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NOTA INTERNA 

 In urma alegerilor desfasurate conform legislatiei in vigoare, componenta 

Consiliului Etic la nivelul Institutului Regional de Oncologie Iasi, este urmatoarea: 

  

REPREZENTATIVITATE NUME/PRENUME CALITATEA IN 

CONSILIUL ETIC 

 

1 reprezentant ales al corpului 

medical al spitalului, din personalul 

cu integrare clinică 

 

Dr. Cristian Ene Roata 

 

MEMBRU 

PERMANENT 

Dr. Vladimir Poroch SUPLEANT 

3 reprezentanţi aleşi ai corpului 

medical al spitalului, altul decât 

personalul cu integrare clinică 

Dr. Codrin Nicolae Dobreanu 

Dr. Nicolae Ioanid 

Dr. Andrei Cozorici 
 

MEMBRII 

PERMANENTI 

Dr. Daniel Rusu 

Dr. Greta Alexe Irinel 

Dr. Cristina Pruteanu 

 

SUPLEANTI 

2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor 

medicali din spital 
As. Florina Farca 

As. Anca Nastuta 

 

 

MEMBRII 

PERMANENTI 

As. Vasile Savoae 

As. Oana Cretu 

 

SUPLEANTI 

1 reprezentant ales al asociatiilor de 

pacienti 

 

 

Dl. Spiridon Ilie, reprezentant 

Asociatia Bolnavilor de Cancer Iasi 
MEMBRU 

PERMANENT 

D-na Saveta Holboceanu, 

reprezentant Asociatia Bolnavilor de 

Cancer Iasi 

SUPLEANT 

Secretar  

 
Reg. med. Daniel Paiu Secretar permanent 

Reg. med Carmen Bobu Secretar supleant 

 

 

Consiliul Etic are urmatoarele atributii: 

 

a)promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului 

medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului; 

b)identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului 

adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului; 



c)primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct 

Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în 

atribuţiile Consiliului; 

d)analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a 

unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc: 

(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia 

pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia 

specifică; 

(ii)  încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi 

auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 

(iii)  abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra 

personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică; 

(iv) nerespectarea demnităţii umane; 

e)emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d); 

f)sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele 

unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de 

reprezentanţii spitalului sau de către petent; 

g)sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei 

speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis; 

h)asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din 

cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă 

răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic; 

i)întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la 

sesizările acestora; 

j)emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul; 

k)aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul 

Consiliului etic; 

l)analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al 

pacientului; 

m)analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face 

propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia; 

n)analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi 

al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din 

cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului; 

o)oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului 

medico-sanitar şi auxiliar. 

Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza 

supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la 

soluţionarea speţei prezentate. 

 

 

MANAGER, 

Ec. Mirela Grosu 

 

 

  


