
 

RAPORT ANNUAL 2019 

 

1. Data constituirii Consiliului de etica: 06.09.2018 

2. Decizia de constituire a Consiliului de etica cu modificarile si 

completarile acesteia: 245/06.09.2018  

3. Componenta actuala a Consiliului de etica:  

MEMBRI: 

Dr. Enache Mihail- Medic chirurgie cardiovasculara - reprezentant ales al corpului 

medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică; 

Dr. Brinza Bogdan- Medic cardiologie medicala - reprezentant ales al corpului medical 

al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; 

Dr. Dabija Eduard Raul- Medic cardiologie medicala - reprezentant ales al corpului 

medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; 

Dr. Gabriela Eugenia OMETE - Medic primar-ATI - reprezentant ales al corpului 

medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; 

Ast. Ungurianu Mihaela Camelia - Asistent medical - - reprezentanţ ales al asistenţilor 

medicali din spital; 

Ast. Vartolomei Cristina -Asistent medical sef - un reprezentant ales al asistenţilor 

medicali din spital; 

Jr. Florian-Ovidiu CAZACIUC- Consilier juridic; 

MEMBRI SUPLEANTI: 

Dr. Sinziana PATRULEA- Medic primar-ATI - reprezentant ales al corpului medical al 

spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; 

Dr. Alexandru BURLACU – Medic primar cardiologie interventionala - reprezentant 

ales al corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; 

Dr. Rodica RADU – Medic cardiologie medicala ; 

Ast. Claudia CHELARCIUC- Asistent medical pr. PL-Comp.electrocardiografie - 

reprezentant ales al asistenţilor medicali din spital; 

Ast. Paula DRAGOMIR- Asistent medical pr. PL-Comp.CPU - reprezentant ales al 

asistenţilor medicali din spital; 

REPREZENTANT ALES AL ASOCIATILOR DE PACIENTI:  

Pintilie Valerian - Membru Permanent 



Iordache Dragos – Membru Supleant 

SECRETAR: 

Irina-Ruxandra AMARIEI - Referent 

 SECRETAR SUPLEANT: 

Gabriela GAVRILET- Insp.specialitate 

4. Număr întruniri ale Consiliului de Etică: 12 

5. Număr total de sesizări - 3, din care:  

 Număr total de sesizări înregistrate de secretarul consiliului de etica (in 

cazul in care sunt sesizari inregistrate la registratura spitalului dar nu sunt 

incarcate pe platforma informatica, va rog justificati): 3 

 Număr de sesizări înregistrate online: 0 

6. Număr total de avize de etică emise, din care: 

 La solicitarea pacienților/aparținătorilor: 2 

 La solicitarea personalului medico-sanitar al unității respective: 1 

 La solicitarea conducerii unității sanitare 

7. Număr de răspunsuri transmise petenților de către conducerea spitalului, 

în baza avizelor de etică emise de Consiliul de Etică: 3  

8. Număr de hotărâri de etică emise: 0 

9. Număr propuneri către Consiliul Director privind diminuarea incidentelor 

etice: 0 

10.  Număr acțiuni pentru promovarea valorilor etice în rândul personalului 

medico-sanitar: 0 

11.  Număr participări din partea asociațiilor de pacienți la ședințele 

consiliului: 1 

12. Număr total sesizări depuse de pacienți având ca obiect: 

a) respectarea drepturilor pacientului (modalitate de adresare, oferirea de 

explicații, de îndrumare) de către:     2 

 medici 

 asistente/ asistenți medicali 

 personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, portari) 



 administrația spitalului 

b) condiționarea serviciilor medicale/îngrijirii, de către   0 

 medici 

 asistente/ asistenți medicali 

 personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, portari) 

13. Număr sesizări depuse de asociațiile de pacienți   0 

14. Număr total de sesizări depuse de personalul medico-sanitar și având ca 

subiect 

 pacienți, aparținători sau reprezentanți legali ai acestora 

 personal medico-sanitar 

 personal din administrația spitalului 

 alte categorii de personal din unitatea sanitară   1 

15. Daca aveti sesizari inregistrate, precizati statusul acestora: 

 Anonime 

 Inregistrate 

 Rezolvate        3 

 Contestații 

 Acțiuni în justiție 

 În lucru 

 

 

 

 


