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Exemplar unic  

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
 

 

HOTĂRÂRI 

 

În urma ședinței din data de 04.02.2021, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Cluj-Napoca emite următoarele hotărâri:  

1. Se analizează situația din UPU, conform informării făcute de medicul șef UPU, Dr. Raluca 

Tat. Se recomandă Comitetului Director să identifice și să implementeze, alături de UPU, 

soluții pentru problemele semnalate.  

2. Se recomandă Comitetului Director analizarea, alături de UPU și Secțiile Clinice 

Neonatologie I-II, a posibilității înființării unei linii de gardă permanente pentru 

asigurarea continuității transportului de urgență neonatal.  

3. a. Se recomandă Comitetului Director nominalizarea unui șef de laborator pentru 

Laboratorul de Endoscopie Digestivă și a unui coordonator pentru punctul de lucru 

endoscopie digestivă din Medicală II.  

3. b. Se recomandă constituirea unei comisii, conduse de un expert independent, care să 

analizeze situația actuală a serviciilor de Endoscopie din cadrul SCJUCN, a 

infrastructurii, a personalului și a echipamentelor existente, pentru a formula propuneri 

de eficientizare și de extindere a activității.  

4. Se avizează (cu patru voturi pentru, zero abțineri și zero împotrivă) propunerea 

doamnei manager interimar, Prof. Dr. Claudia Gherman, pentru nominalizarea doamnei 

Prof. Dr. Simona Nicoară în funcția de director medical interimar.  

5. Se avizează (cu patru voturi pentru, zero abțineri și zero împotrivă) propunerile 

Comitetului Director pentru prelungirea delegării funcțiilor de șef de secție/ serviciu 

medical pe o perioadă de până la șase luni, după cum urmează:  

Nr. crt.  Secția  Numele și prenumele 

1 Obstetrică-Ginecologie II Mihu Dan 

2 Medicină internă III Dumitrașcu Dan-Lucian 

3 Neurologie I Perju Dumbrava Lăcrămioara 

4 Medicină internă II Fodor Daniela 

5 Medicină nucleară Andrieș Gabriel 

6 Ortopedie-traumatologie I Salcă Eugen 

7 Psihiatrie III Coman Horia 

8 Cardiologie II - USTACC Olinic Dan  

9 SPIAAM Fărăian Dana 

 

6. Se amână decizia acordării integrărilor clinice pentru Secțiile Clinice Ortopedie-

Traumatologie I-II, din cauza situației particulare a proiectului de reabilitare, până la 

stabilirea noii structuri rezultate în urma acestui proces (organizare, număr de paturi, 

etc.)  



                                                     
 

7. Se amână acordarea integrărilor clinice în cazul Secției Clinice Dermatovenerologie, 

resolicitându-se șefului de secție/de disciplină opinia, conform Regulamentului privind 

acordarea integrărilor clinice.  

8. Se amână decizia acordării reîntregirii de normă, în cazul Dr. Corina Băican, solicitându-

se acesteia completarea dosarului conform legii.  

9. Se amână decizia acordării integrării clinice în cazul Șecției Cardiologie II și se solicită 

Comitetului Director formularea unui punct de vedere asupra situației posturilor 

vacante, normate și bugetate, în condițiile existenței unui concurs suspendat, în 

perioada stării de alertă.  

10.  Solicitarea de integrare clinică pentru Secția Clinică Reumatologie, formulată de Dr. Ana 

Maria Pamfil, nu poate fi luată în considerare, întrucât nu există post vacant, normat și 

bugetat în statul de funcții al secției.  

11.  Se recomandă Comitetului Director acordarea sporurilor pentru personalul medical, 

conform legii, defalcat pe tipuri de secții în relația cu pacienții COVID-19.  

 

Membri cu drept de vot   

Conf. Dr. George Dindelegan 

 

Prof. Dr. Simona Rednic 

 

 

Dr. Marius Ungureanu 

 

 

Prof. Dr. Daniel Mureșan 

 

 

 

Crina-Ioana Muntean  

Membri observatori – fără drept de vot  

Dr. Cristiana Ciortea 

 

As. Monica Baciu    

 

Racz Raul Norbert  

 

 

Radu Vasile 

 

 



                                                     
 

 


