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INVITAȚIE 

 

În Monitorul Oficial nr. 1/03 ianuarie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului sănătăţii  

nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului Etic ce funcţionează în 

cadrul spitalelor, ordin ce abrogă OMS NR.145/2015. 

 

Conform ordinului mai sus menţionat: 

 

 

ARTICOLUL 4 

Alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului etic 
………………. 
 

(14) În cadrul organizării procedurii de alegere şi desemnare a reprezentanţilor asociaţiilor 

de pacienţi în cadrul Consiliului etic, 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. 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.  

(15) 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.  

(16) În situaţia unui număr egal de voturi, membrul permanent va fi desemnat prin tragere 

la sorţi. 

(17) La finalul întâlnirii, asociaţiile de pacienţi transmit managerulu i 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. 

(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). 

 (20) În absenţa unei candidaturi din partea asociaţiilor de pacienţi, Consiliul etic se 

consideră legal constituit. 

 

http://www.scjuc.ro/


Astfel, în temeiul articolului 4 al OMS 1502/2016 vă invităm vineri, 4 iunie 2021, 

orele 11,00, la sediul unităţii noastre în vederea prezentării candidaturilor şi a desemnării, prin vot, 

a unui membru permanent şi a unui membru supleant care urmează să facă parte din Consiliul etic 

al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.  

Vă mulţumim anticipat! 
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