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-VERBAL
omit&ului de Bioetică 

din 27.09.2019

- membru, medic surdolog, Departamentul AMSA

- șef secției resurse umane

S. PCELA - medic sef secție, secția ATI

T. CIOBANU - a/m superioară, secția ATI

C. BORȘ - a/m, secția ATI

A. LUCHIANCIUC - a/m, secția ATI

Chestiunea nr 2
V. COLIBABA

R. NEDELCIUC

C. CHIȘINIOVSCHI

E. CĂRBUNE

- șef, secție îngrijiri cronice

- medic cardiolog, secția cardiologie

- a/m de salon, secția îngrijiri cronice

- a/m paliativa, secția îngrijiri cronice

ORDINEA DE ZI

1. Cu privire la rezultatele controlului inopinant din secția ATI din data de 20 

septembrie 2019.

2. Cu privire la examinarea cazului de acordare a serviciilor medicale a 

asistenței medicale în cadrul secției îngrijiri cronice



S-A DISCUTAT

1. A fost discutată nota informativă a echipei, care la data de 20

septembrie 2019, a efectuat un control inopinant, în cadrul secției anestezie și 

terapie intensivă, în vederea constatării îndeplinirii de către colaboratorii acestei 

subdiviziuni, a normelor de muncă stabilite.

Astfel, în urma controlului efectuat, care a durat în intervalul de timp: 11.02- 

11.30, a fost verificat prezența lucrătorilor secției reanimare si terapie intensivă, 

conform graficului de lucru aprobat.

La etapa efectuării controlului, șeful de secție, dl S. PCELA, a început să se 

agite, se interesa care sunt atribuțiile echipei pe marginea efectuării acestui control, 

și că aceștia încalcă procesul curativ al secție, inclusiv că au intrat în camera 

medicilor, fără bahili, chiar daca erau în încălțămintea de schimb.

în nota informativă s-a menționat faptul, că în sala medicilor, se mai afla 

personal medical superior, care de asemenea era incalțat în incaltaminete sport, iar 

obiecțiile in adresa acestuia au aparut după ce echipa de control a solicitat 

explicații asupra incaltamintilor acestuia.

Astfel, verificînd graficul de muncă pentru ziua respectivă, au rămas in afara 

controlului doi colaboratori, dl V. TICA, medic, și dna C. BORȘ, asistenta 

medicală, care conform declarațiilor, atit a medicului-șef de secție, cît și a 

asistentei medicale superioare, dna T. CIOBANU, aceștea sunt antrenați în 

efectuarea unei intervenții chirurgicale.

în replică, membrii echipei de control au declarat că vor aștepta pina se va 

finisa procedura medicala, medicul sef de secție, le-a propus să aștepte in camera 

medicilor, inchinzind usa in acest sens. în cîteva clipe a apărut dl V. TICA, 

medicul reanimatolog, de unul singur, fără a fi insoțit de către dna C. BORȘ.

La întrebările membrilor echipei, unde este asistenta medicala, atit medicul- 

șef de secție, cît și asistenta medicala superioara, declarau ca dna C. BORȘ, se află 

in sala de operații si ca efectuează careva proceduri medicale bolnavului operat.

Dat, fiind faptul ca marea majoritate a colaboratorilor au fost inspectați, 

echipa de control a ieșit in holul secției ATI, pentru a aștepta asistenta medicala.



In jurul orele 11.35, in ciuda faptului ca dna C. BORȘ, urma să vina din 

direcția secției bloc operator, dumneaei, insotita de asistenta medicala A. 

LUCHIANCIUC, cu trusa antisoc, sub braț, a intrat pe usa centrala a secției ATI.

La intrebarea membrilor echipei unde a absentat in acest timp, dna C. 

BORȘ, a explicat ca a fost la o intervenție chirurgicală și apoi in Departamentul 

UPU, la solicitarea colegilor, pentru a efectua un dren sau stend, nu era clar ce 

anume, unui pacient foarte grav.

In acest sens, avind dubii asupra explicațiilor dnei C. BORȘ, acesteia i s-a 

solicitat să prezinte hainele de schimb, la care a urmat o criza de nervi din partea 

acesteia, fiind in imposibilitate să-și prezinte hainele.

Paralel, prin intermediului unui apel telefonic, in prezenta tuturor, membrii 

echipei au solicitat confirmarea celor relatate de dna C. BORȘ, de la șefa 

Departamentului UPU, dna A. CONDREA, care a comunicat că o asemenea 

solicitare nu a fost efectuata, insa a menționat ca o asistenta medicala, a observat 

cum o colega din reanimare a intrat prin Departamentul UPU.

Din acest motiv membrii echipei s-au deplasat la postul video, amplasat la 

et. 9, pentru a vizualizat pozele video, care au demonstrat ca dna C. BORȘ și dna 

A. LUCHIANCIUC, ambele asistente medicale, din cadrul secției ATI, intra pe ușa 

centrala a Departamentului UPU, si cu pași grăbiți se indreapta în blocul curativ al 

instituției, din mers imbracind boneta.

în rezultat, a fost întocmit doua acte de constatare, prin care a fost fixat 

faptul că dna C. BORȘ, asistenta medicala, a fost absenta la serviciu, in perioada 

11.05-11.30.

Ca rezultat membrii echipei de control, consideră că controlul efectuat la 

20.09.2019, a scos la iveala mai multe incalcare flagrante ale legislației muncii, 

care au fost admise de către medicul șef de secție, dl S. PCELA, asistenta medicala 

superioara, dna T. CIOBANU, asistenta medicala, dna C. BORȘ și in complicitate, 

dna A. LUCHIANCIUC.

Din declarațiile medicul-șef de secție, dlui S. PCELA, din 24.09.2019, reiese 

pe data de 20.09.2019, la orele 08.00, la volanta de dimineața a fost prezent, intreg 

personalul medical, iar cerințe de invoire nu au parvenit.



In același timp, acesta menționează că reprezentanții secției resurse umane și 

juridice, au efectuat controlul, fără a pune la curent medicul șef de secție, evitînd 

informarea acestuia despre rezultatele inregistrate.

Prin explicația din 24.09.2019, dna T. CIOBANU, asistenta medicală 

superioară, declară că la data de 20.09.2019, la volantă a făcut pontarea 

personalului medical prezent. Aproximativ, pe la orele 10.30, asistenta medicala, 

dna C. BORȘ, s-a apropiat pentru a se invoi pe o oră, din motive personale, 

solicitare care nu a fost acceptată. în același timp, menționează, că in timpul 

controlului efectuat, asistenta medicala, dna C. BORȘ, s-a prezentat ca urmare a 

apelului telefonic.

Cu referire la explicația dnei C. BORȘ, care de altfel, sunt percepute in 

formă verbală, dat fiind faptul că a demisionat din funcția deținută la data de 

01.10.2019. în aceste, dumneaei a declarat fiind la serviciu, in data de 20.09.2019, 

a cerut permisiunea asistentei medicale superioare, pe o ora de vreme, din anumite 

motive personale, insă primind refuzul, desinestatator, a părăsit secția.

Prin explicația din 24.09.2019, asistenta medicala, dna A. LUCHIANCIUC, 

declara că la data de 20.09.2019, a fost telefonata de către asistenta medicala, dna 

C. BORȘ, pentru a aduce cheile de la ușa de la secția de internare, regretînd cele 

intimplate.

2. A fost discutată scrisoarea repetată a Serviciului Sănătate, a Primăriei 

mun. Bălți, din 30.09.2019, prin care se solicită examinarea petiției cet. V. 

ȚURCAN din 12.07.2019 cu privire la acordarea serviciilor medicale, la comitetul 

de bioetică.

în rezultatul examinării actelor medicale, cu referire la cazul dat, a fost 

constatat că pacienta a fost spitalizată pe data de 17.03.2019, cu urgență 

hipertensivă, în secția cardiologie.

La nivelul departamentului UPU, s-a acordat ajutor medical urgent, la care 

petiționara nu a avut obiecții.

în secția cardiologie pacienta a fost stabilizată, a fost petrecut un consiliu 

medical, în comun cu șeful secției și medicul curant, unde s-a stabilit lipsa 



patologiei cardiace avansate, și s-a decis de a transfera pacienta, în secția îngrijiri 

cronice.

în secția îngrijiri cronice, tratamenul a fost administrat, conform 

Protocolului Clinic National, dar pe parcursul spitalizării pacienta nu a respectat 

regimul spitalicesc, deoarece pleca la domiciliu pe timpul nopții.

Pacienta s-a externat din secția îngrijiri cronice, la cerere personală, cu 

recomandările necesare, sub supravegherea medicului de familie.
în rezultatul examinării petiției, grupul de lucru, care a examinat cazul 

respectiv, a considerat ca nefondată și neîntemeiată plîngerea depusă de către cet. 

V. ȚURCAN, pe marginea asistentei medicale acordate, în cadrul instituției 

medicale.

S-A CONSTATAT

1. La 20 septembrie 2019, a efectuat un control inopinant, în cadrul secției 

anestezie și terapie intensivă, în vederea constatării îndeplinirii de către 

colaboratorii acestei subdiviziuni, a normelor de muncă stabilite.

Astfel, în urma controlului efectuat, care a durat în intervalul de timp: 11.02- 

11.30, a fost verificat prezența lucrătorilor secției reanimare si terapie intensivă, 

conform graficului de lucru aprobat.

La etapa efectuării controlului, echipa de control, a încălcat regimul sanitar, 

prin faptul că au intrat în camera medicilor, fără bahili, chiar daca erau în 

încălțămintea de schimb. La acest capitol, e de menționat ca in sala medicilor, de 

asemenea, se mai afla personal medical superior, care era incalțat în incaltaminte 

sport.

Urmare verificării graficului de muncă, s-a constatat că doi colaboratori 

lipsesc, este vorba de dl V. TICA, medic, și dna C. BORȘ, asistenta medicală, care 

conform declarațiilor, atit a medicului-șef de secție, cît și a asistentei medicale 

superioare, dna T. CIOBANU, aceștea sunt antrenați în efectuarea unei intervenții 

chirurgicale.

în cîteva clipe a apărut dl V. TICA, medicul reanimatolog, de unul singur, 

fără a fi însoțit de către dna C. BORȘ.



La întrebările membrilor echipei, unde este asistenta medicala, atit medicul- 

șef de secție, cît și asistenta medicala superioara, declarau ca dna C. BORȘ, se află 

in sala de operații si ca efectuează careva proceduri medicale bolnavului operat, 

motiv din care echipa de control a ieșit in holul secției ATI, pentru a aștepta 

asistenta medicala.

în jurul orele 11.35, in ciuda faptului ca dna C. BORȘ, urma să vina din 

direcția secției bloc operator, dumneaei, insotita de asistenta medicala A. 

LUCHIANCIUC, cu trusa antisoc, sub braț, a intrat pe usa centrala a secției ATI.

La întrebarea membrilor echipei unde a absentat in acest timp, dna C. 

BORȘ, a explicat ca a fost la o intervenție chirurgicală și apoi in Departamentul 

UPU, la solicitarea colegilor, pentru a efectua un dren sau stend, nu era clar ce 

anume, unui pacient foarte grav.

Avind dubii asupra explicațiilor dnei C. BORȘ, echipa de control, a solicitat 

să fie prezintate hainele de schimb, la care a urmat o criza de nervi din partea 

acesteia, fiind in imposibilitate să-și prezinte hainele.

Paralel, prin intermediului unui apel telefonic, in prezenta tuturor, membrii 

echipei au solicitat confirmarea celor relatate de dna C. BORȘ, de la șefa 

Departamentului UPU, dna A. CONDREA, care a comunicat că o asemenea 

solicitare nu a fost efectuata, insa a menționat ca o asistenta medicala, a observat 

cum o colega din reanimare a intrat prin Departamentul UPU.

Din materialul video, ridicat de la postul video, amplasat la et. 9, se constată 

că ca dna C. BORȘ și dna A. LUCHIANCIUC, ambele asistente medicale, din 

cadrul secției ATI, intra pe ușa centrala a Departamentului UPU, si cu pași grăbiți 

se indreapta în blocul curativ al instituției, din mers imbracind boneta.

2. în rezultatul examinării actelor medicale, cu referire la cazul de acordare a 

asistentei medicale cet. Valentina Țurcanu, dom. m. Bălți, str-la Pușkin, 1, s-a 

constatat că pacienta a fost spitalizată pe data de 17.03.2019, cu urgență 

hipertensivă, în secția cardiologie.

în urma unui consiliu medical, s-a stabilit lipsa patologiei cardiace avansate, 

și s-a decis de a transfera pacienta, în secția îngrijiri cronice.



In secția îngrijiri cronice, tratamenul a fost administrat, conform 

Protocolului Clinic National, dar pe parcursul spitalizării pacienta nu a respectat 

regimul spitalicesc, deoarece pleca la domiciliu pe timpul nopții.

Pacienta s-a externat din secția îngrijiri cronice, la cerere personală, cu 

recomandările necesare, sub supravegherea medicului de familie.

Urmare a examinării cazului respectiv, comitetul de bioetică consideră 

nefondată și neîntemeiată petiția depusă de către cet. V. ȚURCAN, pe marginea 

asistenței medicale acordate, în cadrul instituției medicale, însă remarcă unele 

rezerve de comunicare, admise de către personalul medical, din cadrul secției 

cardiologie și îngrijiri cronice.

CONCLUZII

1. Drept urmare, controlul efectuat la 20.09.2019, și examinarea tuturor 

circumstanțelor legate de acesta, au constatat mai multe încălcări ale legislației 

muncii, eticii si deontologiei medicale, regimului sanitar-epidemiologic, admise de 

mai multi colaboratori, după cum urmează:

a) Echipa de control, dl D. CALUGHER, șef secție resurse umane, de comun 

cu dl V. BÎLICI, șef serviciu juridic și achiziții publice,

- au incălcat regimul sanitar-epidemiologic, prin faptul că au verificat prezenta 

colaboratorilor secției ATI, tară a fi dotati corespunzător, adică botoșei, în 

ciuda faptului că au fost încălțați în încălțăminte de schimb.

b) Șef de secție ATI, dl S. PCELA,

- a data dovada de lipsa, coordonării activității secției, din punct de vedere 

administrativ și monitorizarea activității subalternilor, prin faptul că nu 

cunoaște activitatea curenta a colaboratorilor aflati in subordine;

- a admis monitorizare insuficientă a respectării obligațiunilor funcționale 

de către subalterni, mai cu seama de către personalul medicale mediu și 

asistenta medicala superioară

c) Asistenta medicala superioara, secția ATI, dna T. CIOBANU,

- a dat dovada de incapacitate de stabilire a sarcinilor personalului medical 

mediu, inclusiv a evaluării calității activității desfășurate de către acesta.



- a admis monitorizarea activității subalternilor, prin faptul că nu cunoaște 

activitatea curenta a colaboratorilor aflati in subordine;

- a incălcat principiul „colegialității”, prin faptul că a dus in eroare, echipa 

de control, comunicînd că asistenta medicala este in sala de operație, pe 

cînd aceasta era absenta la serviciu;

- a admis încălcarea regimului de muncă, prin lipsa unui control intern a 

prezentei colaboratorilor aflati in subordine

- a admis încălcarea documentației de evindeta a timpului de muncă, a 

colaboratorilor din subordine, prin faptul că semnează condica de 

prezentă a acestora, pe cînd in realitate acesta este absent de la serviciu.

- a admis încălcarea regimului instra-spitalicesc din secție, prin faptul că 

atît personalul medical, cît și vizitatorii, fac vizite, fără a fi echipați 

corespunzător.

d) Asistenta medicala, secția ATI, dna C. BORȘ,

- a încălcat mai multe prevederi ale legislației muncii, inclusiv a 

Regulamentului intern a instituției, prin faptul că a lipsit de la locul de 

muncă, în perioada 11.05-11.30, prin urmare nu a respectat cerințele 

regulamentului intern, fișa de post, și nu îndeplinit normele de muncă 

stabilite și nu a folosit eficient timpul de muncă pentru exercitarea 

întocmai și la timp a sarcinilor ce-i revin.

e) Asistenta medicala, secția ATI, dna A. LUCHIANCIUC

- a participat, prin complicitate, la încălcarea legislației muncii, de către 

colega de serviciu, tot odată, lipsind de la serviciu, încălcînd astfel, 

prevederile regulamentului intern al instituției și a fișei de post.

2. Urmare examinării cazului de acordare a asistentei medicale cet. 

Valentina Țurcanu, dom. m. Bălți, str-la Pușkin, 1, comitetul de bioetică consideră 

nefondată și neîntemeiată petiția depusă de către cet. V. ȚURCAN, pe marginea 

asistentei medicale acordate, în cadrul instituției medicale, însă remarcă unele 

rezerve de comunicare, admise de către personalul medical, din cadrul secției 

cardiologie și îngrijiri cronice.



Din acest motiv, se propune de a pune în sarcina vicedirectorului medical, pe 

profil terapeutic, în comun cu asistenta medicală principală, de a desfășura un 

seminar, cu colectivul secției de cardiologie și îngrijiri cronice, pe tematica eticii și 

deontologiei medicale, în scopul evitării situațiilor similare pe viitor.

PROPUNERI

Administrația IMSP Spitalul Clinic Bălți, va lua act de concluziile expuse 

supra și va întreprinde toate măsurile necesare, atît administrative, cît și 

disciplinare, în scopul evitării situațiilor similare pe viitor.

Semnăturile membrilor comitetului de bioetică:

M. NEAMTU9

O. ROTARU

L. COBILEANSCHI


