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Exemplar unic  

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

HOTĂRÂRI 

 

În urma ședinței din data de 17.05.2021, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Cluj-Napoca emite următoarele hotărâri:  

 

1. Se aprobă, cu 5 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, rezultatul concursului pentru 

funcţia de manager al SCJU-CN prin care a fost declarată câștigător d-na Prof. dr. Claudia Gherman, 

precum și înaintarea către Ministerul Sănătății a procesului-verbal cu rezultatele concursului în 

vederea emiterii ordinului de numire în funcţie pentru persoana desemnată câştigătoare. 

 

2. Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli. 

 

3. Se dezbat solicitările de integrare clinică, după cum urmează:  

Secția Clinică Numele solicitantului Rezoluție CA 

Neurologie I Dr. Oana Vanța Nu se avizează solicitarea de integrare clinică, 
(5 voturi împotrivă, 0 abțineri și 0 voturi 
pentru)  

Neurologie I Dr. Dana Marieta 
Fodor 

Se avizează în unanimitate acordarea integrării 
clinice. 

Neurologie II  Dr. Popa Livia Se avizează în unanimitate acordarea integrării 
clinice. 

Ambulatoriul de Stomatologie – 
Cabinet de protetică dentară 

Dr. Cecilia Bacali Nu se avizează solicitarea de integrare clinică 
(5 voturi împotrivă, 0 abțineri și 0 voturi 
pentru).  

Ambulatoriul de Stomatologie – 
Cabinet de protetică dentară 

Dr. Mirela Fluerașu Se avizează în unanimitate acordarea integrării 
clinice. 

 

4. Se recomandă Comitetului Director planificarea unui calendar, pentru scoaterea la concurs a 

posturilor pentru șefi de secție, în condițiile de respectare a termenelor prevăzute de lege.  

 

5. Se recomandă Comitetului Director identificarea unei soluții pentru gestionarea mai eficientă a 

probelor COVID-19 pozitive în cadrul Serviciului Anatomie Patologică, care să permită contorizarea 

acestora și, în consecință, acordarea unui spor aferent timpului lucrat cu probe contaminate cu 

SARS-COV-2. Personalul serviciului Anatomie Patologică trebuie să primească sporurile Covid 19, 

conform legii, similar personalului celorlalte structuri ale SCJU-CN. 

 



                                                     
 

 

6. Se avizează, cu 5 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, scoaterea la concurs a posturilor 

vacante (asistenți medicali, infirmieri, brancardieri, etc.), conform propunerilor Comitetului 

Director.  

 

Membri cu drept de vot   

Conf. Dr. George Dindelegan 

 

Prof. Dr. Simona Rednic 

 

 

Dr. Marius Ungureanu (participare video online)  

 

 

Prof. Dr. Daniel Mureșan 

 

 

 

Dr. Sever Ionescu   

Membri observatori – fără drept de vot  

Dr. Cristiana Ciortea  

 

As. Monica Baciu    

 

Racz Raul Norbert  

 

 

Radu Vasile 

 

 

 


