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DECIZIA nr…..…../……………
Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul
Ministrului Sănătății nr. 892/17.11.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
Avand în vedere prevederile Ordinului nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a
atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice
Avand in vedere procesul-verbal nr. 9524/ 11.05.2018 prin care s-a stabilit clasamentul
candidatilor la functia de membru in Consiliul Etic in functie de numarul voturilor;
Având în vedere prevederile Regulamentului Intern, a Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Institutului;
DECIDE:
Art.1 In urma numararii voturilor pentru stabilirea membrilor in Consiliul Etic, au rezultat
urmatoarele:
- pentru medici cu integrare clinica: s-au clasat la egalitate cu cate 5 voturi: dr. Vladimir
Poroch si dr. Cristian Ene Roata, prin urmare, se impune organizarea unui nou tur de scrutin, fiind
egalitate de voturi.
- pentru medici fara integrare clinica: s-au clasat la egalitate cu cate 3 voturi: dr. Dana
Clement si dr. Andrei Cozorici, fiind egalitate de voturi pentru a treia pozitie ca membru in Consiliul
etic, iar pentru supleanti s-au clasat cu egalitate de voturi dr. Lavinia Berlea si dr. Rusu Daniel cu cate
2 voturi si dr. Cristina Pruteanu, dr. Greta Alexe, dr. Raluca Plesca si dr. Daniela Chetan cu cate 1 vot.
Art.2 Intrucat candidatii care au obtinut cel mai mare numar de voturi sunt desemnati membri
permanenti, iar candidatii situati pe pozitiile imediat urmatoare dobandesc calitatea de membri
supleanti, se impune organizarea unui nou tur de scrutin pentru medici cu si fara integrare clinica in
conformitate cu prevederile art. 4 alin (9) din Ordinul nr. 1502/2016: “In cazul intrunirii unui numar
egal de voturi, se organizeaza un al doilea tur de scrutin la care participa candidatii care au obtinut un
numar egal de voturi, cu respectarea aceleiasi proceduri de vot.
Art.3 Al doilea tur de scrutin organizat in conformitate cu prevederile art. 4 alin (9) din
Ordinul nr. 1502/2016 se va realiza in perioada: 15.05.2018 -16.05.2018 in intervalul orar: 08,0016,00.
MANAGER,
Ec. Mirela Grosu

