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 PROCES VERBAL 
          încheiat azi, 15.06.2021 

 
 Comisia de selecţie şi vot a membrilor consiliului de etică, din data de 15.06.2021, 
constituită prin dispoziţia nr. 1103/09.06.2021 având în vedere Ordinul Ministrului 
Sănătăţii nr.1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic ce 
funcţionează în cadrul spitalelor, azi data de mai sus, încheiem prezentul proces-verbal.  
 La orele 8.00 s-a deschis sala de vot. Au existat 3(trei) categorii de buletine de vot, 
respectiv 3(trei) urne de vot: formular de vot pentru personalul medical cu integrare 
clinică, formular de vot pentru personalul medical fără integrare clinică, formular de vot 
pentru personalul sanitar – asistenţi medicali; 

Formularul conţinea lista candidaţilor propuşi pentru secţiunea respectivă, opţiunea 
fiind exprimată printr-o bifă cu ”X” (o singură alegere). 

Votanţii s-au prezentat cu buletinele/cărţile de identitate şi au semnat prezenţa la vot 
în tabelele puse la dispoziţia lor de către comisie. Nu s-a înregistrat nici un incident. 

La orele 15.30 s-a închis sala de vot şi s-au desfăcut urnele. După verificarea listelor 
cu semnături  şi a buletinelor de vot s-a constatat că au participat la vot un număr de: 443 
salariati –personal medical si personal mediu sanitar(asistenti medicali). Nu s-a înregistrat 
nici un buletin de vot lipsă. Au fost anulate: 9 buletine de vot pentru personalul medical cu 
integrare clinica ,21 buletine de vot pentru personalul medical fără integrare clinică şi 6 
buletine de vot pentru personalul sanitar – asistenţi medicali. 

După numărătoarea voturilor s-a constatat că au fost îndeplinite toate condiţiile şi au 
fost desemnaţi câştigătorii:  

1. Membrii permanenţi: 
- Prof. univ. dr. Georgescu Corneliu Cristian – Secţia clinică A.T.I. – 

reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică – 210 
de voturi; 

- Dr. Cheie Mihaela – Secţia clinică Chirurgie generală II – reprezentant ales al 
corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică – 90 de voturi; 

- Dr. Firu George – Secţia clinică Nefrologie – reprezentant ales al corpului 
medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică – 68 voturi; 

- Dr. Dinca Valentin – Unitatea de Primiri Urgente – reprezentant ales al corpului 
medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică – 60 voturi; 

- As. med. pr. lic. Vrusie Florel – Laborator Radiologie si Imagistica Medicala – 
reprezentant ales al asistenţilor medicali din spital – 64 de voturi; 



- As. med. principal Catalina Ovidiu – Unitatea de Primiri Urgente – reprezentant 
ales al asistenţilor medicali din spital – 48 de voturi; 

2. Membrii supleanţi: 
- Sef Lucrari universitare Dr. Moraru Emil– Secţia clinică Chirurgie II – 

reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică – 38 
de voturi;  

- Dr. Ene Marilena – Laborator Radiologie si Imagistica Medicala – reprezentant 
ales al corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică – 52 voturi; 

- Dr. Osman Ionel – Secţia clinică ORL – reprezentant ales al corpului medical al 
spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică – 23 voturi; 

- Dr. Belu Diana – Secţia clinică A.T.I. – reprezentant ales al corpului medical al 
spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică – 16 voturi; 

- As. med. principal Toma Marilena –Sectia clinica Obstetrica Ginecologie II – 
reprezentant ales al asistenţilor medicali din spital – 43 de voturi; 

- As. med. principal Iovu Ioana– Secţia clinică Chirurgie III – reprezentant ales al 
asistenţilor medicali din spital – 38 de voturi; 
 Nu s-a înregistrat nici o contestaţie sau reclamaţie cu privire la desfăşurarea 
procedurii de vot. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare. 
 
 

 COMISIA, 

 

Preşedinte: Dr. Geormaneanu Cristiana – Director medical 

Membrii: Dr. Alexandru Ovidiu-Dragoş – medic primar cu integrare clinică; 

 As. Budulan Daniela – Director ingrijiri medicale 

 Ref. Durau Cristian –  Serv. Managementul Calitatii Serviciilor de Sanatate 

 Ref. Ionescu Catalina – Serv. Managementul Calitatii Serviciilor de Sanatate 

Secretar: Cons. Tol Iuliana –  Serv. Managementul Calitatii Serviciilor de Sanatate 

 
 

 


