
 
 

 
 

DECIZIA nr. 233  din 12.06.2020 

 Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului 

Sănătății nr. R/135/18.02.2019; 

 Avand in vedere prevederile Legii nr.95/2006 Republicata  privind reforma in domeniul sanatatii, 

Avand in vedere prevederile  OMS nr. 834/12.07.2016;  

Avand in vedere prevederile HCL nr. 22/30.01.2018, prin care este desemnat membru in Consiliul de 

Administratie al IRO Iasi doamna Giorgiana Ana Maria Cretu (in locul d-lui Angheluta Dragos) si domnul Nica 

Stefan (in locul d-lui Ignat Etiene).  

Avand in vedere Adresele nr. 5025/13.03.2015 si 499/05.01.2017, emise de catre UMF Iasi 

Avand in vedere adresa nr. 22/17.01.2012, si adresa nr. 73/23.01.2020 emisa de catre Colegiul Medicilor 

Iasi; 

Avand in vedere Decizia nr. 48/02.05.2017 emisa de catre OAMGMAMR Iasi si comunicata IRO Iasi la 

31.07.2019 (inregistrata cu nr. 17334/31.07.2019). 

Avand în vedere Adresa Ministerului Sănătăţii nr. 14272/22.10.2014 în care se prevede faptul că validarea 

componenţei Consiliului de Administraţie se face prin act administrativ emis de Managerul Institutului Regional de 

Oncologie Iasi; 

Avand în vedere Adresa SANITAS Jud Iasi nr. 1321/07.12.2018; 

Avand in vedere procesul verbal nr. 30558/19.12.2019  a sedintei Consiliului de Administratie IRO 

Iasi in care s-a desemnat ca presedinte Conf. Dr. Lucian Indrei. 

Avand in vedere Ordinul MS nr. 984/03.06.2020 si adresa nr. 15016/05.06.2020 a DSP Iasi; 

 Avand in vedere prevederile Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare a 

unitatii; 

DECIDE 

 Art.1 În cadrul Institutului Regional de Oncologie Iasi, functioneaza CONSILIUL DE 

ADMINISTRATIE, în urmatoarea componenţă în conformitate cu prevederile art. art. 187 alin (3) din Legea 

nr.95/2006 Republicata: 

Legea nr.95/2006 

Art. 187 alin (3) 

Nume/prenume Funcţia in CA Actul de numire 

litera a) – 3 reprezentanţi 

ai Ministerului Sănătăţii 

sau ai direcţiilor de 

sănătate publică judeţene 

Conf. Dr. Lucian Indrei–DSP Iasi 

Jr. Vasile Rusu –DSP Iasi 

 

Ec. Laura Soldan  –DSP Iasi 

Dr. Elena Duca –DSP Iasi 

Dr. Laura Munteanu –DSP Iasi 

Dr. Dragos Catalin Ghica –DSP Iasi 

PRESEDINTE 

MEMBRU (Presedinte 

supleant)  
MEMBRU 

Membru supleant 

Membru supleant 

Membru supleant 

OMS nr. 984/03.06.2020 

OMS nr. 984/03.06.2020 

 

OMS nr. 984/03.06.2020 

OMS nr. 984/03.06.2020 

OMS nr. 984/03.06.2020 

OMS nr. 984/03.06.2020 

litera b) -1 reprezentant 

numit de consiliul 

judetean /consiliul local 

Giorgiana Ana Maria Cretu–

Consiliul Local Iasi 

 

Nica Stefan–Consiliul Local Iasi 

MEMBRU 

 

Membru supleant 

HCL nr. 22/30.01.2018 

 

 

HCL nr. 22/30.01.2018 

litera c) – 1 reprezentant 

al UMF pentru spitalele 

clinice 

Prof. Univ. Dr. Adrian Covic–UMF 

Iasi 

Prof. Univ. Dr. Cristian Lupascu –

UMF Iasi 

MEMBRU 

 

Membru supleant 

 

Adresa nr. 499/05.01.2017 

 

Adresa nr. 5025/13.03.2015 

litera d) – 1 reprezentant 

al Colegiului Medicilor 

din Romania cu statut de 

Dr. Tarasi Corneliu –Colegiul 

Medicilor Iasi 

Dr. Veisa Gabriel –Colegiul Medicilor 

MEMBRU cu statut 

de invitat 

 

Membru supleant 

Adresa nr. 73/23.01.2020 

 
 

Adresa nr. 22/17.01.2012 



 
 

 
 

INVITAT Iasi  

litera e) -1 reprezentant al 

structurii teritoriale 

OAMGMAMR cu statut 

de INVITAT 

As. Paiu Antonela-Lacramioara -

OAMGMAMR Iasi 

 

As. Faraon Ciprian Iulian – 

OAMGMAMR Iasi 

 

MEMBRU cu statut 

de invitat 

 

 
Membru supleant 

 

Decizia nr. 48/02.05.2017, 

comunicata IRO cu nr. 

17334/31.07.2019  

 

 

Decizia nr. 48/02.05.2017 

comunicata IRO cu nr. 

17334/31.07.2019 

 
Legea nr.95/2006 Art. 

187 alin (7) 

As. Catalin Catur 

 

 

As. Liliana Crucianu  

INVITAT 

PERMANENT fara 

drept de vot 

 

Invitat supleant fara 

drept de vot 

 

Adresa SANITAS Jud Iasi nr. 

1321/07.12.2018 

 

 

Adresa SANITAS Jud Iasi nr. 

1321/07.12.2018 

Legea nr.95/2006 Art. 

187 alin (7) 

Ec. Mirela Grosu - Manager INVITAT fara 

drept de vot 

OMS nr. R/135/18.02.2019; 

 
Art.2 Atribuţuiile CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE sunt : 

        a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale; 

  b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al 

ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii 

administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, 

după caz; 

  c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale 

populaţiei; 

  d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 

  e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea 

managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

  f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care 

constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1). 

        g) asigura monitorizarea semestriala a calitatii managementului spitalului conform prevederilor OMS nr. 

229/21.09.2011, analizand Raportul semestrial al managerului. 

 

Art.3 Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii 

membrilor săi, a preşedintelui sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate simplă din numărul 

total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. 

Membrii Consiliului de Administraţie, au obligaţia de a depune o declaraţie de interese, precum şi o 

declaraţie cu privire la incompatibilităţi conform prevederilor art.188 din Legea 95/2006 Republicata, în termen de 

15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii. 

Membrii consiliului de administraţie al spitalului public pot beneficia de o indemnizaţie lunară de 

maximum 1% din salariul managerului. 

Membrii Consiliului de Administraţie au luat la cunostinţă de prezenta nominalizare prin actul de numire si 

procesul verbal de sedinta al CA. 

MANAGER, 

EC. MIRELA GROSU 


