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RljjR S1MTEX 0
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 37001

Operator de date cu caracter personal - nr. notificare 21131

Către,
Sectia/Compartiment/Serviciul....
In atentia.......................................... ,

Având in vedere necesitatea organizării alegerilor pentru desemnarea membrilor
Consiliului Etic in conformitate cu Ordinul nr. 1502/2016-privind aprobarea componentei
si atribuţiilor Consiliului Etic care funcţionează in cadrul spitalelor publice, va rugam sa
faceţi propuneri pentru:
- o candidatura din rândul corpului medical al secţiei ( medici);
- o candidatura din rândul personalului sanitar al secţiei (asistenţi, personal auxiliar).
Propunerile dvs.vor face obiectul votului secret pentru constituirea membrilor Consiliului
Etic care va avea loc in data de 10.06.2019.
Va rugam sa transmiteţi propunerea dvs.pe modelul ataşat către secretariatul spitalului
si pe mail: sebastiansiu@vahoo.com pana in data de 31.05.2019.

Manager,
Ec. Vas

Sef^erviciu SMC,
ec( Pavai Iolanda
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Catre,
Personalul Spitalului Judeţean de Urgenta „Sf.Ioan cel Nou”Suceava

Având in vedere necesitatea organizării alegerilor pentru desemnarea membrilor
Consiliului Etic in conformitate cu Ordinul n r.l502/2016-privind aprobarea componentei
si atribuţiilor Consiliului Etic care funcţionează in cadrul spitalelor publice, va
comunicam ca orice persoana compatibila care intruneste condiţiile din prezentul ordin
poate sa isi depună opţiunea de candidatura individuala la Secretariatul /Registratura
Spitalului in atentia Manager / Comisia de organizare a procedurii de vot in vederea
desemnării membrilor Consiliului Etic pana in data de 31.05.2019.

Propunerea dvs.va face obiectul votului secret pentru constituirea membrilor Consiliului
Etic care va avea loc in data de 10.06.2019
\

Manager,
Ec. Vasile Rimbu
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Catre,
Asociaţia de pacienţi.......

Având in vedere necesitatea organizării alegerilor pentru desemnarea membrilor
Consiliului Etic la Spitalul Judeţean de Urgenta”Sf.Ioan cel Nou”Suceava in conformitate
cu Ordinul n r.l502/2016-privind aprobarea componentei si atribuţiilor Consiliului Etic
care funcţionează in cadrul spitalelor publice, va invitam sa nominalizaţi o persoana din
cadrul asociaţiei pe pacienţi pe care o conduceţi pentru a fi membru in cadrul Consiliului
Etic al Spitalului.
comunicam ca orice persoana compatibila care intruneste condiţiile din prezentul ordin
poate sa isi depună opţiunea de candidatura individuala la Secretariatul /Registratura
Spitalului in atentia Manager / Comisia de organizare a procedurii de vot in vederea
desemnării membrilor Consiliului Etic pana in data de 31.05.2019.

Propunerea dvs.va face obiectul votului secret pentru constituirea membrilor Consiliului
Etic care va avea loc in data de 10.06.2019.

Manager,
^
Ec. Vasile Rimbu

S^f-Serviciu SMC,
îc. Pavai Iolanda

