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Art. J Domnul conf dr, Sfarti Victor Catalin este numit presedintele Consiliului Etic din cadrul Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenta ,,Sf Spiridon" Iasi. 

Art. 2 In conformitate cu prevederile art 9 din O.M.S. nr. 1502/2016. atributiile presedintelui Consiliului etic sunt 
unnatoarele: 

a) convoaca Consiliul etic, prin intermediul secretarului, conform art. JI alin. (1) din O.M.S. nr. 150212016; 
b) prezideaza sedintele Consiliului etic, cu drept de vot; 
c) avizeaza, prin semnatura, documentele emise de catre Consiliul etic si rapoartele periodice; 
d) informeaza managerul spitalului, tn termen de 7 zile lucratoare de la vacantarea unui Joe 1n cadrul Consiliului etic, in 

vederea completarii componentei acestuia, 
Art. 3 Domnul conf. dr. Sfarti Victor Catalin va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii. 
Art. 4 Biroul personal va comumca prezenta decizie d-lui conf dr. Sfarti Victor Catalin precum si 

sectiilor/serviciilor/compartimentelor implicate. 

DECIDE: 

Prof dr. Daniel Vasile Tirnofte, manager interimar al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Spiridon" Iasi, numit 
prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 3219/16.12.2020; 

Avand in vedere Decizia nr. 587/26.04.2021 prin care a fost nominalizata componenta Consiliului Etic: din cadrul 
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Spiridon" Iasi in urma alegerilor organizate la nivelul unitatii potrivit procesului 
verbal nr. 16.379/25.03.2021; 

Avand in vedere referatul nr. 23.370/05.05.2021 prin care d1. referent Calance Emanuel, secretar al Consiliului Etic 
solicita numirea prin decizie a d-lui conf dr. Sfarti Victor Catalin in calitate de presedinte al Consiliului Etic, ales prin vot 
secret in cadrul sedintei din data de 29.04.2021, conform procesului verbal nr. 23.000/ 29.04.2021; 

Avand in vedere prevederile O.M.S. nr. 150212016 pentru aprobarea componentei si atributiilor membrilor Consiliului 
Etic din cadruJ spitalelor publice; 

DECIZIA nr.633 

resumane@spitalspiridon.ro 
Operator de date cu caracter pe1-so11al nr. 11.656 

Rd. Indepcndcutei nr. I, cod 700111, l,\~I 
Tel:0232·.!40822/fax:0232-2 I 77fU 

ww,,.~p,t.1b.1>1rhlon m/l' null: ,,llin:·••' ~p11al,p1nJon ro ACREDITAT 
AN~>tCS 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTE SF. SPIRIDON IASI 


