
    

 

 

Anunț privind alegerile pentru Consiliul Etic 

 
Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.1502 din 19 decembrie 

2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic din cadrul spitalelor 

publice, durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 

3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de 

selecție, pentru asigurarea continuității în funcționarea Consiliului etic. 

Având în vedere că o parte din membrii consiliului au fost numiți în data de 09 

aprilie 2015, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza-Vodă" Iaşi organizează 

procedura de alegere a membrilor Consiliului Etic în data de 29 martie 2018. 

În cadrul acestui scrutin personalul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 

"Cuza-Vodă" Iaşi își va alege următorii reprezentanți în Consiliul Etic: 

 un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu 

integrare clinică: un membru titular și un supleant; 

 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu 

integrare clinică (reţea): un membru titular și un supleant; 

 2 reprezentanţi aleşi ai asistenților medicali din spital: un membru titular și un 

supleant; 

 un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi: un membru titular și un supleant. 

În vederea întocmirii listelor de candidați, fiecare secție a spitalului este invitată să 

propună un medic cu integrare clinică, 3 medici fără integrare clinică (rețea) și 2 asistenţi 

medicali, printr-o adresă în atenția managerului instituției, depusă la registratură până la 

data de 19 martie 2018, orele 12:00. De asemenea sunt acceptate și candidaturi 

individuale, procedura de depunere fiind aceeași. 

Fiecare categorie își va desemna reprezentanții în Consiliul Etic. Aşadar, la procesul 

electoral vor participa doar medici angajați ai Spitalului Clinic de Obstetrică şi 

Ginecologie "Cuza-Vodă" Iaşi cu sau fără integrare clinică (rețea) și asistenți medicali. 

Asociațiile de Pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea 

observatorilor trebuie înaintată managerului Spitalului Clinic de Obstetrică şi 

Ginecologie "Cuza-Vodă" Iaşi până cel târziu în data de 19 martie 2018, orele 12:00. 
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