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PROCES VERBAL
încheiat în data de 08.11.2022, cu ocazia numărării voturilor pentru alegerea membrilor 

Consiliului etic din cadrul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

în urma numărării voturilor, Comisia de supraveghere a procedurii de vot şi de numărare a 
voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului etic al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, constituită 
prin Decizia nr. 219/20.10.2022, a consemnat următoarele:

> Voturi - MEDICI / FARMACIŞTI /  BIOCHIMIŞTI

Nr. Candidat Secţia/compartimentul/ Nr. de
crt. laboratorul voturi
1 dr. CONŢ TOMA DANIEL Radiologie şi imagistică medicală 2
2 dr. GIUROESCU RODICA Obstetrică Ginecologie 2
3 dr HOROTAN MONICA Pediatrie -

4 farm. LĂZĂRESCU ADINA MARIA Farmacie 1
5 dr. MARINA FELICIAN Chirurgie generală 5
6 dr. MITRE IOAN REMUS CPU 4
7 dr. NAGHI EMIL Medicină internă 5
8 dr. POP DIANA MIHAELA Gastroenterologie 2
9 dr POP-MÎNDRU CĂTĂLIN DANIEL Cardiologie -

10 dr. SABĂU MIHAI SEBASTIAN Boli cronice -

11 dr. ŞPAN MIRCEA Bloc operator 3

>  Voturi - ASISTENT! MEDICALI

Nr.
crt.

Candidat Secţia/compartimentul/
laboratorul

Nr. de 
voturi

1 as. ARDELEAN DORINA Farmacie 1
2 as BERECZ OFELIA Boli cronice 6
3 as. CÂT ĂL AN CRISTINA Cardiologie 2
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4 as CIOCAN FLORENTINA Îngrijiri paliative 1
5 as. COROIAN ANGELA LENUŢA ATI 2
6 as DOHI ANGELA Chirurgie generală 11
7 as. LUPU MIRELA CPU 14
8 as. MARINCAŞ NICOLETA Gastroenterologie 2
9 as. MEDVE NOEMI Obstetrică Ginecologie 2
10 as MIHOC ANA Bloc operator 2
11 as MOIŞ MARIA Radiologie şi imagistică medicală 3
12 as. MUREŞAN MARIA NICOLETA Pediatrie 1
13 as. POPTILE LUCIA ANIŞOARA Medicină internă 5

y  Personalul medico-samtar al spitalului care a votat, a fost în număr de 76, respectiv 24 de 

medici/farmacişti/ biochimişti şi 52 de asistenţi medicali. Nu au fost voturi nule.

Comisia:

Lucuţ Teodora -  consilier juridic ... juv>..........

Daniela Ţânţaş -  economist.............~....................

Natalia Iavu -  medic primar anatomip patologică.
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Către,
Secţiile / compartimentele / laboratoarele 

din cadrul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

în vederea stabilirii membrilor Consiliului etic din cadrul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, 
conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1502/2016, procedura de vot se va desfăşură în data de 
07.11.2022, între orele 09-15.

Votul pentru membri Consiliului etic provenind din cadrul personalului medico-sanitar al 
spitalului se realizează distinct, pentru fiecare categorie profesională, respectiv medici/farmacişti/ 
biochimişti şi asistenţi medicali. în acest scop se utilizează formularul de vot pentru medici/farmacişti/ 
biochimisti şi formularul de vot pentru asistenţi medicali, anexate prezentei. Fiecare votant va vota un 
singur candidat de pe formularul destinat categoriei din care face parte, prin bifarea cu „ X “ .

In cazul unui număr egal de voturi se organizează o a doua sesiune de vot în data de 08.11.2022, 
ora 10, respectând-se aceeaşi procedură de vot.

Manager 
ing. Mitruţ Diana

Consilier juridic 
jr. Lucuţ Teodora
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Formular de v o t -  MEDICI /  FARMACIŞTI / BIOCHIMIŞTI 

pentru alegerea membrilor Consiliul etic al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

Nr.
crt.

Candidat Secţia/conipartimentul/
laboratorul

Gradul profesional
Bifaţi cu X 

persoana aleasă de 
dumneavoastră 

(o singură alegere)
1 dr. CONŢ TOMA DANIEL Radiologie şi imagistică 

medicală
Medic specialist 
radiologie

2 dr. GIUROESCU RODICA Obstetrică Ginecologie Medic primar 
obstetrică ginecologie

3 dr. HOROTAN MONICA Pediatrie Medic specialist 
pediatrie

4 farm. LĂZĂRESCU ADINA MARIA Farmacie Farmacist

5 dr. MARINA FELICIAN Chirurgie generală Medic primar 
chirurgie generală

6 dr. MITRE IOAN REMUS CPU Medic primar 
medicină de urgenţă

7 dr. NAGHI EMIL Medicină internă Medic primar 
medicină internă

8 dr. POP DIANA MIHAELA Gastroenterologie Medic specialist 
gastroenterologie

9 dr. POP-MÎNDRU CĂTĂLIN DANIEL Cardiologie Medic specialist 
cardiologie

10 dr. SABÄU MIHAI SEBASTIAN Boli cronice Medic specialist 
medicină internă

11 dr. ŞPAN MIRCEA Bloc operator Medic primar 
chirurgie generală
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Formular de vot - ASISTENŢI MEDICALI

pentru alegerea membrilor Consiliul etic ai Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

Nr.
crt.

Candidat Secţia/compartimentul/
laboratorul

Gradul profesional
Bifaţi cu X 

persoana aleasă de 
dumneavoastră 

(o singură alegere)
1 as. ARDELEAN DORINA Farmacie Asistent principal 

farmacie
2 as. BERECZ O FELIA Boli cronice Asistent medical

3 as. CĂTĂLAN CRISTINA Cardiologie Asistent medical

4 as. CIOCAN FLORENTINA îngrijiri paliative Asistent medical

5 as. COROIAN ANGELA LENUŢA ATI Asistent medical 
principal

6 as. DOHI ANGELA Chirurgie generală Asistent medical 
principal

7 as. LUPU MIRELA CPU Asistent medical 
principal

8 as. MARINCAŞ NICOLETA Gastroenterologie Asistent medical

9 as. MEDVE NOEMI Obstetrică Ginecologie Asistent medical

10 as. MIHOC ANA Bloc operator Asistent medical 
principal

11 as. MOIŞ MARLA Radiologie şi imagistică 
medicală

Asistent medical 
principal

12 as. MURE ŞAN MARI A NICOLETA Pediatrie Asistent medical

13 as. POPTILE LUCIA ANIŞOARA Medicină internă Asistent medical 
principal
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Către,
Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

INVITAŢIE
pentru desemnarea unui reprezentant în Consiliul etic al 

Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

în baza OMS 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic 
care funcţionează în cadrul spitalelor publice, vă invităm să desemnaţi, până la data de 
09.11.2022, un reprezentant din cadrul Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor în 
Consiliul etic al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş.

Vă informăm că în perioada 07.11.2022 - 08.11.2022 va avea loc procedura de vot şi 
numarărea voturilor pentru stabilirea membrilor Consiliului etic, la care conform art.4, alin.(4) 
din OMS 1502/2016 puteţi participa ca observatori.

Vă rugăm să aveţi în vedere prevederile OMS 1502/2016 astfel:
• Art. 1. pct. j)  “Asociaţia de pacienţi eligibilă pentru a fi implicată în cadrul consiliilor etice este 

acea asociaţie sau fundaţie legal constituită care are ca scop apărarea drepturilor 
pacienţilor sau cane are activitate în domeniul asistenţei oferite pacienţilor sau integrităţii în 
sistemul de sănătate şi respectă criteriile prevăzute la art. 4 alin. 12.”

• Art. 4 alin. (1) “Criteriile care stau la baza propunerilor şi nominalizărilor membrilor Consiliului 
etic sunt reputaţia morală şi lipsa cazierului judiciar. ”

• Art.4 alin.(14) “în cadrul organizării procedurii de alegere şi desemnare a reprezentanţilor 
asociaţiilor de pacienţi în cadrul Consiliului etic, manageml 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. în vederea 
prezentării candidaturilor acestora, asociaţiile de pacienţi pot nominaliza un singur 
reprezentant, care trebuie să aibă domiciliul stabil în judeţul din care face parte spitalul.”

• Art.4 alin.(18) “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)."
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Decizia nr. 219 din 20.10.2022

privind numirea Comisiei de supraveghere a procedurii de vot şi de numărare a voturilor 
pentru alegerea membrilor Consiliului etic al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

Managerul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, Diana Mitruţ, numit prin Dispoziţia preşedintelui 
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 314/09.06.2022,

în considerarea:
F  art. 186 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare
>  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 

atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice

în temeiul art. 4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi 
a atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice

Ţinând cont de necesitatea constituirii unei comisii de supraveghere a procedurii de vot de şi 
numărare a voturilor pentru alegerea membrilor permanenţi şi supleanţi din cadrul Consiliul etic

DISPUNE:

A rt.l Se constituie Comisia de supraveghere a procedurii de vot şi de numărare a voturilor 
pentru alegerea membrilor din cadrul Consiliul etic, comisie având următoarea componenţă:

Lucuţ Teodora -  consilier juridic ;
Daniela Ţânţaş -  secretară;
Natalia Iavu -  medic specialist anatomie patologică;

Art.2 Prezenta se comunică susnumiţilor şi Serviciului Resurse Umane al Spitalului Orăşenesc 
Negreşti-Oaş.

Manager 
ing. Mitruţ Diana

Vizat juridic 
c.j. Lucuţ Teodora
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Către,
Secţiile / compartimentele / laboratoarele 

din cadrul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

în vederea constituirii unui nou Consiliului etic în cadrul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, 
conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1502/2016, vă rugăm să completaţi formularul anexat prin 
care fiecare secţie/compartiment/laborator propune o candidatură din rândul personalului medical 
superior din cadrul sectiei/compartimentului/laboratorului, prin intermediul medicului-şef, precum şi o 
candidatură din rândul personalului sanitar mediu, prin intermediul asistentului-şef.

Selecţia şi votul membrilor Consiliului etic provenind din cadrul personalului medico-sanitar al 
spitalului se realizează distinct, pentru fiecare categorie profesională. Astfel, atât personalul medical 
superior, cât şi personalul sanitar mediu îşi desemnează reprezentanţi proprii. Alte categorii de personal 
cu studii superioare care acordă servicii de consiliere şi de recuperare pacienţilor vor fi asimilaţi 
personalului medical superior.

Candidaturile individuale sunt, de asemenea, acceptate. Acestea se depun la registratura 
spitalului, în atenţia managerului.

Ulterior, candidaţii vor fi supuşi procedurii de vot.

Criteriile care stau la baza propunerilor şi nominalizărilor membrilor Consiliului etic sunt 
reputaţia morală şi lipsa cazierului judiciar.

Nu pot fi propuşi pentru a face parte din Consiliul etic:
a) din structura spitalului: managerul spitalului, directorul medical, asistentul-şef al spitalului, 

precum şi angajaţi ai spitalului rude până la gradul 3 cu aceştia;
b) din afara spitalului: 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.

Formularul cu propunerile fiecărei secţii/cotnpartiment/lahorator se va depune şi se va 
înregistra ta secretariatul spitalului până la data de 31.10.2022.

Consilier juridic 
jr. Lucuţ 7eo£pm
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Decizia nr. 216 din 18.10.2022

privind numirea secretarului, a supleantului acestuia şi consilierului juridic în 
Consiliului etic al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

Managerul Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, Diana Mitruţ, numit prin Dispoziţia preşedintelui 
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 314/09.06.2022,

în considerarea:
>  art. 186 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare
>  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 

atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice

în temeiul art. 3 alin. 2 şi 3 şi a art. 4 alin. 10 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1502/2016 
pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor 
publice

DISPUNE :

Art. 1. Se numeşte secretar al Consiliului etic, d-na Fabian Sonya -  consilier biroul de 
management al calităţii, ca şi membru permanent fără drept de vot.

Art. 2. Se numeşte supleant al secretarului Consiliului etic, d-na Iavu Natalia -  medic specialist 
anatomie patologică, ca şi membai fără drept de vot.

Art. 3. Se numeşte membru al Consiliului etic, fără drept de vot, d-na Lucuţ Teodora -  consilier
juridic.

Art. 4. Atribuţiile secretarului Consiliului etic, conform art. 10, art. 11 alin. 4 şi art. 13 din 
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului 
etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, sunt următoarele:

I. Art. 10 din OMS nr. 1502/2016 - Atribuţiile secretarului Consiliului etic sunt următoarele:
a) deţine elementele de identificare - antetul şi ştampila Consiliului etic - în vederea avizării şi 

transmiterii documentelor;
b) asigură redactarea documentelor, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, a sesizărilor, hotărârilor 

şi avizelor de etică;

1
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c) introduce sesizările primite în sistemul informatic securizat al Ministerului Sănătăţii, în termen de o 
zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, şi asigură informarea, după caz, a membrilor Consiliul etic şi a 
managerului spitalului prin mijloace electronice, cu privire la acestea;

d) realizează, gestionează şi actualizează baza de date privind sesizările, avizele, hotărârile Consiliului 
etic şi soluţionarea acestora de către manager;

e) informează preşedintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării Consiliului etic;
f) convoacă membrii Consiliului etic ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui, cu cel 

puţin două zile lucrătoare înaintea şedinţelor;
g) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
h) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului etic;
i) asigură trimestrial informarea membrilor Consiliului etic şi a managerului spitalului cu privire la 

rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atât prin comunicare electronică, cât şi prezentarea 
rezultatelor în cadrul unei şedinţe;

j) asigură postarea lunară pe site-ul spitalului a informaţiilor privind activitatea Consiliului etic (lista 
sesizărilor, a avizelor şi hotărârilor etice, rezultatul mecanismului de feedback al pacientului);

k) formulează şi/sau colectează propunerile de îmbunătăţire a activităţii Consiliului sau spitalului şi le 
supune aprobării Consiliului etic;

l) întocmeşte raportul semestrial al activităţii desfăşurate, în primele 7 zile ale lunii următoare 
semestrului raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi ulterior aprobării managerului;

m) întocmeşte raportul anual al activităţii desfăşurate şi Anuarul etic, în primele 15 zile ale anului 
următor celui raportat, şi îl supune avizării preşedintelui şi aprobării managerului;

n) pune la dispoziţia angajaţilor Anuarul etic, care constituie un manual de bune practici la nivelul 
spitalului.

II. Art. 11 alin 4 din OMS nr. 1502/2016 - Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului etic se 
confirmă secretarului cu cel puţin o zi înainte de şedinţă. în cazul absenţei unuia dintre membrii 
Consiliului, secretarul solicită prezenţa membrului supleant respectiv.

III. Art. 13 din OMS nr. 1502/2016 - Analiza sesizărilor
(1) Analiza sesizărilor şi emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se fac în cadrul şedinţei 

Consiliului etic, urmând următoarele etape:
a) managerul înaintează preşedintelui toate sesizările adresate sau care revin în atribuţiile Consiliului 

etic şi orice alte documente în legătură cu acestea;
b) secretarul Consiliului etic pregăteşte documentaţia şi asigură confidenţialitatea datelor cu caracter 

personal pentru protejarea părţilor implicate;
c) secretarul asigură convocarea membrilor Consiliului etic;
d) preşedintele prezintă membrilor Consiliului etic conţinutul sesizărilor primite;
e) membrii Consiliului etic analizează conţinutul sesizărilor primite şi propun soluţii de rezolvare a 

sesizărilor folosind informaţii de natură legislativă, morală sau deontologică;
f) în urma analizei, Consiliul etic, prin vot secret, adoptă hotărâri sau avize de etică, după caz;
g) secretarul Consiliului etic redactează procesul-verbal al şedinţei, care este semnat de către toţi 

membrii prezenţi;
h) secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul spitalului, sub semnătura 

preşedintelui Consiliului etic, imediat după adoptare;
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i) managerul spitalului dispune măsuri, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin;
j) managerul spitalului asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către petent.
k) managerul spitalului asigură comunicarea acţiunilor luate ca urmare a hotărârii sau avizului etic, 

către Consiliul etic şi petent, în termen de maximum 14 zile de la primirea comunicării.
(2) Avizele de etică şi hotărârile Consiliului etic vor fi incluse în Anuarul etic ca un model de 

soluţionare a unei speţe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare şi comunicate spitalului în vederea 
preveniri apariţiei unor situaţii similare.

Art. 5. Atribuţiile consilierului juridic în cadrul Consiliului etic, conform art. 2 din Ordinul 
Ministmlui Sănătăţii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic ce 
funcţionează în cadrul spitalelor publice, sunt asigurarea suportului legislativ pentru activitatea 
Consiliului.

Art. 6. La data prezentei decizii, Decizia nr. 6 din 09.01.2018 îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 7. Prezenta se comunică susnumiţilor şi Serviciului Resurse Umane al Spitalului Orăşenesc 
Negreşti-Oaş.
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