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NOTA INTERNĂ 

Urmare Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 

atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, vă informăm că in data de 

12.12.2018, între orele 07.00 - 15.00, va avea loc procedura de vot pentru alegerea membrilor 

Consiliului etic la nivelul spitalului. 

Selecţia şi votul membrilor Consiliului etic se realizează distinct, pentru fiecare categorie 

profesională, fiecare desemnându-şi reprezentanţii proprii, astfel: 

personalul medical cu integrare clinică va vota candidaţii propuşi pe formularul de vot pentru 

personalul medical cu integrare clinică; 

personalul medical fara integrare clinică (medici sau alte categorii de personal cu studii 

superioare care acordă servicii de consiliere şi de recuperare a pacienţilor ) - cu excepţia 

medicilor care au contracte de gărzi cu plată şi a medicilor rezidenţi cu loc - va vota candidaţii 

propuţi pe formularul de vot pentru personalul medical fara integrare clinică ; 

personalul medical sanitar (asistenţi medicali indiferent de specialitate şi nivelul studiilor) va 

vota candidaţii propusi pe formularul de vot pentru personalul sanitar (asistenti medicali) . 

Procedura de vot incepe la ora 07,00 şi se Închide la ora 15.00. Aceasta se va desfaşura În Sala 

de şedinţă de la Nucleul Calităţii - Corp B, etaj 2. 

Pentru exercitarea dreptului la vot, alegătorul (salariatul) trebuie să se prezinte obligatoriu cu 

actul de identitate. 

Prin act de identitate se înţelege: 

- cartea de identitate; 

- cartea de identitate provizorie; 

- buletinul de identitate. 

Anexat, vă transmitem lista candidaţilor propuşi pentru alegerea in Consiliul etic al spitalului, 

corespunzatoare fiecarei categorii profesionale, În vederea informării personalului din subordine. 

Faţa de cele arătate mai sus, va rugăm sa luaţi masurile necesare pentru informarea 

personalului din subordinea dvs" În vederea asigurării participării acestora la procedura de vot 

corespunzatoare categoriei profesionale din care fac parte. 

MANAGER INT 
Dr. Cristian 








