
 
 

Nr.________din______________2021 

 

NOTA INTERNA 

CATRE  

- Medicii Sefi de sectii 

-Asistentii medicali sefi de sectii 

 

In vederea stabilirii noii componente a Consiliului Etic ce va functiona in cadrul IRO, 

va facem cunoscut faptul ca in perioada 22 - 23 apilie 2021 (joi si vineri) in intervalul 08,00 - 

16,00, va avea loc procedura de vot. 

De aceea, va solicitam ca pana la data de 21.04.2021, ora 12,00 sa transmiteti la 

Secretariat Manager propunerea candidaturii persoanei din cadrul spitalului (nu neaparat din sectia 

dvs) care va putea fi selectata sa  faca parte din Consiliul Etic al institutului, astfel: 

- Fiecare secţie/compartiment  din cadrul spitalului propune o candidatură din rândul 

personalului medical (personal cu integrare clinica sau fara integrare clinica), prin 

intermediul medicului-şef, precum şi o candidatură din rândul personalului sanitar, 

prin intermediul asistentului-şef. Alte categorii de personal cu studii superioare care 

acordă servicii de consiliere şi de recuperare pacienţilor vor fi asimilaţi personalului 

medical. 

- Propunerile pot viza si medici/asistenti medicali din alte sectii/compartimente nu 

numai din sectia/compartimentul care face propunerea. 

- Candidaturile individuale sunt, de asemenea, acceptate. Acestea se depun la 

registratura spitalului, în atenţia managerului. 

- Selecţia şi votul membrilor consiliului de etică provenind din cadrul corpului medical si 

al personalului sanitar al spitalului se va realiza distinct, pentru fiecare categorie 

profesională.  Astfel, atât personalul medical, cât şi personalul sanitar, îşi desemnează 

reprezentanţi proprii. În acest scop se utilizează formularele din anexa nr. 1. 

- În urma derulării procedurii de vot, membri permanenţi sunt desemnaţi candidaţii 

care au obţinut cel mai mare număr de voturi. Candidaţii situaţi pe poziţiile 

imediat următoare dobândesc calitatea de membri supleanţi. 

- În cazul întrunirii unui număr egal de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin la 

care participă candidaţii care au obţinut numărul egal de voturi, cu respectarea aceleiaşi 

proceduri de vot. 

- Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

Din Consiliul Etic fac 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. 

 

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. 

Candidatii propusi vor semna o declaratie din care sa rezulte ca nu au cazier judiciar. 

Propunerile dvs se depun la registratura spitalului, în atenţia managerului. 

Veti primi pe adresa de e-mail a sectiei/compartimentului  Ordinul nr.  1502/2016 pentru 

aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului Etic care functioneaza in cadrul spitalelor 

publice. 

 

Manager, 

Ec. Mirela GROSU 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Am primit Nota interna nr………../……………… 

Sef Lucr . Dr. Radu Iulian, Sef Sectie Chirurgie I_________________________ 

Prof. Univ. Dr. Sorinel Lunca, Sef Sectie Chirurgie II__________________________  

Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoras, Sef Sectie Clinica ATI___________________________ 

Prof. Univ. Dr. Lucian Miron, Sef Sectie Oncologie___________________________ 

Sef Lucr. Dr. Doru Danaila , Sef Sectie Hematologie_____________________________ 

Sef Lucr. Dr. Anca Munteanu, Sef Sectie Radioterapie_____________________ 

Conf.Univ.Dr. Vladimir Poroch , Coordonator Sectie Ingrijiri Pleative_________________ 

Dr.  Greta Alexe Irinel,  Sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala___________________ 

Dr. Andreea Boboc, coordonator  Ambulatoriu____________________ 

Dr. Elena Gafton, coordonator  Spitalizare de zi ____________________ 

Dr. Dan Ferariu, Sef Serviciul de Anatomie patologica_______________ 

Dr. Daniela Jitaru Laborator Analize medicale__________________ 

Dr. Raluca Filimon CPCIN___________________ 

Dr. Tiron Crina Elena- Sef Compartiment cercetare_________________ 

As. Univ. Dr Dascalescu Angela – Coordonator Compartiment transplant celule stem 

hematopoietice____________________________ 

Sef Lucrari Dr. Naum Gratian –Coordonator Laborator Medicina Nucleara si Compartiment Terapie 

Izotopica__________________ 

Dr. Cozorici Iancu Andrei, Coordonator Compartiment Gastroenterologie________________ 

 

 

  



 
 

 

 

 

Am primit Nota interna nr………../……………… 

As. Sef Sectie Chirurgie I_________________________ 

As. Sef Sectie Chirurgie II__________________________  

As. Sef Sectie Clinica ATI___________________________ 

As. Sef Sectie Oncologie___________________________ 

As. Sef Sectie Hematologie_____________________________ 

As. Sef Sectie Radioterapie_____________________ 

As. Sef Sectie Ingrijiri Paleative_________________ 

As. Sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala___________________ 

As. Sef Spitalizare de zi _______________________ 

As. Sef Ambulatoriu____________________ 

As. Sef Serviciul de Anatomie patologica_______________ 

As. Sef Laborator Analize medicale__________________ 

As. Sef CPCIN___________________ 

As. Sef Compartiment cercetare_________________ 

As. Sef  Compartiment transplant celule stem hematopoietice____________________________ 

As. Sef Laborator Medicina Nucleara__________________ 

As. Sef Compartiment Gastroenterologie________________ 

 


