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Avizat Consilier juridic,
Jr.Livia Lypu

DECIZIA NR. 122/16.02.2021

Managerul Spitalului de Psihiatrie Voila - Campina, Dr. Irina Minescu, numit prin
Dispoziția Primarului Municipiului Câmpina nr. 580/21.10.2019;
> având în vedere dispozițiile art. 5 alin (1) din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1502 din
19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului de etică
ce funcționează în cadrul spitalelor, conform cărora „Durata mandatului de membru
permanent si supleant al Consiliului Etic este de 3 ani”;

> având în vedere că începând cu data de 23.03.2021, încetează mandatele de
membrii permanenți și membrii supleanți în Consiliul de Etică al Spitalului de
Psihiatrie Voila, pentru reprezentanți aleși ai corpului medical și ai asistenților
medicali din spial;
în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale
Regulamentului de Ordine Interioară, aprobate și valabile la data prezentei;

DECIDE:

Art. 1 - Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului, directorul medical va asigura
demararea unei noi proceduri de selecție pentru ocuparea posturilor rămase vacante în
cadrul Consiliului de Etică, astfel cum este stabilită prin Regulamentul privind modul de
funcționare al Consiliului de etică, alegerea și desemnarea membrilor acestuia - nr.
409/17.01.2017, denumit în continuare REGULAMENT.

Art. 2 - Pentru selectarea membrilor Consiliului de Etică, se va proceda astfel:
Responsabilități
a) medicii șefi de secție, vor transmite Managerului spitalului o propunere de
candidatură din rândul personalului medical din secție (medici), utilizându-se
formularul model prezentat în anexa nr.4a din REGULAMENT.
b) asistenții șefi de secție, vor transmite Managerului spitalului o propunere de
candidatură din rândul personalului sanitar (asistenți medicali principali), utilizânduse formularul model prezentat în anexa nr.4b din REGULAMENT.
c) toate propunerile de candidatură trebuie înregistrate la registratura spitalului.
d) la stabilirea propunerilor de candidatură se vor avea în vedere criteriile care stau la
baza propunerilor și nominalizărilor membrilor Consiliului de etică, precizate la
punctul 7 alin. 1 si 2 din același REGULAMENT.
Fiecare candidatură pentru desemnarea în Consiliul de etică trebuie însoțită de o
declarație pe propria răspundere (model prezentat în Anexa nr. 1) formulată de
persoana propusă să candideze.
în situația în care, urmare votului, candidatul propus este desemnat în Consiliului
de etică, acesta este obligat ca, până la prima ședință a Consiliului să prezinte în
original cazierul judiciar. Neprezentarea cazierului judiciar, atrage supă sine
excluderea din cadrul Consiliului de etică, urmând ca procedura de selecție să fie
reluată.
e) după primirea tuturor propunerilor de candidatură, la termenul stabilit, atât a
personalului medical cât și a personalului sanitar (inclusiv candidaturile individuale),
Directorul medical va asigura organizarea și desfășurarea votului pentru
desemnarea membrilor Consiliului de etică, distinct, pentru fiecare categorie
profesională, utilizându-se formularele prezentate în Anexa nr. 5 din REGULAMENT.
Astfel, pentru alegerea reprezentanților corpului medical al spitalului vor participa la
vot toți medicii din spital, iar alegerea reprezentanților asistenților medicali se va
face prin votul tuturor asistenților medicali șefi secție, precum și a asistenților
medicali care își exprimă dorința de a vota, conform listelor întocmite de către
asistenții șefi din secție. Votul este secret.
f) în urma derulării procedurii de vot, candidații care au obținut cel mai mare număr de

voturi sunt desemnați membri permanenți. Candidații situați pe pozițiile imediat
următoare dobândesc calitatea de membri supleanți. în cazul întrunirii unui număr
egal de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă candidații
care au obținut numărul egal de voturi, cu respectarea aceleiași proceduri de vot.
g) Pe baza rezultatelor votului se va stabili componența Consiliului de etică. Directorul
medical urmând să prezinte Managerului spitalului, la termenul stabilit, procesul
verbal privind desfășurare procedurii de votare.
h) secretarul Consiliului de Etica efectuează următoarele operațiuni:
- întocmește, cu aprobarea Directorului medical, lista candidaților propuși, pe
fiecare categorie profesională;
- întocmește, cu aprobarea Directorului medical, lista participanților la procesul
de votare a candidaților pentru Consiliu de etică:
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îi informează în scris (cu număr de înregistrare) pe candidații propuși și pe
participanții la procesul de votare, despre locul și data desfășurării procesului
de selecție;
completează “Formularele pentru alegerea membrilor Consiliului de etică din
cadrul personalului spitalului”, cu numele candidaților propuși, pe fiecare
categorie profesională.
Fiecare “Formular pentru alegerea membrilor Consiliului de etică din cadrul
personalului spitalului” va fi avizat de către Directorul medical, prin semnătură și
menționarea datei operațiunii;
asigură înmânarea “Formularului pentru alegerea membrilor Consiliului de etică
din cadrul personalului spitalului" fiecărui participant la procedura de votare, pe
bază de listă de predare-primire;
lista de predare-primire a Formularului pentru alegerea membrilor Consiliului de
etică din cadrul personalului spitalului" va fi avizată de către Directorul medical;
se preocupă pentru asigurarea urnei necesare exercitării votului secret;
întocmește procesul verbal de desfășurare a procedurii de votare și îl prezintă
Directorului medical în vederea avizării;
îndosariază toate documentele privind procedura de votare a Consiliului de
etica.

Calendar de implementare:
1) Termen maxim pentru transmiterea propunerilor de candidatură: 5 martie 2021.
2) Termen maxim pentru verificarea conformității propunerilor de candidatură cu
prevederile REGULAMENTULUI, completarea Formularele pentru alegerea
membrilor Consiliului de etică din cadrul personalului spitalului", informarea
candidaților/participanților la procesul de votare: 9 martie 2021.
3) Desfășurarea procedurii de vot: 16 martie 2021.
4) Transmiterea către Manager a procesului verbal de validare a selecție membrilor
Consiliului de etică: 19 martie 2021.
Art. 3 - Prezenta decizie va fi comunicată, în scris, Directorului medical, medicilor șefi
de secție, asistenților șefi și secretarului Consiliului etic.
Art. 4- Anexa nr.1 face parte din prezenta Decizie.

MANAGER,
Dr. Irina Minescu

întocmit serviciul RUNOS,
Ec. Ene Daniela
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Anexa nr.1
la Decizia internă nr. 122/16.02.2021

Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale *

S u bsem natu l/a________________________________________________ ,
domiciliat/ă în________________________județ/sector______________,

strada______________________________ nr._________bloc___ scara___
etaj___ap.____ , telefon/mobil____________________________ , declar pe
proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire

la falsul în declarații, că nu am antecedente penale .

Data:

Semnătura:

* Prezenta declarație este valabilă până la momentul depunerii cazierului
judiciar
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