
 

 

Informații privind procedura de completare a componenței Consiliului etic  

al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu 

 

În luna februarie 2017, în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1502 din 19 decembrie 

2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul 

spitalelor publice, au fost organizate alegerile pentru completarea componenței Consiliului etic al 

Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.  

După depunerea propunerilor pentru reprezentanții corpului medical cu integrare clinică (un 

candidat) și ai corpului medical fără integrare clinică (patru candidați), s-a derulat procedura de vot. 

În urma numărării voturilor exprimate a fost ales reprezentantul corpului medical cu 

integrare clinică – domnul dr. Berghea Neamțu Cristian Ștefan. Deoarece doi candidați ai corpului 

medical fără integrare clinică au obținut un număr egal de voturi, a fost organizat al doilea tur de 

scrutin în urma căruia candidatul cu numărul cel mai mare de voturi a fost ales membru titular – 

doamna dr. Novac Maria, iar celălat candidat a fost ales membru supleant – domnul dr. Grădinariu 

Gabriel. 

 Ședința de constituire a avut loc în 23 februarie 2017, cu această ocazie a fost ales 

președintele Consiliului etic. 

Componența Consiliului etic este următoarea:  

 Membrii titulari: dr. Grigore Camelia – președinte; dr. Berghea Neamțu Cristian 

Ștefan – reprezentant ales al corpului medical al spitalului cu integrare clinică; dr. 

Novac Maria; dr. Dima Cosmin; as. Mandea Carmen; as. Șolică Marioara; jr. Micu 

Ana Maria – reprezentant ales al asociației de pacienți. 

 Membrii supleanți: dr. Dobrotă Luminița – reprezentant ales al corpului medical al 

spitalului cu integrare clinică; Dr. Răceală Moțoc Maria Stanca; dr. Vișa Gabriela; 

dr. Grădinariu Gabriel; as. Florea Petruța Liliana; as. Străuțiu Luminița; av. Holban 

Simona – reprezentant ales al asociației de pacienți. 

 Consilier juridic Cozac Alina Mihaela; 

 Secretar dr. Stoica Claudia; supleant Bîrnă Elena 

 

 

 

Manager,  

dr. Banciu Vasile Stelian 

 

 

 


