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Avizul  Consiliului  Etic 

nr. 1 /2022  
 

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a analizat  
sesizarea dl N.C., (1663/februarie 2022)  a  cerut si punctul de vedere al medicului neonatolog (D.A.) si, in 
urma studierii documentelor, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţă nu constituie un Incident de etica, intarzierile in 

efectuarea externarii nou nascutului respectiv fiind o consecinta a numarului  insuficient de   personal 
medical superior pe de o parte, precum si a existentei pacientilor cu Covid-19, fapt  care a avut drept 
consecinta  cresterea  majora a volumului de munca , ceea ce a dus la intarzieri mari in efectuarea 
externarilor la cerere. 

Membrii Consiliului Etic recomanda Consiliului Medical analizarea posibilitatilor de completare a 
echipei medicale din Sectia Neonatologie  pentru asigurarea unor servicii medicale continue si de calitate 
tuturor pacientilor. 

 
 

  
Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 

 
 
 
 

  
 

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare 3971/01.04.2022 
                                                                                                      

 
 

Avizul  Consiliului  Etic 
nr. 2 /2022  

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a analizat  
Sesizarea dlui C.A.I., (1621/februarie 2022), a  fost analizata de membrii consiliului etic, a fost cerut 

si punctul de vedere al medicului neonatolog (D.A.) dar si al asistentului sef al sectiei (D.I.) si, in urma 
analizei documentelor, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţă nu constituie un Incident de etica, intarzierile in 

efectuarea externarii nou nascutului respectiv fiind o consecinta a insuficientei  personalului medical 
superior pe de o parte, precum si a existentei pacientilor cu Covid-19, care au avut drept consecinta  
cresterea  majora a volumului de munca , rezultand  intarzieri mari in efectuarea externarilor la cerere si 
explica situatia privind   alaptarea la san in perioada respectiva. 

Membrii Consiliului Etic recomanda Consiliului Medical analizarea posibilitatilor de completare a 
echipei medicale din Sectia Neonatologie  pentru asigurarea unor servicii medicale continue si de calitate 
tuturor pacientilor. 

 
 

  
Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 

 
 
 
 

  

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare 3972/01.04.2022 
                                                                                                      

 
 

 Avizul  Consiliului  Etic 
 nr. 3 /2022 

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a analizat  
Sesizarea dlui B.I., (1662/februarie 2022), a  fost analizata de membrii consiliului etic, a fost cerut 

punctul de vedere al medicului neonatolog (D.A.) dar si al asistentului sef al sectiei (D.I.) si, in urma 
analizei documentelor, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţă nu constituie un Incident de etica, intarzierile in 

efectuarea externarii nou nascutului respectiv fiind o consecinta a faptului ca  personalul medical superior 
este  insuficient pe de o parte, iar, pe de alta parte, existenta unui focar Covid-19  a avut drept consecinta  
cresterea  majora a volumului de munca , rezultand  intarzieri mari in efectuarea externarilor la cerere si din 
lipsa de timp si  comunicarea cu apartinatorii a fost  mai dificila. 

Membrii Consiliului Etic recomanda Consiliului Medical analizarea posibilitatilor de completare a 
echipei medicale din Sectia Neonatologie  pentru asigurarea unor servicii medicale continue si de calitate 
tuturor pacientilor si pentru preintampinarea unor astfel de situatii pe viitor. 

 
  
 

Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare 4592/19.04.2022 
                                                                                                      

 
 
 
 

Avizul  Consiliului  Etic 
nr. 4   

 

  

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a 
analizat sesizarea dnei dr.B.D.M., (3672/martie 2022) impotriva dnei dr.N.S. si, in urma studierii 
documentelor depuse, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţă nu  constituie un Incident de etica, dar exista 

potentialul dezvoltarii unor  vulnerabilitati de etica si, ca urmare  se vor face recomandari catre Consiliul 
Medical pentru elaborarea/&actualizarea unei proceduri operationale in care sa se precizeze momentul si 
modalitatea obtinerii consimtamantului informat de la gravidele care urmeaza sa nasca. 

 
  

Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 

 
 
 
 

  
 

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare   4713/27.04.2022 
                                                                                                      

 
 
 

Avizul  Consiliului  Etic 
nr. 5/2022 

 

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a 
analizat sesizarea doamnei O.P.(869/feb. 2022) impotriva dnei dr. B.D.M si, in urma studierii documentelor 
depuse, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţă  nu  constituie un Incident de etica, externarea s-a 

efectuat in ziua  solicitarii scrise, intarzierea  fiind justificata de numarul  insuficient de medici neonatologi 
si de  indeplinirea prioritara a  actelor medicale in fata celor administrative (externari pacienti);  exista insa 
potentialul dezvoltarii unor  vulnerabilitati de etica si, ca urmare  se vor face recomandari catre Consiliul 
Medical pentru gasirea solutiilor privind completarea echipei  medicale  la nivelul Sectiei Neonatologie 
pentru  a nu mai exista astfel de situatii in viitor. 

 
 

  
Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 

 
 
 
 

  

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare  4774/27.04.2022 
                                                                                                      

 
 
 

Avizul  Consiliului  Etic 
nr. 6/2022 

 

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a 
analizat sesizarea doamnei N.R..(1828/feb.2022) impotriva dnei dr. B.D.M si, in urma studierii 
documentelor depuse, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţă  nu  constituie un Incident de etica, externarea s-a 

efectuat in ziua  solicitarii scrise, intarzierea  fiind justificata de numarul  insuficient de medici neonatologi 
si de  indeplinirea prioritara a  actelor medicale in fata celor administrative (externari pacienti);  exista insa 
potentialul dezvoltarii unor  vulnerabilitati de etica si, ca urmare  se vor face recomandari catre Consiliul 
Medical pentru gasirea solutiilor privind completarea echipei  medicale  la nivelul Sectiei Neonatologie 
pentru  a nu mai exista astefl de situatii in viitor. 

 
 

  
Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 

 
 
 
 

  

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare    4786/27.04.2022 
                                                                                                      

 
 
 

Avizul  Consiliului  Etic 
nr. 7/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a 
analizat sesizarea doamnei L.A.M.(1623/feb.2022) impotriva dnei dr. B.D.M si, in urma studierii 
documentelor depuse, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţă  constituie un Incident de etica, deoarece  externarea 

la cerere nu s-a efectuat in ziua  solicitarii scrise, chiar daca intarzierea  a fost justificata de numarul  
insuficient de medici neonatologi si de  indeplinirea prioritara a  actelor medicale in fata celor administrative 
(externari pacienti);  exista insa potentialul dezvoltarii unor  vulnerabilitati de etica si, ca urmare  se vor face 
recomandari catre Consiliul Medical pentru gasirea solutiilor privind completarea echipei  medicale  la 
nivelul Sectiei Neonatologie pentru  a nu mai exista astfel de situatii in viitor . 

 
 

  
Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 

 
 
 
 

  

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare 4787/27.04.2022 
                                                                                                      

 
 
 

Avizul  Consiliului  Etic 
nr. 8 /2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a 
analizat sesizarea doamnei P.N. .(2255/martie2022) impotriva domnului A.M.C. si, in urma studierii 
documentelor depuse, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţă   constituie un Incident de etica deoarece 

comportamentul reclamat  este total  inacceptabil si propune conducerii spitalului  analizarea cazului si in 
Comisia de disciplina . 

 
 
 

  
Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 

 
 
 
 

  

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare  5255/11.05.2022 
                                                                                                      

 
 
 

Avizul  Consiliului  Etic 
nr. 9/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a 
analizat sesizarea doamnei.R.F.(837/feb.2022) impotriva dnei dr. B.D.M si, in urma studierii documentelor 
depuse, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţă  constituie un Incident de etica deoarece  externarea 

nou nascutului  s-a efectuat dupa mai multe  insistente din partea apartinatorului (R.F.); argumentele  aduse 
de medicul neonatolog nu justifica  in totalitate intarzierea/amanarea externarii la cerere  chiar daca numarul 
medicilor neonatologi este insuficient iar activitatea medicala este prioritara celei de natura administrativa ;  
exista  potentialul dezvoltarii unor  vulnerabilitati de etica si, ca urmare  se vor face recomandari catre 
Consiliul Medical pentru gasirea solutiilor privind completarea echipei  medicale  la nivelul Sectiei 
Neonatologie pentru  a nu mai exista astfel de situatii in viitor . 

 
 

  
Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 

 
 
 
 

  

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare  5291/12.05.2022 
                                                                                                      

 
 
 

Avizul  Consiliului  Etic 
nr. 10 / 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a 
analizat sesizarea doamnei dr. M.M.C.(2062/2022), sesizarea 2063/2022  doamnei dr.P.L si adresa 
3674/2022 inaintata de  doamna dr. B.D.M. si , in urma studierii documentelor depuse, Consiliului Etic  
emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţa (“T”)  constituie  un  Incident de etica  deoarece,  

desi nu s-au sesizat abateri profesionale care sa afecteze pacienta, modul de comportament al medicilor 
implicati se abate de la normele morale si etice din unitate; ca urmare membrii Consiliului Etic propun 
actualizarea si reimplementarea Codului de etica al unitatii in toate sectiile si compartimentele spitalului. 
De asemenea, membrii Consiliului Etic propun conducerii trimiterea spre  analiza a acestei spete si la 
Comisia de disciplina pentru luarea masurilor  care se impun, punand la dispozitie toate  documentele  
primite si analizate de Consiliu Etic. 

 
 

  
Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 
 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                        Ec. Peste Daniela 

 
 
 
 

  

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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CONSILIUL  ETIC                                                                                    Nr.inregistrare  6404/20.06.2022 
                                                                                                      

 
 

Avizul  Consiliului  Etic 
nr. 11/ 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a 
analizat sesizarea doamnei dr.B.D.M.(4936/2022), raspunsul prof.dr.N.D.(5429/2022) la acuzatiile aduse, 
precum si raspunsul (5443/2022) formulat de dr. B.D.M. la solicitarea Consiliului Etic , in urma studierii 
documentelor depuse, Consiliului Etic  emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţa   nu constituie  un  Incident de etica  deoarece 

acuzatiile aduse nu au putut fi probate, acestea nefiind sustinute de nicio dovada care sa probeze 
amenintarea. 

De asemenea, nu putem vorbi de amenintare atunci cand se informeaza o persoana despre realizarea 
unui drept, prin folosirea unei cai legale, chiar daca aceasta ar expune pe cel amenintat la anumite consecinte 
pagubitoare, atat timp cat acestea din urma sunt legale si nu depasesc cadrul si prevederile normative. 

 
  

Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 

      Vizat Comp. Juridic, 
    Cons.jr. Carmen Ciortan 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                          Daniela Peste 

 
 
 
 

  

mailto:contact@spitalelenadoamna.ro
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Avizul  Consiliului  Etic    
nr. 12/ 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

În baza art. 8 alin. 1 lit. d) şi e) din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a 
atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, raportat la prevederile art. 1 lit. f) din 
Ordin; 
  În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Membrii Consiliul etic din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi  a 
analizat sesizarea doamnei P.A.V., inregistrata la nr. 9168/20.09.2022, precum si declaratiile persoanelor 
reclamate-dr.N.S.(adr.9570/04.10.2022,9977/14.10.2022)   si ale 
as.med.S.I.(adr.9548/04.10.2022,9966/13.10.2022), sau care au fost de serviciu la momentul si locul  
respectiv ( dr. R.D. -adr. 9973/14.10.2022 si dr.R.A.G.- adr.9979/14.10.2022) si, in urma analizarii acestora, 
se emite prezentul 

 
AVIZ, 

  
în care se decide că faptele prezentate în speţa - comportament inadecvat, conditionarea actului 

medical - constituie  un  Incident de etica . 
De asemenea, avand in vedere ca aspectele spetei pot face obiectul unei infracţiuni – conditionarea 

actului medical -  membrii Consiliului Etic propun conducerii  unitatii, conf.art.8 alin.1 lit.”f”  din OMS 
1502/2016, sesizarea organelor abilitate ale statului.  

Pentru  prevenirea  manifestarii  ulterioare a unor asemenea vulnerabilitati de etica , membrii 
Consiliului Etic propun reimplementarea Codului Etic si a Codului deontologic pentru personalul medical, 
cu implicarea activa a consilierului de etica al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna” 
Iasi. 
  

Presedinte  Consiliu  Etic 
Prof.dr. Razvan Socolov 

 
 
 

      Vizat Comp. Juridic, 
    Cons.jr. Carmen Ciortan 

Secretar Consiliu Etic, 
                                                                                                                          Daniela Peste 
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