
 

                                    -  BULETINUL  INFORMATIV - 
AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA 

 Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Cluj-Napoca: 

 Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu completările și modificările ulterioare; 
 Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare; 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare;  
 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu completările și modificările ulterioare;  
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
 Legea farmaciei, aprobată cu nr. 266/2008, cu completările și modificările ulterioare; 
 Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu completările și modificările ulterioare; 
 Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; 
 Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ; 
 Codul de Deontologie Medicală, aprobat de Adunarea generală a C.M.R. cu nr. 3/2016; 

 Codul de Etică şi Deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, publicat 
în M.O. nr. 560/2009; 

 Codul de conduit al personalului contractual din SCJU Cluj-Napoca, înregistrat cu nr. 1546 din 15.04.2020. 

 Structura organizatorică, atribuţiile secțiilor/compartimentelor, serviciilor, birourilor, programul de funcţionare, 
programul de audienţe al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca: 

 Structura organizatorică este prezentată pe pagina oficială de Internet a S.C.J.U. Cluj-Napoca, la adresa www.scjucluj.ro; 
 Atribuțiile secțiilor/compartimentelor, serviciilor, birourilor din cadrul SCJU Cluj-Napoca sunt prezentate în Regulamentul 

de organizare și funcționare al instituției, disponibil pe pagina oficială de Internet a S.C.J.U. Cluj-Napoca, la adresa 
www.scjucluj.ro; 

 Programul de funcționare: este diferențiat pe categorii de personal și respectă prevederile anexei nr.3 din Regulamentul 
intern al S.C.J.U. Cluj-Napoca, disponibil pe pagina oficială de Internet a S.C.J.U. Cluj-Napoca, la adresa www.scjucluj.ro; 

 Programul de audiențe:  
- Manager: în fiecare zi de MARȚI, între orele 09.00-12.00; 
- Director medical: în fiecare zi de JOI, între orele 10.00-12.00; 
- Director de îngrijiri: în fiecare zi de MARȚI, între orele 10.00-11.30; 
- Director financiar contabil: în fiecare zi de JOI, între orele 11.30-15.00. 

 
 Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca şi al persoanei 

responsabile cu difuzarea informaţiilor publice: 
 Manager: Prof.Dr. Claudia GHERMAN; 
 Director Medical: Prof. Dr. Simona NICOARĂ; 

 Director Ingrijiri: As. Med.Pr.Lic. Eva KIS; 

 Director Financiar-Contabil: Ec. Delia DRAGOMIR; 

 Purtător de cuvânt: Dorel DANCIU; 

 Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Dorel DANCIU; 
 Responsabil cu cererile, petițiile, sesizările și propunerile: Dorel DANCIU. 

 
 Coordonatele de contact ale Spitalului Clinic Județean Cluj-Napoca (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 

adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet): 

 Denumirea: Spitalul Clinic Județean de Ugență Cluj-Napoca; 
 Sediul: Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr. 3-5; 
 Număr de telefon: 0264-597852; 
 Adresa de e-mail: secretariat@scjucluj.ro; 
 Adresa paginii de Internet: www.scjucluj.ro. 

 
 Programele şi strategiile proprii: 

 În conformitate cu  „Planul de Management al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca”, document disponibil pe 
pagina oficială de Internet a S.C.J.U. Cluj-Napoca, la adresa www.scjucluj.ro. 
 

 Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil: 
 Sursele financiare sunt prevăzute de art. 188-197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;Bugetul și 

execuția bugetară pe ultimul an fiscal sunt prezentate pe pagina oficială de Internet a S.C.J.U. Cluj-Napoca, la adresa 
www.scjucluj.ro. 
 

 Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: 

 Documente administrative interne (din domeniile resurse umane, administrativ, informatică); 

 Documente financiare privind bugetul și execuția bugetară; 

 Documente privind achizițiile; 

 Documente care privesc relația cu pacienții; 

 Documente rezultate din activitatea de cercetare medicală; 

 Documente rezultate din activitatea de învățământ medical. 
 

 Modalităţile de contestare a deciziei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca în situaţia în care persoana se 
consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate: 

 În conformitate cu prevederile art. 21 și 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.                                                               
 
                                                                                                 
                                                                                                Biroul Comunicare, Relații Publice și Secretariat 
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