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INVITATIE  

Pentru desemnarea unui reprezentant in Consiliul Etic al Institutului Regional de 

Oncologie Iasi 

  In baza prevederilor Ordinului nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor 

Consiliului Etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, va facem cunoscut faptul ca in perioada 

22 – 23 aprilie 2021 va avea loc in cadrul institutului nostru procedura de vot in vederea stabilirii 

membrilor Consiliului Etic. 

Avand in vedere cele de mai sus, reprezentantii dumneavoastra pot participa ca 

observatori la procedura de vot si numararea voturilor in perioada mai sus amintita. 

In baza prevederilor art.4 alin (14) si (15) din Ordinul nr. 1502/2016, va invitam la sedinta 

premergatoare constituirii Consiliului de Etica al institutului nostru, in vederea  stabilirii  persoanei 

din cadrul asociatiei dumneavoastra (reprezentant) care va putea fi selectata sa  faca parte din Consiliul 

Etic al institutului nostru.  

Sedinta va avea loc la data de 21.04.2021 ora 12,00 la Institutul Regional de Oncologie 

Iasi din str. Gr-ral Mathias Berthelot nr.2-4, Iasi., secretariat manager. 

Va adresam rugamintea de a ne comunica pana la aceasta data candidatura persoanei din 

cadrul asociatiei (reprezentant) care va putea fi selectata sa  faca parte din Consiliul Etic al 

institutului nostru. 

Precizari: 

- La nivelul spitalelor publice, managerul este responsabil de invitarea asociaţiilor de pacienţi 

înscrise în registru în judeţul respectiv, prin invitaţii transmise prin fax sau scrisoare cu 

confirmare de primire şi prin publicare pe site-ul spitalului; 

- Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa aveti asupra dvs dovada sediului sau 

punctului de lucru din judetul Iasi si stampila.  



 
 

- În cazul în care există mai multe candidaturi, asociaţiile de pacienţi aleg prin vot un singur 

membru permanent şi un singur membru supleant, în cadrul unei şedinţe premergătoare 

celei de constituire a Consiliului etic şi organizată de managerul spitalului.  

- La şedinţa premergătoare va participa câte un reprezentant al asociaţiilor de pacienţi care 

are împuternicire nominală din partea asociaţiei pe care o reprezintă. O persoană nu poate 

reprezenta mai multe organizaţii. 

- În situaţia unui număr egal de voturi, membrul permanent va fi desemnat prin tragere la 

sorţi. 

- La finalul întâlnirii, asociaţiile de pacienţi transmit managerului spitalului procesul-verbal 

cuprinzând numele reprezentanţilor desemnaţi să fie membru permanent şi membru 

supleant, în vederea organizării şedinţei de constituire a Consiliului etic. Procesul-verbal 

este autentificat prin semnăturile reprezentanţilor şi prin ştampilele organizaţiilor 

participante. 

- În absenţa unei candidaturi din partea asociaţiilor de pacienţi, Consiliul etic se consideră 

legal constituit.  

 

Din Consiliul Etic vor face parte: 

  a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică; 

  b) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; 

  c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; 

  d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. 

 

Consiliul Etic este alcătuit din membri permanenţi; pentru fiecare membru permanent şi pentru 

secretar există câte un membru supleant. Durata mandatului de membru permanent sau supleant al 

Consiliului de etică este de 3 ani. 

    

 

Calitatea de membru în Consiliul Etic este incompatibilă cu următoarele calităţi: 

   a) din structura spitalului respectiv: manager al spitalului, director medical, director de îngrijiri, 

asistent-şef al spitalului, precum şi angajaţi ai spitalului rude până la gradul 3 cu aceştia; 

     b) din afara spitalului respectiv: angajaţi şi/sau colaboratori ai companiilor producătoare sau 

distribuitoare de medicamente, materiale sanitare, echipamente şi dispozitive medicale, angajaţi sau 

colaboratori ai furnizorilor de servicii sau produse cu care spitalul se află în relaţie contractuală. 

Calitatea de reprezentant al asociaţiilor de pacienţi (membru permanent şi supleant) în 

Consiliul etic este incompatibilă cu calitatea de profesionist în domeniul medical (medic, asistent 

medical). 

 

Manager, 

Ec. Mirela GROSU 

 

 


