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CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE

9

Art. 1. Consiliul de Etica este ales prin vot, pentru o perioada de 3 ani, conform 
prevederilor legale.

Art. 2. Consiliul de Etica T§i desfa§oara activitatea in baza prezentului regulament §\ a 
legislatiei in vigoare, hotara§te in problemele privind etica si deontologia profesionala in 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani.

Art. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA
♦ Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 145/2015 pentru aprobarea componentei §i a 

atributiilor Consiliului de Etica ce functioneaza in cadrul spitalelor
♦ Ordinului nr. 146/2015 privind aprobarea implementarii Mecanismului de Feedback al 

Pacientului Tn spitalele publice
♦ Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
♦ Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
♦ Legea nr. 95/2006 privind reforma Tn domeniul sanatatii, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, art. 217, 218 §i 219;
♦ Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, Art._ 

257, Tn acord cu art. 175 alin. (2);
♦ Cod de conduita etica si profesionala a personalului contractual al Spitalului Judetean 

de Urgenta Mavromati Botosani, cod: CCEP -  01;
♦ Regulament Interne al Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani.

Art. 4. Terminologie si abrevieri
(1) Terminologie
Vulnerabilitatea etica este reprezentanta de orice slabiciune Tn modul de functionare al 
unei SJUMB, care poate determina sau favoriza aparitia unui incident de etica;
Riscul de aparitie a unui incident etic reprezinta probabilitatea de aparitie a unei 
amenintari ce vizeaza respectarea principiilor deontologice §i morale la nivelul SJUMB; 
Incidentul de etica reprezinta situatia de potentials nerespectare a principiilor morale 
sau deontologice, identificata la nivelul sistemului de sanatate sau Tn administratia 
sistemului de sanatate;
Mecanismul de feedback al pacientului reprezinta ansamblul de masuri §i de 
proceduri care au drept obiectiv cre§terea gradului de Tncredere al pacientilor Tn serviciile 
medicale oferite Tn cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacientilor cu privire 
la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor §i obligatiilor atat de 
catre pacienti, cat §i de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include §i o componenta 
de gestionare a sesizarilor ce privesc incidente de etica petrecute Tn unitatea sanitara 
prin intermediul consiliului de etica;
Consiliul de etica reprezinta forul de autoritate morala constituit Tn cadrul spitalelor 
publice, Tn vederea garantarii punerii Tn valoare a principiilor morale sau deontologice Tn 
cadrul sistemului de sanatate;
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Speta reprezinta sesizarea cu caracter etic inregistrata in activitatea unui spital public. 
Speta poate viza §i serviciile externalizate din cadrul SJUMB;
Avizul de etica reprezinta decizia bazata pe prevederile legale, pe principle morale sau 
deontologice, formulata de membrii Consiliului de etica, referitoare la o speta sesizata in 
activitatea curenta a spitalului public. Avizul de etica are caracter obligatoriu, Tn baza 
deciziei asumate de managerul SJUMB;
Hotararea reprezinta decizia bazata pe prevederile legale, pe principiile morale sau 
deontologice, pe analiza unor situatii ori cazuri cu caracter similar sau pe experienta 
membrilor Consiliului de etica, formulata de catre membri. Hotararea are caracter 
general §i rol preventiv sau de Tmbunatatire a activitatii SJUMB din perspectiva limitarii §i 
diminuarii incidentelor de etica;
Anuarul etic reprezinta compendiul avizelor etice §i al hotararilor consiliului de etica din 
cadrul unui spital public, care concentreaza experienta SJUMB respective in acest 
domeniu, experienta ce este utilizata in initierea de activitati cu rol de preventie la nivelul 
unitatii respective*1);
Anuar etic national reprezinta compendiul avizelor etice §i al hotararilor formulate 
pentru situatii sau spete similare §i care concentreaza experienta consiliilor de etica la 
nivel national, experienta ce este utilizata in initierea de activitati cu rol de preventie la 
nivelul intregului sistem sanitar*2);
Asociatiile de pacienti eligibile pentru a fi implicate Tn cadrul consiliilor de etica
sunt acele asociatii ori fundatii legal constituite care au ca scop apararea drepturilor 
pacientilor sau care au activitate in domeniul eticii §i integritatii in sistemul de sanatate, 
cu experienta dovedita de minimum 3 ani.
(2) Abrevieri
♦ SJUMB - Spitalul Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani;
♦ CE - Consiliul de Etica

CAPITOLUL II
CONSTITUIREA SI ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ETICA 

iN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BOTOSANI

Art. 5. Membrii Consiliului de Etica
In cadrul SJUMB, consiliul de etica este alcatuit din 7 membri si secretarul Consiliului de 
Etica.
(1) Cei 7 membrii ai CE au urmatoarea reprezentare:

a) 3 reprezentanti ale§i ai corpului medical al spitalului;
b) 2 reprezentanti ale§i ai asistentilor medicali din spital;
c) un consilier juridic sau un reprezentant din aparatul functional al spitalului cu studii 

superioare, desemnat de catre managerul SJUMB;
d) un reprezentant al asociatiei de pacienti.

(2) Secretarul Consiliului de Etica este un angajat cu studii superioare al SJUMB, 
desemnat prin decizia managerului. Secretarul nu are drept de vot in cadrul §edintelor 
consiliului de etica.
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(3) Consiliul de etica este alcatuit din membri permanenti; pentru fiecare membru 
permanent §i pentru secretar exista cate un membru supleant.
(4) Alegerea membrilor permanenti si supleanti se face conform Ordinului Ministrului 
Sanatatii, nr. 145 / 2015
(5) Consilierul juridic sau reprezentantul aparatului functional al SJUMB precum §i 
supleantul acestuia sunt desemnati prin decizia managerului SJUMB, Tnainte de §edinta 
de constitute a consiliului de etica.
(6) Componenta nominala a Consiliului de Etica, respectiv membrii permanenti §i cei 
supleanti, se finalizeaza, pe baza rezultatelor votului §i a desemnarilor, printr-o decizie 
administrative a managerului spitalului, dupa completarea declarator individuale.
(7) §edinta de constituire este prezidata de catre consilierul juridic. In cadrul §edintei de 
constituire, la care participa membrii permanenti, membrii supleanti si secretarul se 
prezinta membrii permanenti §i cei supleanti, responsabilitatile acestora, atributiile 
Consiliului de Etica §i actul normativ de reglementare §i se alege pre§edintele Consiliului 
de Etica.
(8) Membrii Consiliului de Etica beneficiaza cu prioritate de instruire Tn domeniul eticii §i 
integritatii.

ART. 6 Mandatul §i Tnlocuirea membrilor consiliului de etica
(1) Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului de etica este de 
3 ani. Cu 30 de zile Tnainte de finalizarea mandatului, procedura de selectie se reia, 
pentru asigurarea continuitatii Tn functionarea consiliului de etica.
(2) In cazul motivat de absenta a unui membru, acesta este Tnlocuit de membrul 
supleant. In caz de absenta a pre§edintelui, membrii consiliului de etica aleg un 
prejedinte de §edinta, prin vot secret.
(3) In termen de cel mult 30 de zile de la vacantarea unui loc, managerul are obligatia de 
a demara procedurile necesare pentru completarea componentei consiliului de etica.
(4) Activitatea membrilor consiliului de etica se bazeaza pe impartialitate, integritate, 
libertate de opinie, respect reciproc §i pe principiul suprematiei legii. Nerespectarea 
acestor principii poate conduce la excluderea membrilor respectivi, Tn baza votului a 
doua treimi din membrii consiliului de etica.

CAPITOLUL III
ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ETICA

§

ART. 7 Atributiile consiliului de etica sunt urmatoarele:
a) promoveaza valorile etice Tn randul personalului medico-sanitar, auxiliar §i 

administrativ al SJUMB;
b) identified §i analizeaza vulnerabilitatile etice §i riscurile aparute, propune managerului 

adoptarea §i implementarea masurilor de preventie a actelor de coruptie la nivelul 
SJUMB;

c) formuleaza §i Tnainteaza managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de 
incidente de etica;

d) analizeaza §i avizeaza regulamentul de ordine interioara al SJUMB §i poate face 
propuneri pentru Tmbunatatirea acestuia;

e) formuleaza punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al 
SJUMB;
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f) analizeaza din punct de vedere etic situatiile de dubiu care pot aparea in exercitarea 
profesiei medicale. In situatia Tn care un cadru medico-sanitar reclama o situatie de 
dubiu etic ce vizeaza propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru 
incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, daca solicitarea s-a realizat anterior 
actului medical la care se face referire;

g) prime§te, din partea managerului SJUMB, sesizarile referitoare la etica si 
deontologie profesionala Tn vederea solutionarii.

h) analizeaza cazurile de Tncalcare a principiilor morale sau deontologice Tn relatia 
pacient - cadru medicosanitar §i personal auxiliar din cadrul spitalului, prevazute Tn 
legislatia Tn vigoare.
Legislatia de referinta la acest punct este: Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; 
Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelorde aplicare a 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, Legea nr. 95/2006 privind reforma Tn 
domeniul sanatatii, cu modificarile §i completarile ulterioare, art. 217, 218 §i 219; 
Codurile deontologice profesionale; Codul de conduita etica si profesionala a 
SJUMB; Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Organizare si 
Functionare al SJUMB.

i) verifica daca personalul medico-sanitar §i auxiliar, prin conduita sa, Tncalca drepturile 
pacientilor prevazute Tn legislatia specified (Legea nr. 46/2003, Legea nr. 95/2006, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, art. 217, 218), pe baza sesizarilor primite;

j) analizeaza sesizarile personalului SJUMB Tn legatura cu diferitele tipuri de abuzuri 
savar§ite de catre pacienti (Art. 257, Tn acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare si art. 219 din 
Legea nr. 95/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare) sau superiori ierarhici.
In masura Tn care constata Tncalcari ale drepturilor personalului, propune masuri 
concrete pentru apararea bunei reputatii a personalului;

k) analizeaza sesizarile ce privesc nerespectarea demnitatii umane §i propune masuri 
concrete de solutionare;

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

m) emite hotarari cu caracter general ce vizeaza SJUMB;
n) asigura informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul 

Ministerului Sanatatii §i a petentului privind continutul avizului etic. Managerul poarta 
raspunderea punerii Tn aplicare a solutiilor propuse;

o) aproba continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile 
acestora;

p) Tnainteaza catre organele abilitate sesizarile ce privesc platile informale ale 
pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de conditionare a 
acordarii serviciilor medicale de obtinere a unor foloase, Tn cazul Tn care persoanele 
competente nu au sesizat organele conform atributiilor de serviciu;

q) sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele dintr-o 
speta pot face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de 
reprezentantii SJUMB sau de catre petent;

r) aproba continutul rapoartelor bianuale §i anuale Tntocmite de secretarul consiliului de 
etica;

s) redacteaza Anuarul etic, care cuprinde modul de solutionare a spetelor 
reprezentative din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispozitia 
angajatilor, constituind Tn timp un manual de bune practici la nivelul SJUMB;
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t) analizeaza rezultatele aplicarii chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de 
feedback al pacientului.

ART. 8 Consiliul de etica poate solicita documente §i informatii in legatura cu cauza 
supusa analizei §i poate invita la §edintele sale persoane care pot sa contribuie la 
solutionarea spetei prezentate.

ART. 9 Conducerea Consiliului de Etica
Consiliul de Etica este condus de un pre§edinte ales prin vot secret dintre membrii 
acestuia.

ART. 10 Atributiile pre§edintelui consiliului de etica sunt urmatoarele:
1. convoaca consiliul de etica, prin intermediul secretarului, lunar cat §i ori de cate ori 

apar noi sesizari ce necesita analiza de urgenta sau la solicitarea a cel putin patru 
dintre membrii acestuia;

2. prezideaza §edintele consiliului de etica, cu drept de vot. in cazul Tn care Tn urma 
votului membrilor consiliului de etica se Tnregistreaza o situatie de paritate, votul 
pre§edintelui este decisiv;

3. avizeaza, prin semnatura, documentele emise de catre consiliul de etica §i 
rapoartele periodice;

4. informeaza managerul SJUMB Tn cazul vacantarii unui loc Tn cadrul consiliului de 
etica, Tn vederea completarii componentei acestuia.

ART. 11 Atributiile secretarului consiliului de etica sunt urmatoarele:
1. detine elementele de identificare - antetul §i §tampila consiliului de etica - Tn vederea 

avizarii §i transmiterii documentelor;
2. asigura redactarea documentelor, Tnregistrarea §i evidenta corespondentei, a 

sesizarilor, hotararilor §i avizelor de etica;
3. introduce sesizarile colectate Tn sistemul informatic securizat, Tn termen de o zi 

lucratoare de la Tnregistrarea acestora, §i asigura informarea, dupa caz, a membrilor 
consiliului de etica §i a managerului SJUMB, prin mijloace electronice, cu privire la 
acestea. Informarea adresata managerului se face doarTn cazul sesizarilor primite 
prin intermediul sistemului informatic;

4. asigura realizarea §i gestionarea bazei de date privind sesizarile referitoare la 
nerespectarea drepturilor pacientilor de catre cadrele medico-sanitare §i pe cele 
referitoare la abuzurile pacientilor fata de cadrele medicosanitare;

5. informeaza pre§edintele cu privire la sesizarile primite Tn vederea convocarii 
consiliului de etica;

6. convoaca membrii consiliului de etica ori de cate ori e necesar, la solicitarea 
pre§edintelui, cu cel putin o zi Tnaintea Tntrunirilor;

7. asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corecta §i impartiala 
solutionare a spetelor supuse atentiei consiliului de etica;

8. Tntocme§te procesele-verbale ale §edintelor consiliului de etica;
9. introduce Tn sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale 

mecanismului de feedback al pacientului distribuite §i colectate, de regula, Tn prima 
saptamana a fiecarei luni, conform modelului de analiza din legislatia aplicabila. 
Asigura lunar informarea membrilor consiliului de etica §i a managerului SJUMB cu 
privire la rezultatele aplicarii acestora;
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10. asigura postarea pe site-ul SJUMB a informatiilor privind activitatea consiliului de 
etica;

11 .formuleaza §i/sau colecteaza propunerile de Tmbunatatire a activitatii consiliului sau 
a SJUMB §i le supune aprobarii consiliului de etica;

12.Tntocme§te raportul semestrial al activitatii desfa§urate Tn primele 7 zile ale lunii 
urmatoare semestrului raportat §i Tl supune avizarii pre§edintelui §i ulterior aprobarii 
managerului;

13.intocme§te raportul anual al activitatii desfa§urate §i Anuarul etic Tn primele 15 zile 
ale anului urmator celui raportat §i Tl supune avizarii pre§edintelui §i ulterior aprobarii 
managerului.

CAPITOLUL IV

FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ETICA
9

Art.12 - Organizarea sedintelor
(1) Consiliul de etica se Tntrune§te lunar sau ori de cate ori apar noi sesizari ce necesita 
analiza de urgenta, la convocarea managerului, a pre§edintelui consiliului sau a cel putin 
4 dintre membrii acestuia.
(2) Convoacarea membrilor Consiliului de Etica se face pe baza de convocator semnat 
de Presedinte si transmis cu cel putin o zi Tnaintea Tntrunirilor. Convocatorul cuprinde 
locul, data si ora, precum si ordinea de zi a sedintei.
(3) Materialele de sedinta vor fi transmise pentru studiu membrilor convocati odata cu 
convocatorul.
(4) §edintele sunt conduse de catre pre§edinte sau, Tn lipsa acestuia, de catre persoana 
decisa prin votul secret al membrilor prezenti.
(5) Cvorumul §edintelor se asigura prin prezenta a cel putin 5 dintre membrii consiliului 
de etica, inclusiv pre^edintele de §edinta.
(6 Prezenta membrilor la §edintele consiliului de etica se confirma secretarului cu cel 
putin o zi Tnainte de Tntrunire. In cazul absentei unuia dintre membrii consiliului, 
secretarul solicita prezenta membrului supleant respectiv.
(7) Deciziile se adopta prin vot secret, cu majoritate simpla. In cazul Tn care Tn urma 
votului membrilor consiliului de etica se Tnregistreaza o situatie de paritate, votul 
pre§edintelui este decisiv.
(8) Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "Tmpotriva" variantelor de decizii 
propuse Tn cadrul §edintei consiliului de etica.
(9) In situatia Tn care speta supusa analizei implica o problema ce vizeaza structura de 
care apartine unui dintre membrii consiliului de etica, acesta se recuzeaza, locul sau fiind 
preluat de catre supleant. In cazul Tn care §i supleantul se gase§te Tn aceea§i situatie de 
incompatibilitate, acesta se recuzeaza, speta fiind solutionata fara participarea celor doi, 
cu respectarea cvorumului.
(10) La fiecare §edinta a consiliului de etica se Tntocme§te un proces-verbal care reflecta 
activitatea desfa§urata §i deciziile luate. Procesul-verbal se semneaza de catre toti 
membrii CE prezenti.
(11) Consiliul de etica asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv 
dupa solutionarea sesizarilor Tn conformitate cu prevederile legale Tn vigoare.
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Art. 13. Desfasurarea sedintelor
a) Presedintele Consiliului de Etica deschide sedinta, se intocmeste lista de prezenta, 

(semnarea acesteia fiind obligatorie) si constata daca sunt/nu sunt Tndeplinite 
cerintele necesare sigurarii cvorumului.

b) Dupa prezentarea invitatilor (in cazul in care exista) si motivarea prezentei acestora, 
Presedintele Consiliului de Etica supune aprobarii, Tn bloc sau nominal, participarea 
acestora la sedinta.

c) Presedintele Consiliului de Etica supune aprobarii ordinea de zi si dupa caz, aceasta 
se poate modifica Tn functie de propunerile membrilor prezenti.

d) Dupa aprobarea ordinii de zi, Presedintele prezinta, sau dupa caz, va da cuvantul 
membrilor sau invitatilor pentru analiza fiecarei spete din Ordinea de zi, Tn ordinea 
aprobata. Presedintele va solicita participantilor Tnscrieri la cuvant pentru analiza si 
dezbateri, precizand timpul alocat discutiilor, astfel Tncat sa dea posibilitatea 
exprimarii tuturor punctelor de vedere.

e) Presedintele conduce dezbaterile astfel Tncat sa se rezolve toate punctele Tnscrise 
de pe ordinea de zi a sedintei.

f) Dupa Tncheierea dezbaterilor la fiecare punct Tnscris pe ordinea de zi, Presedintele 
va supune la vot secret propunerile prezentate.

g) Inainte de Tnchiderea sedintei, se poate stabili data la care va avea loc urmatoarea 
sedinta a Consiliului de Etica.

h) Procesul Verba al sedintei Consiliului de Etica al SJUMB este semnat de toti membrii 
CE prezenti, tar documentele aprobate in CE si stipulate in proces verbal sunt 
semnate si parafate de Presedinte.

ART. 14 Principii de functionare a consiliului de etica
(1) Consiliul de etica este independent de ierarhia medicala §i de Tngrijiri a spitalului.
Este interzisa orice tentativa de influentare a deciziilor membrilor consiliului de etica. 
Orice astfel de tentativa este sesizata comisiei de discipline.
(2) Membrii consiliului de etica trebuie sa precizeze existenta unei legaturi directe sau 
indirecte, de natura familiala, ierarhica ori financiara, cu persoanele fizice sau juridice 
implicate Tn speta supusa analizei consiliului. In cazul Tn care un membru se afla Tn una 
dintre aceste situatii, acesta este informat de secretarul consiliului de etica §i nu poate 
participa la §edintele ocazionate de cercetarea cazului respectiv, fiind Tnlocuit de catre 
membrul supleant.

CAPITOLUL V

REGULI PENTRU DESFASURAREA SEDINTELOR

ART. 15 Fiecare sedinta a CE (ordinara sau extraordinara) are o ordine de zi, si se 
desfasoara dupa un anumit tipar de ordine.

In cele ce urmeaza vom descrie desfasurarea unei sedinte a Consiliului de Etica.
A. Deschiderea sedintei de catre Presedintele CE sau in lipsa acestuia de catre 

un alt membru al CE ales prin vot.
B. Se va face prezenta si se va consemna in procesul verbal numele membrilor 

prezenti si a celor absenti. Se vor consemna in procesul verbal si persoanele 
care participa la sedinta in calitate de invitati sau experti.
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C. Citirea Ordinei de Zi si votarea acesteia
D. Analiza spetelor din Ordinea de zi.
E. Votarea propunerilor pentru fiecare speta de pe Ordinea de zi.
F. Incheierea sedintei de catre Presedintele CE
G. Incheierea si semnarea Procesului Verbal de sedinta si semnarea acestuia de 

catre membrii prezenti.

A. DESCHIDEREA SEDINTEI
1. Presedintele va deschide sedinta la data si ora anuntata, va cere atentia tuturor si, 

apreciind ca cei prezenti reprezinta majoritatea necesara tinerii sedintei, va trece la 
citirea Ordinei de zi.

2. Daca la ora anuntata nu sunt prezenti un numar suficient pentru a constitui 
majoritatea necesara, doi membrii prezenti sunt suficienti pentru a declara sedinta 
inchisa si amanata pana la o data care va fi stabilita in viitor.

Presedintele pastreaza ordinea si conduce lucrarile:
3. Este de datoria presedintelui, in orice moment al sedintelor, sa pastreze un climat de 

ordine si disciplina si sa vegheze ca lucrarile sa se desfasoare intr-un ritm suficient 
de rapid pentru a permite analiza tuturor spetelor.

4. Primul si ultimul cuvant in discutarea fiecarei spete trebuie sa fie ale presedintelui. El 
trebuie sa anunte clar speta luata in discutie, sa conduca discutia spre un vot si sa 
anunte inca o data in incheiere ce hotarare a fost luata. Presedintele este cel care da 
cuvantul fiecarui vorbitor.

5. Presedintele va spune de fiecare data cu voce tare numele celui care urmeaza sa 
vorbeasca, va veghea ca acesta sa nu fie intrerupt pe durata vorbirii si va cere 
vorbitorului sa i se adreseze numai lui. Presedintele poate sa-si spuna parerea 
personala.

6. La fiecare speta ce urmeaza a fi analizata, presedintele are dreptul de a se inscrie la 
cuvant, ca oricare alta persoana prezenta.

B . PREZENTA
7. La ora inceperii sedintei, secretarul trebuie sa alcatuiasca o lista cu numele tuturor 

celor prezenti si calitatea lor in cadrul CE si s-o aduca la cunostinta presedintelui. 
Daca, pe durata sedintei, mai vin si alti membrii, este de datoria secretarului sa 
complecteze lista cu numele lor.

C. CITIREA ORDINEI DE ZI
8. Presedintele va cere secretarului sa citeasca Ordinea de zi. Cei prezenti pot face 

propuneri pentru schimbarea Ordinei de zi. Ordinea de zi va fi aprobata prin votarea 
acesteia de majoritatea simpla.

D. ANALIZA SPETELOR DIN ORDINEA DE ZI
9. Dupa votarea Ordinei de zi se trece la analizarea spetelor. Inainte de a fi puse in 

discutie problemele curente, presedintele va avea grija sa fie luate in discutie toate 
problemele ramase nerezolvate la sedinta precedenta. Inscrierea la cuvant se va 
face doar prin ridicarea mainii.

10. Presedintele nu trebuie sa ingaduie discutarea concomitenta a doua spete. Fiecare 
speta trebuie finalizata dupa analiza cu votarea ei.
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E. VOTAREA PROPUNERILOR PENTRU FIECARE SPETA
11. Dupa ce s-a incheiat analiza unei spete, presedintele trebuie sa initieze actiunea de 

votare. Din momentul acesta nu se mai accepta nici un fel de discutii, cu exceptia 
corectarii unor greseli evidente.

12.lndiferent de complexitatea unor spete, membrii CE prezenti vor vota prin vot secret.
13. Numararea voturilor este de datoria presedintelui. El poate delega insa aceasta 

responsabilitate secretarului sau altor membrii ai CE prezenti.
F. INCHEIEREA SEDINTEI

14. Presedintele este cel care inchide sedinta CE. Declara inchisa sedinta si invita 
membrii prezenti sa astepte incheierea procesului verbal al sedintei pentru a fi 
semnat.

G. INCHEIEREA PROCESULUI VERBAL SI SEMNAREA ACESTUIA
15. Secretarul scrie Procesul Verbal in timpul sedintei si se ocupa ca acesta sa fie 

semnat de catre toti membrii CE prezenti.

ART. 16 CUM SE INTOCMESTE UN PROCES VERBAL
Secretarul Consiliului de Etica:

1. Inregistreaza data sedintei ordinare sau extraordinare si numele tuturor celor 
prezenti.

2. Consemneaza despre citirea, corectarea si aprobarea ordinei de zi a sedintei.
3. Noteaza pe scurt, doar ceea ce este vital pentru intelegerea spetelor discutate.
4. Detaliile nesemnificative, planurile sau masurile care nu au fost adoptate, 

sugestiile neacceptate, nu trebuie notate, decat daca presedintelle considera 
necesar.

5. Cand se face referire la o problema discutata anterior, pe cat posibil este bine sa 
se precizeze locul unde a fost consemnata (data procesului verbal, pagina, etc.).

6. Evita stersaturile, adaugirile si trimiterile la subsolul sau marginea paginii.
7. Noteaza numele corect si complet cand este vorba de o persoana luata in 

discutie.
8. Noteaza numele corect si complet al Institutiilor despre care se discuta.
9. Scrie pe scurt, dar clar si suficient de detaliat pentru a pastra esentialul unei 

discutii.
10. Pastreaza toate procesele verbale intr-un loc special si sigur.

CAPITOLUL VI
SESIZAREA UNUI INCIDENT DE ETICA

ART. 17 Sesizarea unui incident de etica poate fi facuta de catre:
a. pacient, apartinator sau reprezentantul legal al acestuia;
b. personalul angajat al spitalului;
c. oricare alta persoana interesata.
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(2) Sesizarile sunt adresate managerului SJUMB §i se depun la registratura sau prin 
completarea formularului online aflat pe pagina web a SJUMB.
(3) Fiecare sesizare prime§te un numar de Tnregistrare comunicat persoanei care o 
Tnainteaza. Numar de Tnregistrare prime§te §i sesizarea electronica.

ART. 18 Analiza sesizarilor
(1) Analiza sesizarilor §i emiterea unei hotarari sau a unui aviz etic, dupa caz, se face Tn 
cadrul sedintei consiliului de etica, urmand urmatoarele etape:

a. managerul Tnainteaza presedintelui toate sesizarile ce revin Tn atributiile consiliului de 
etica §i orice alte documente emise Tn legatura cu acestea;

b. secretarul consiliului de etica pregateste documentatia, asigura confidentialitatea 
datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor partilor 
implicate;

c. secretarul asigura convocarea membrilor consiliului de etica;
d. presedintele prezinta membrilor consiliului de etica continutul sesizarilor primite;
e. membrii consiliului de etica analizeaza continutul acestora si propun modalitati de 

solutionare a sesizarilor folosind informatii de natura legislative, morala sau 
deontologica;

f. Tn urma analizei, consiliul de etica, prin vot secret, adopta hotarari sau emite avize de 
etica, dupa caz. Membrii consiliului de etica aproba includerea avizului si/sau 
hotararii Tn Anuarul etic;

g. secretarul consiliului de etica redacteaza procesul-verbal al sedintei, care este 
semnat de catre toti membrii prezenti;

h. secretarul asigura comunicarea hotararii sau avizului etic catre managerul SJUMB, 
sub semnatura presedintelui consiliului de etica, imediat dupa adoptare;

i. managerul SJUMB dispune masuri, Tn conformitate cu atributiile ce Ti revin;
j. managerul SJUMB asigura comunicarea rezultatului catre persoana care a formulat 

sesizarea.

(2) Avizele de etica si hotararile consiliului de etica pot fi incluse Tn anuarul etic ca un 
model de solutionare a unei spete, urmand sa fie utilizate la analize ulterioare si 
comunicate personalului SJUMB Tn vederea prevenirii aparitiei unor situatii similare.

CAPITOLUL VII
MECANISMUL DE FEEDBACK AL PACIENTULUI

ART. 19 Mecanismul de feedback al pacientului cuprinde urmatoarele masuri:
a. Tnregistrarea opiniilor pacientilor internati privind calitatea serviciilor oferite Tn cadrul 

SJUMB, prin completarea directa a Chestionarului de feedback al pacientului;
b. Tnregistrarea sesizarilor electronice referitoare la calitatea serviciilor oferite si la 

integritatea personalului spitalului Tn/din cadrul SJUMB, prin completarea 
formularului de sesizare online;

c. analiza punctelor de vedere si a sesizarilor primite de la pacienti de catre consiliul de 
etica al SJUMB;

d. redactarea de avize de etica si de hotarari de catre membrii consiliului de etica si 
comunicarea acestora catre persoanele care au formulat sesizarile si catre institutiile 
relevante, dupa caz;
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e. evaluarea gradului de satisfactie a pacientilor referitor la calitatea serviciilor oferite Tn 
cadrul SJUMB prin intermediul rapoartelor periodice de activitate ale Consiliului de 
etica;

f. evaluarea gradului de respectare a drepturilor §i obligatiilor pacientilor §i ale cadrelor 
medico-sanitare, Tn cadrul SJUMB, prin intermediul rapoartelor periodice de activitate 
ale Consiliului de etica;

ART. 20 Spitalul Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani respecta urmatoarele 
proceduri:
a. organizeaza procedura de selectie a membrilor Consiliului de etica conform 

prevederilor legale Tn vigoare;
b. SJUMB pune la dispozitia pacientilor chestionarul de evaluare, formularul de 

sesizare §i asigura publicarea pe site-ul propriu a linkului privind accesul la 
Formularul de sesizare online a pacientilor, formular ce va fi disponibil permanent 
pentru orice persoane interesate;

c. toate chestionarele completate de pacienti §i toate sesizarile primite de catre SJUMB 
sunt Tnregistrate §i analizate conform atributiilor consiliului de etica prevazute de 
legislatia Tn vigoare;

d. deciziile §i analizele realizate de consiliul de etica al SJUMB sunt raportate la finalul 
fiecarui semestru/an catre Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului 
Sanatatii, conform termenelor prevazute de legislatia Tn vigoare.

ART. 21 Rezultatele obtinute din analiza chestionarelor aplicate Tn SJUMB §i din 
raportarile consiliului de etica sunt utilizate pentru aprecierea gradului de satisfactie a 
pacientilor §i pentru evaluarea gradului de respectare a drepturilor acestora conferite de 
legislatia Tn vigoare §i Tn vederea Tmbunatatirii Mecanismului de feedback al pacientului.

CAPITOLUL VIII
RAPORTAREA ACTIVITATII CONSILIULUI DE ETICA

9

ART. 22 Raportarea activitatii CE

(1) Deciziile §i analizele realizate de consiliul de etica al SJUMB sunt raportate la finalul 
fiecarui semestru / an catre Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului 
Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica, conform termenelor prevazute de legislatia 
Tn vigoare.

(2) Rapoartele de activitate periodice elaborate de Consiliul de etica cuprind date despre:
> evaluarea gradului de satisfactie a pacientilor referitor la calitatea serviciilor oferite 

Tn cadrul SJUMB;
> evaluarea gradului de respectare a drepturilor §i obligatiilor pacientilor §i ale 

cadrelor medico-sanitare, Tn cadrul SJUMB.
(3) Raportul Consiliului de Etica al SJUMB se transmite Directiei de Sanatate Publica Tn 
termen de 5 zile de la finalizarea semestrului precedent.
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CAPITOLUL IX 
DISPOZITII FINALE

f

Art. 23. Regulamentul de organizare §i functionare al Consiliului de Etica al 
SJUMB se supune actualizarii periodic.

Art. 24. Regulamentul va fi completat sau modificat ori de cate ori intervin noi 
atributii conform actelor normative aprobate;

Art. 25 Membrii Consiliului de Etica al SJUMB sunt obligati sa cunoasca §i sa 
aplice prevederile prezentului Regulament de organizare §i functionare al CE;

Art. 26 Prezentul regulament se aplica Tncepand cu data aprobarii.

Aprobat astazi, 2015 in §edinta Consiliului de Etica al SJUMB.

CONSILIUL DE ETICA AL SJUMB,

Dr. Tighiliu Maria Silvia- presedinte 

Dr. Viziteu Doina -  membru 

Dr. Roman Carmen -  membru 

As. Dascalu Loredana -  membru 

As. Paslaru Mirela -  membru 

Cs. jr. Gortan Oana -  membru 

Ing. Borsan Aurora -  membru
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PROCES VERBAL

Incheiat azi,____________
cu ocazia Tntrunirii Consiliului de Etica in sedinta ordinara / extraordinara

Astazi,_____________ , s-a Tntrunit Consiliul de Etica al SJUMB in §edinta
_______________ , cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:
1.
2 .
3.
Din totalul de 7 membri, sunt prezenti la §edinta___________persoane, dupa cum
rezulta §i din lista participantilor din anexa, §i care face parte integranta din prezentul 
Proces - Verbal.
La §edinta, nu au fost prezenti urmatorii invitati:
1.
2 .

din urmatoarele motive:

De comun acord cu toti participant!, a fost adoptata Ordinea de Zi, cu amendamentul:

In conformitate cu Ordinea de Zi aprobata, s-a procedat la analizarea punctuala, a 
temelor Tnscrise Tn agenda de lucru.

Astfel, domnul(a)____________________a adus la cuno§tinta participantilor
urmatoarele:______________________________________

La punctul 1 de pe Ordinea de Zi, doamna______________________  a dat citire
proiectului Regulmentului de organizare §i functionare al CE, pe capitole.
Astfel:____________________

In acest context, doamna____________________a supus membrilor CE propunerea,
propunere care a fost acceptata fara rezerve de catre cei prezenti.
Dupa ce au fost epuizate toate capitolele §i s-a convenit asupra, participantii la §edinta
CE au votat cu______________ voturi pentru, § i____________voturi impotriva.
Se emite Hotararea CE / Avizul CE nr. 1.

La punctul 2 al Ordinei de Zi,

Consiliul de etica al SJUMB a emis in cadrul acestei sedinte un numar de X hotarari /
avize.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces Verbal in 2 (doua) exemplare.


