
 Proces verbal nr. 5347/22.06.2021 

 Incheiat in data de 22.06.2021, ora 14:30 in urma numararii voturilor pentru desemnarea 
membrilor Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena Doamna”Iasi , 
comisia de supraveghere a alegerilor, constituita prin decizia nr.56/18.05.2021, consemneaza 
urmatoarele rezultate: 

Medici cu integrare clinica: 

Nr. 
crt. Candidat Secția Nr. voturi obtinute Rezultat vot 

1 Socolov Răzvan Obstetrică 12 Titular 
2 Covali Roxana Radiologie 5 Supleant 
3 Ciuhodaru Mădălina Ginecologie 1  -  
4 Haliciu Ana  Ginecologie 0  -  

     
 

Nr total de  voturi (conform lista prezenta votanti) = 18 ;  nr. voturi valide = 18 
 
Medici fara integrare clinica: 

Nr. 
crt. Candidat Secția Nr. voturi obtinute Rezultat vot 

1 
Brădeanu Doina 
Meda Neonatologie 6 Titular 

2 Neumann Oana Ginecologie 4 Titular 
3 Rotaru Cezar Nucleu cercetare 3 Titular 

4 Buțureanu Tudor 
Explorări 
Functionale 2 Supleant 

5 Păvăleanu Maricica Ginecologie 2 Supleant 
6 Smeria Petruța L.A.M. 1 Supleant 
7 Akad Maria Obstetrică 0  -  

     
 

Nr total de  voturi (conform lista prezenta votanti) = 18 ;  nr. voturi valide = 18 
 

Asistenti medicali: 

Nr. 
crt. Candidat Secția Nr. voturi obtinute Rezultat vot 

1 Buzea Luminita Ginecologie 11 Titular 
2 Petrea Nicoleta Obstetrică 8 Titular 
3 Scandu Felicia Neonatologie 2 Supleant 
4 Nistoreanu Liliana Obstetrică 1 Supleant 

     
 

Nr total de  voturi (conform lista prezenta votanti) = 23 ;  nr. voturi valide = 22 

 
1 vot invalid - anulat 

    



 Rezultatele alegerilor se afiseaza la sediu si pe site-ul unitatii, iar persoanele  care au 
intrunit nr. de voturi pentru a fi membri in Consiliul Etic (titular/supleanti) vor completa 
declaratia prevazuta de legislatia in vigoare in acest domeniu. De asemenea, in 30 de zile de la 
investire, membrii alesi ai Consiliului Etic vor trebui sa prezinte cazierul judiciar in original.1 

 Conform art. 4 alin. (21) „Componenţa nominală a Consiliului etic, respectiv membrii 
permanenţi şi cei supleanţi, se finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-
o decizie administrativă a managerului spitalului, după completarea declaraţiilor individuale 
ale membrilor Consiliului etic, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.” 

 Procesul verbal este inmanat managerului unitatii pentru luare la cunostinta si emiterea 
deciziei de constituire a Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie “Elena 
Doamna” Iasi. 

Comisie votare: 
Presedinte , jr. Andrievici Raluca 
Membru, Arhivar Grigoras Anca 

 

Secretar, 
Consilier juridic Ciortan Carmen Daniela 
 

                                                           
1  Art. 4  alin.(1) din ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor 
Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice „Criteriile care stau la baza propunerilor şi 
nominalizărilor membrilor Consiliului etic sunt reputaţia morală şi lipsa cazierului judiciar.” 
       ART. 5 alin. (2) „În cazul în care un membru este urmărit sau condamnat penal, acesta este exclus din 
componenţa Consiliului etic.” 


