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PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 20.03.2018, în vederea constituirii
Consiliului etic al Spitalului Clinic CF Iaşi

În urma derulării procedurii de vot din data de 19.03.2018, pentru personalul medical (cu integrare
clinică – UMF şi personalul clinic fără integrare clinică – din reţea), conform prevederilor Ordinului
Ministerului Sănătăţii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic din cadrul
spitalelor publice, pe baza tabelelor nominale ale angajaţilor pentru votarea membrilor Consiliului etic al
spitalului puse la dispoziţia comisiei de alegeri s–a constatat prezenţa la urne a unui număr de 21 salariaţi din
cei 60 angajaţi (35%). Menţionăm că:
 Nu s-au înregistrat nici un fel de incidente în intervalul alocat procedurii de votare.
 Au fost respectate şi parcurse toate etapele procesului de votare.
 Urnele au fost marcate distinct, vizibil, pentru fiecare categorie profesională.
 Comisia de alegeri a fost prezentă pe întreg orarul stabilit şi alocat procesului de votare.
 Formularele de votare au fost întocmite în baza propunerilor de candidatură înaintate de medicii şefi ai
secţiilor clinice/alte servicii şi compartimente medicale.
 S-a înregistrat o candidatură îndividuală depusă la secretariatul unităţii, în atenţia managerului unităţii,
cu nr.2903/16.03.2018.
 Au fost tipărite formulare de vot distincte pentru fiecare categorie de personal medical conform
Anexei 1a şi 1b din Ordinul MS nr.1502/2016.
Număr înscrişi:
 Personal medical cu integrare clinică: 2 medici
 Personal medical fără integrare clinică: 11 medici şi 1 farmacist.
REZULTATUL FINAL AL ALEGERILOR:
Medici cu integrare clinică (UMF):
1. Dr. Gavrilescu Cristina-Maria – 14 voturi – Membru permanent ales
2. Dr. Bulimar Virgil – 7 voturi – Membru supleant ales
Medici fără integrare clinică:
1. Dr. Ciolpan Cătălina – 6 voturi - Membru permanent ales
2. Dr. Waszkiewicz Rodica – 5 voturi – Membru permanent ales
3. Dr. Canschi Gabriela – 4 voturi - Membru permanent ales
4. Dr. Preutu-Grigore Biatrice – 3 voturi - Membru supleant ales
5. Dr. Panainte Constantin – 2 voturi - Membru supleant ales
6. Dr. Grigorovici Mirela – 1 vot - Membru supleant ales
7. Dr. Drugociu Petruţa – 0 voturi
8. Dr. Ferenţ Daniela – 0 voturi
9. Dr. Mardari Veronica Ariadna – 0 voturi

10. Dr. Constantin Cătălin – 0 voturi
11. Dr. Mihălcuţ Iulia – 0 voturi
12. Farm. Tomescu Elena – 0 voturi
Având în vedere rezultatele prezentate, Comisia de alegeri declară finalizată selecţia reprezentanţilor
corpului medical al Spitalului Clinic CF Iaşi în Consiliul etic, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces
verbal, în două exemplare, pe baza căruia se va întocmi de către Biroul RUS Decizia de constituire a Consiliului
etic.
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Nr. 2983 / data: 20.03.2018
PROCES - VERBAL
Încheiat azi, 20.03.2018, în vederea constituirii
Consiliului etic al Spitalului Clinic CF Iaşi
În urma derulării procedurii de vot din data de 19.03.2018, pentru personalul medico-sanitar, conform
prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor
Consiliului etic din cadrul spitalelor publice, pe baza tabelelor nominale ale angajaţilor pentru votarea
membrilor Consiliului etic al spitalului puse la dispoziţia comisiei de alegeri s–a constatat prezenţa la urne a
unui număr de 52 salariaţi din cei 180 angajaţi (28,88%). Menţionăm că:
 Nu s-au înregistrat nici un fel de incidente în intervalul alocat procedurii de votare.
 Au fost respectate şi parcurse toate etapele procesului de votare.
 Urnele au fost marcate distinct, vizibil, pentru fiecare categorie profesională.
 Comisia de alegeri a fost prezentă pe întreg orarul stabilit şi alocat procesului de votare.
 Formularele de votare au fost întocmite în baza propunerilor de candidatură înaintate de medicii şefi ai
secţiilor clinice/alte servicii şi compartimente medicale.
 Nu s-a înregistrat nicio candidatură îndividuală depusă la secretariatul unităţii.
 Au fost tipărite formulare de vot distincte pentru fiecare categorie de personal medical conform
Anexei 1a şi 1b din Ordinul MS nr.1502/2016.
Număr înscrişi: 10 asistente medicale.
REZULTATUL FINAL AL ALEGERILOR:
1. Asist. Pacaru Petronela – 11 voturi - Membru permanent ales
2. Asist. Grădinariu Anişoara – 10 voturi - Membru permanent ales
3. Asist. Neicu Elena-Crenguţa – 9 voturi - Membru supleant ales
4. Asist. Ciobanu Mihaela – 6 voturi - Membru supleant ales
5. Asist. Nicu Mariana – 5 voturi
6. Asist. Căeru Mihaela – 4 voturi
7. Asist. Antohe-Comişescu Otilia – 3 voturi
8. Asist. Azamfirei Ramona – 1 vot
9. Asist. Proca Gabriela – 1 vot
10. Asist. Hulub Georgiana – 0 voturi
Având în vedere rezultatele prezentate, Comisia de alegeri declară finalizată selecţia reprezentanţilor
corpului medico-sanitar al Spitalului Clinic CF Iaşi în Consiliul etic, drept pentru care s-a întocmit prezentul
proces verbal, în două exemplare, pe baza căruia se va întocmi de către Biroul RUS Decizia de constituire a
Consiliului etic.
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