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I.Dispo/.iţii generale

1. Comitetul de etică (în continuare Comitetul) reprezintă o subdiviziune a IMSP Institutul 
de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman” (în continuare INN) şi îşi 
desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament.

2. Scopul activităţii Comitetului este prevenirea şi soluţionarea problemelor complicate 
de ordin moral, care pot apărea sau apărute în colectiv între angajaţi, intre angajaţi şi 
pacienţi sau rudele acestora.

3. Comitetul este obligat să promoveze şi să monitorizeze implementarea valorilor şi 
normelor stipulate în Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.192 din 24.03.2017 (în continuare -  Cod).

4. Comitem! este un organ colegial format din persoane competente din rîndul şefilor de 
secţii şi subdiviziuni, directorilor de clinici, profesorilor şi conferenţiarilor 
universitari/cercetători, precum şi alţi colaboratori cu competenţe înalte, care nu sînt 
salarizate şi reprezintă, atît domenii medicale, cît şi alte domenii.

5. Componenţa comitetului este aprobată prin ordinul directorului INN.
6. Termenul activităţii comitetului în componenţa nominalizată prin ordin este de 4 ani. La 

plecarea (concedierea) unor membri ai comitetului, vor fi înlocuiţi cu persoanele din 
funcţia respectivă, iar preşedintele va fi înlocuit printr-un ordin nou.

7. Comitetul se întruneşte ad-hoc la propunerea preşedintelui comitetului dc etică rcieşind 
din: cererea pacientului sau a rudelor acesmia, a unui medic sau grup dc medici, a 
administraţiei spitalului sau a unor organizaţii neguvemamentale, sindicate, altor 
persoane interesate

8. Comitetul are funcţie consultativă. în fiecare caz de examinare a sesizărilor privind 
încălcarea normelor de conduită, a Codului, precum şi a altor norme în domeniu, 
comitetul prezintă conducerii INN extrasul din procesul verbal al şedinţei privind 
examinarea sesizării despre încălcare, care va cuprinde recomandări şi modalităţi dc 
soluţionare a acestora, inclusiv propuneri de aplicare a sancţiunilor disciplinare.

9. Conducerea INN este cca care va lua decizia finală cu privire la cazurile de încălcare a 
Codului şi la aplicarea sancţiunilor, care vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor 
interesate.

10. Activitatea, deciziile comitetului trebuie să fie în acord cu prevederile stipulate în 
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

11. Cheltuielile legate de activitatea Comitetului sunt suportate de INN.

II.Membrii Comitetului, drepturile şi obligaţiile lor

12. Membru al Comitetului poate fi orice angajat al INN care dă dovadă dc participare 
la activitatea Comitetului, care recunoaşte şi susţine scopurile şi sarcinile prevăzute în 
prezentul Regulament, este un exemplu în respectarea Codului deontologic al lucrătorului 
medical şi al farmacistului.

13. Obligaţiunile membrilor:
- de a respecta Regulamentul Comitetului;
- de a participa activ la şedinţele Comitetului, la rezolvarea situaţiilor complicate dc 

ordin moral din instituţie;
- dc a beneficia dc serviciile Comitetului în măsura stabilită de Comitet şi Cod;
- de a participa efectiv, în măsura posibilităţilor, la realizarea obiectivelor Comitetului.



14. Drepturile membrilor:
- dc a avea acces la orice informaţie referitoare la activitatea Comitetului;
- de a alege şi a fi ales în organele elective ale Comitetului;
- de a ieşi benevol din rîndurile Comitetului, prezentînd o cerere în acest sens, în formă 

scrisă, cu un preaviz de trei luni, către Preşedintele Comitetului.
- de a primi dc la Comitet informaţii cu privire la activitatea sa, proiectele şi planurile de 

activitate, precum şi să se pronunţe asupra tuturor problemelor legate de activitatea 
Comitetului;

- de a propune posibilităţi de dezvoltare şi eficientizare a activităţii Comitetului;
- de a contribui pe toate căile la promovarea, propagarea şi apărarea valorilor gcneral- 

umane, stipulate în Cod.
- dc a sc bucura de alte drepturi stabilite dc legislaţia în vigoare sau regulamentul propriu 

al Comitetului.

15. Drepturile membrului Comitetului pot fi exercitate prin reprezentare, dar nu pot fi 
transmise unor persoane terţe.

16. Adunarea Generală a colaboratorilor INN este în drept cu aprobarea obligatorie a 
Condilcerii INN, să excludă un membru, care nu-şi respectă obligaţiile faţă de Comitet sau 
care îi aduce daune, încalcă legislaţia Republicii Moldova. Excluderea ca sancţiune este 
aprobată de către Adunarea Generală a colaboratorilor INN cu votul a 50%+1 vot din 
minimul de prezenţă la Adunare de 2/3 din numărul total de colaboratori ai INN. Decizia 
de excludere i se aduce la cunoştinţă fostului membru pentru a putea fi contestată. 
Contestaţia deciziei de excludere a unui membru al Comitetului poate fi prevăzută la 
următoarea Adunare Generală, decizia căreia nu mai poate fi contestată.

III. Structura şi organele de conducere ale Comitetului
17. Organele dc conducere ale Comitetului:

- întrunirea (şedinţa) membrilor Comitetului;
- Preşedintele Comitetului;
- Secretarul Comitetului.

18. Organul suprem dc conducere ale Comitetului este întrunirea (şedinţa) membrilor, care 
pot fi ordinare şi extraordinare.

19. întrunirea (şedinţa) arc următoarele atribuţii principale;
- determină direcţiile principale ale activităţii Comitetului.
- aprobă ordinea de zi şi deciziile şedinţei Comitetului.
- poate decide adoptarea, completarea sau modificarea Regulamentului, cu aprobarea 

ulterioară a conducerii INN.
- alege şi revocă din funcţie preşedintele şi secretarul Comitetului, cu aprobarea ulterioară 

a conducerii INN.
- hotărăşte orice alte probleme, ce ţin de activitatea Comitetului.

20. întrunirile ordinare ale Comitetului se convoacă nu mai rar de o dată pc semestru. 
Convocarea întrunirei (şedinţei) se face de către Preşedintele Comitetului, care va informa 
preliminar membrii Comitetului despre ordinea dc zi, data şi locul desfăşurării şedinţei cu 
cel puţin 7 (şapte) zile înainte de data şedinţei.



21. Convocarea şedinţei extraordinare (ad hoc) se face de către Preşedintele Comitetului de 
etică din iniţiativă proprie în caz de necesitate excepţională sau circumstanţe majore. 
Pentru convocarea şedinţei extraordinare se anunţă membrii Comitetului cu cel puţin 3 
(trei) zile îninte.

22. Şedinţa Comitetului este deliberativă în cazul cînd sunt prezenţi 50% din numărul total 
de membri. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul deschis al 
majorităţii simple a celor prezenţi. în cazul numărului de voturi pro şi contra sunt egale, 
votul preşedintelui este holărîtor.

23. La şedinţele ordinare şi extraordinare ale Comitetului pot participa cu vot consultativ şi 
reprezentanţii conducerii INN, comitetului sindical, altor reprezentanţi ai colectivului.
24. Şedinţele Comitetului se consemnează într-un proces verbal în care se indică data 
şedinţei, participanţii la ea, ordinea zilei, cuprinsul scurt al discursurilor, deciziile puse la 
vot şi rezultatul votării. Procesul verbal se semnează de Preşedintele Comitetului şi 
secretar.

25. întrunirea (şedinţa) Comitetului nu poate lua nici o decizie asupra subiectelor care nu 
figurează în ordinea dc zi.

26. Preşedinte al şedinţei de obicei este Preşedintele Comitetului, iar în lipsa lui un alt 
membru al Comitetului la decizia şedinţei.

27. Preşedintele Comitetului este ales de către întrunirea (şedinţa) Comitetului pe un 
termen de 2 ani. Numărul dc membri ai Comitetului se alege de către adunarea generală a 
INN.

28. Preşedintele Comitetului are următoarele funcţii:
- adoptă decizii vizînd problema ce ţine dc activitatea Comitetului;
- reprezintă fără procură Comitetul în relaţiile cu organele administraţiei INN, alte 

organizaţii şi instituţii, alte persoane fizice şi juridice;
- Semnează extracte din procesele verbale ale şedinţelor Comitetului
- cu 3 zile înainte de orice şedinţă a Comitetului informează membrii Comitetului 

despre data, locul şi ora şedinţei;
- soluţionează orice problemă organizatorică sau dc alt gen în activitatea Comitetului;
- asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a şedinţei Comitetului.

Preşedintele Comitetului de Etică Vasilc Gusacinschi

Şef serviciu juridicşi achiziţii publice Vasile Faina


