
 
 

A N U N Ț 
 

În ziua de marți, 13.08.2019, între orele 900 și 1400 se vor desfășura alegerile pentru 
desemnarea membrilor Consiliului Etic, în Camera de Gardă, sala de ședințe (parter). 

Vă rugăm să veniți în număr cât mai mare pentru a vă exercita dreptul de vot în mod 
liber și secret. 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A SCRUTINULUI PENTRU ALEGEREA ȘI 
DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI ETIC 

 
 1. Locația de vot: sala de ședințe a Camerei de Gardă (parter) a Spitalului Orășenesc 
Hârșova, situată la sediul din str. Vadului, nr. 76 (Hârșova, jud. Constanța). 
 2. Participanții la vot vor avea asupra lor cărțile de identitate, în vederea legitimării 
acestora de către membrii comisiei. 
 3. Au dreptul de a vota o singură dată pe fiecare buletin de vot (nr. 1 și nr. 2) toți angajații 
Spitalului Orășenesc Hârșova. În acest sens, vor fi întocmite listele permanente conținând numele 
persoanele care au drept de vot, iar angajații care nu se regăsesc pe liste vor fi înregistrați pe 
listele suplimentare. 
 4. Participanții vor vota prin bifarea cu X persoana aleasă (o singură alegere per buletin 
de vot). 
 5. Buletinele de vot vor fi introduse în urna special amenajată, respectându-se 
confidențialitatea votului. 
 6. În urma derulării procedurii de vot, membrii permanenți sunt desemnați candidații care 
au obținut cel mai mare număr de voturi. Candidații situați pe pozițiile imediat următoare 
dobândesc calitatea de membri supleanți. 
 7. În situația în care se întrunește un număr egal de voturi, se va organiza un al doilea 
tur de scrutin (la care participă doar candidații având număr egal de voturi), cu respectarea 
aceleiași proceduri de vot. 
 8. Votul se va desfășura marți, 13.08.2019, între orele 900 și 1400. În dimineața zilei de 
13.08.2019 se vor tipări câte 150 buletine de vot (150 exemplare buletin de vot nr. 1 și 150 
exemplare buletin de vot nr. 2), care vor fi capsate și asupra cărora se va aplica ștampila Spitalului 
Orășenesc Hârșova și ștampila de control a Biroului de Calitate a Spitalului Orășenesc Hârșova. 
 9. La ora 1400 se încheie procedura de vot, urmând ca voturile să fie numărate de către 
comisie. Buletinele de vot rămase necompletate și neintroduse în urna de vot vor fi anulate (vor 
purta această mențiune, alături de semnătura președintelui comisiei și de ștampila de control a 
Biroului de Calitate a Spitalului Orășenesc Hârșova) După numărarea buletinelor de vot, se va 
întocmi un proces-verbal. 
 10. Buletinele de vot care nu au bifată nicio opțiune sau au bifate mai multe opțiuni și au 
fost introduse în urna de vot vor fi declarate nule (vor purta această mențiune, alături de 
semnăturile tuturor membrilor comisiei și de ștampila de control a Biroului de Calitate a Spitalului 
Orășenesc Hârșova). 
 11. Afișarea rezultatelor va avea loc miercuri, 14.08.2019, până la ora 1600, la avizierul 
spitalului, comunicate în compartimentele medicale și publicate pe site-ul spitalului, alături de toate 
documentele care au stat la baza desfășurării prezentei proceduri de alegere a membrilor 
Consiliului Etic. 

MANAGER, 
ec. Andrei-Bogdan Zidaru 


