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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
 
 

HOTĂRÂRI 
 

În urma ședinței din data de 05.08.2020, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Cluj-Napoca emite următoarele hotărâri:  

1. Se acordă integrarea clinică în Secția Clinică Chirurgie Generală II domnului Dr. 
Mihăileanu Florin Vasile, medic primar chirurgie generală, asistent universitar pe 
perioadă nedeterminată la Disciplina Chirurgie 2 a UMF Iuliu Hațieganu, începând cu 
01.10.2020.  

2. Se respinge solicitarea de integrare clinică formulată de Dr. Ciocan Răzvan, medic 
specialist chirurgie generală, asistent universitar la Disciplina Abilități- Științe 
umaniste a UMF Iuliu Hațieganu, deoarece nu există posturi vacante și normate în 
statul de funcții.  

3. Se aprobă solicitarea doamnei Prof. Lăcrămioara Perju-Dumbrava, medic primar 
neurologie, profesor universitar la Disciplina Neurologie și Neurologie Pediatrică UMF 
Iuliu Hațieganu, de continuare a activității cu normă întreagă în Secția Clinică 
Neurologie I, începând cu data de 01.10.2020.  

4. Se aprobă solicitarea Comitetului Director de acordare a integrărilor clinice aprobate 
de Consiliul de Administrație în anul 2020, începând cu data de 01.10.2020.  

5. Se solicită Comitetului Director informații suplimentare referitor la adresa trimisă CA 
în data de 04.08.2020 (nr. 23344) astfel: 

a. Data la care expiră valabilitatea contractelor de administrare pentru șefii de 
secții/ laboratoare; 

b. Data la care expiră delegarea pe funcția de șef de secție/ serviciu medical; 
c. Acceptul scris al persoanelor nominalizate pentru a ocupa funcția respectivă; 
d. De asemenea, CA recomandă Comitetului Director ca, pentru secțiile/ 

laboratoarele/ compartimentele/ serviciile medicale unde există cadre 
didactice universitare, persoana nominalizată ca șef de serviciu prin delegare 
să fie cadrul didactic cu funcția cea mai mare, care acceptă această 
nominalizare.  

 
 
Membri cu drept de vot   

Conf. Dr. George Dindelegan 

 

Prof. Dr. Simona Rednic - Concediu de odihnă 

 

 

Prof. Dr. Sorin Dudea   



                                                     
 

 
 

 

Prof. Dr. Daniel Mureșan 

 

 

 

Crina-Ioana Muntean ABSENT 

Membri observatori – fără drept de vot  

Conf. Dr. Dan Ona 

 

As. Monica Baciu    

 

Racz Raul Norbert – absent  

 

 

Radu Vasile 

 

 

 


