membrii permanenți, cât și cei 
supleanți, se prezintă membrii permanenți și cei supleanți, responsabilitățile acestora, 
atribuțiile consiliului de etică și actul normativ de reglementare și se alege prin vot secret 
Președintele Consiliului de etică.

Art.6 - Premergător desfășurării ședinței de constituire a Consiliului de etică, secretarul 
consiliului va solicita, și arhiva, cazierul judiciar în original și în termen de valabilitate pentru 
noii membrii desemnați în cadrul Consiliului de etică.

Art.7 - După finalizarea votului secret pentru alegerea Președintelui Consiliului de etică, 
secretarul acestei structuri va prezenta Managerului procesul verbal al ședinței de constituire 
a Consiliului de etică, în vederea emiterii deciziei administrative privind conducerea acestui 
structuri de autoritate morală.

Art.8 - în vederea implementării, la nivelul spitalului, a Mecanismului de feedback al 
pacientului, membrii Consiliului de etică au obligația de a îndeplini toate măsurile stabilite în 
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1501 din 19 decembrie 2016.

Art.9 - Principiile de funcționare ale Consiliului de etică, conducerea și atribuțiile 
membrilor acestuia, inclusiv ale Președintelui și secretarului, procedurile, analizele și 
raportările periodice privind activitatea specifică sunt prevăzute în “Regulamentul privind 
modul de funcționare al Consiliului de etică, alegerea si desemnarea membrilor acestuia” nr. 
409/17.01.2017.

Art.10 - Prezenta decizie va fi comunicată tuturor membrilor Consiliului de etică, 
Directorului medical. Directorului de îngrijiri și șefului serviciului RUNOS.

Art. 11 - Toți membrii Consiliului de Etică (permanenți și supleanți) vor duce la 
îndeplinirea prezentei decizii, în sensul îndeplinirii artribuțiilor ce le revin conform art. 4 din 
prezenta.
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Art.12 - Serviciul R.U.N.O.S. va actualiza Fișa de post pentru următorii membrii ai 
Consiliului de Etică: dr. Jianu Roxana, dr. Cristea Gelu, as. med. pr. Cristian Mihaela, as. 
med. pr. Lamba Alina și as. med. pr. Șerban Andrei, cu atribuțiile prevăzute la art. 4 din 
prezenta, restul membrilor fiind realeși.

Art.13. Orice decizie contrară se abrogă.

Am primit un exemplar:

MANAGER, 
Dr. Irina Minescu

■ Director medical - Dr. Mihai Irinel

• Director îngrijiri - as. med. pr. Felea Emil

■ Dr. losifescu Renata Beatrice

■ Dr. Jianu Bogdan

- Dr. Cristea Gelu

• Dr. Vădeanu Roxana
■ Dr. Handolescu Daniela

■ Dr. Moruzzi Elza
• Dr. Jianu Roxana

■ Dr. Drăghici Teodora

■ As. med. pr. Lamba Alina

• As. med. pr. Cristian Mihaela

• As. med. pr. Șerban Andrei

■ As. med. pr. Mihailescu Ana Gabriela

- Gheorghiu lolanda
- Mocanu Elena

■ Jr. Lupu Livia-consilier juridic

■ As. social Ichim Daniela - secretarul Consiliului de etică

întocmit Serviciul R.U.N.O.S.,
Ec. Toma Claudia
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