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Exemplar unic  

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
 

 

HOTĂRÂRI 

 

În urma ședinței din data de 16.11.2020, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Cluj-Napoca emite următoarele hotărâri:  

 

Hotărârea 1/16.11.2020. Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli.  

 

Hotărârea 2/16.11.2020. După analiza solicitării formulate de către d-l conf. dr. Romeo Chira și a 

explicațiilor oferite de către d-l manager Petru Șușca, CA solicită Comitetului Director al SCJUCN 

(CD) să trimită în scris în termen de 5 zile de la emiterea prezentei hotărâri următoarele: 

a. Documentele referitoare la înființarea noii structuri a Laboratorului de endoscopie (conform 

afirmațiilor d-lui manager făcute în timpul ședinței CA): decizie de înființare, aviz de funcționare, 

structură organizatorică, decizii de numire a șefilor de laborator/puncte de lucru. 

b. Documentele din care reiese baza legală a revocării d-lui conf. dr. Romeo Chira din funcția de șef 

al Laboratorului de endoscopie, fără avizul CA al Spitalului. 

c. Documentele din care reiese baza legală a numirii d-nei șef de lucrări dr. Simona Grad în funcția 

de șef (coordonator) al Laboratorului de endoscopie, fără avizul CA al Spitalului. 

d. Criteriile profesionale specifice și criteriile manageriale care stau la baza numirii șefului de 

Laborator de endoscopie (până la organizarea concursului). 

 

Hotărârea 3/16.11.2020. După analizarea solicitărilor de integrare clinică pentru Clinica de 

Medicina Muncii și răspunsul trimis CA de d-l dr. Armand Râșnoveanu, CA decide: 

a. Solicitările nu pot fi aprobate deoarece, în conformitate cu răspunsul dat de managerul SCJU Cluj-

Napoca și serviciul R.U.N.O. prin adresa nr. 3934/16.11.2020, la solicitarea Consiliului de 

administrație nu există posturi vacante în cadrul Laboratorului de explorări funcționale; pentru 

postul vacant existent a fost făcută solicitare de transformare temporară în post medic specialist 

specialitatea boli infecțioase.  

b. Se solicită managerului și serviciului R.U.N.O. să trimită în scris în termen de 5 zile de la emiterea 

prezentei hotărâri situația actuală a posturilor normate și vacante în toate structurile SCJUCN 

aferente specialității Medicina Muncii: Compartimentul clinic, Laboratorul de explorări funcționale, 

Cabinetele de medicina muncii. 

c. Se resolicită șefului de compartiment/disciplină opinia asupra cererilor de integrare clinică 

formulate de Dr. Maria Bârsan și Dr. Andreea Socaciu, în condițiile în care în statul de funcții există 

0.5 normă vacantă. 

 

Hotărârea 4/16.11.2020. După analizarea solicitărilor de integrare clinică și de reîntregire a 

normei pentru secția clinică de Dermatovenerologie, precum și a răspunsului trimis de d-l manager, 

CA decide: 

a. Se solicită doamnei Dr. Corina Băican completarea dosarului necesar aprobării continuării 

activității cu normă întreagă, conform art. 29, alin. 1, din ordinul 869/2015.  



                                                     
 

 

b. Având în vedere că adresa nr. 3933/16.11.2020 trimisă CA de către managerul SCJU Cluj-Napoca 

și serviciul R.U.N.O. conține informații nereale și inadvertențe privind situația normelor vacante în 

statul de funcții al secției dermatovenerologie și anume: 

- menționarea în clar a existenței unui post vacant (normă întreagă), în patru locuri, 

- neexistența unui post vacant, menționată în alt loc, 

- din afirmațiile d-nei Grațiela Bogdan, șef servicu R.U.N.O., există în statul de funcții trimis spre 

aprobare la minister doar 0.5 normă vacantă deoarece: 

 * 0.5 normă vacantă apărută prin demisia d-nei dr. Daniela Pop Vornicescu a fost desființată 

de managementul Spitalului, 

 * 0.5 normă vacantă  a apărut prin pensionarea d-lui Prof. Dr. Tătaru, 

- statele de funcții nu au fost încă aprobate de Ministerul Sănătății, conform afirmațiilor d-lui 

manager și a șefei R.U.N.O., 

Comitetul director va înainta CA în termen de 5 zile de la emiterea prezentei hotărâri o 

informare scrisă privind situația reală a posturilor normate și vacante în statul de funcții al secției 

clinice de Dermatovenerologie. 

c. Se solicită șefului de secție/disciplină dermatovenerologie opinia asupra cererilor de integrare 

clinică respectiv reîntregire a normei existente. 

 

Hotărârea 5/16.11.2020. În urma analizei modalității de retribuire a personalului angajat în 

activitatea de gardă în cadrul SCJUCN în condițiile particulare ale epidemiei COVID-19, CA 

recomandă Comitetului Director ca sporul pentru activitatea desfășurată în gardă în decursul 

săptămânii, de luni până vineri, să crească de la 50% la 75%.  

 

Hotărârea 6/16.11.2020. Comitetul Director al SCJUCN va remite în scris, către CA, în termen de 5 

zile de la emiterea prezentei hotărâri, următoarele informații: 

a. Baza legală a numirii unei persoane în funcția de „medic coordonator” al unei structuri a SCJUCN. 

b. Situația structurilor SCJUCN (laboratoare, blocuri operatorii distincte, etc.) conduse de “medici 

coordonatori”. 

c. Clarificări despre baza legală a revocării din funcția de conducere a Blocului operator Chirurgie 1 

a d-lui dr. Grecea Daniil, respectiv numirea în funcția de conducere a Blocului operator Chirurgie 1 a 

d-lui dr. Radu Oană, în data de 15.10.2020, fără avizul CA al Spitalului, în condițiile în care Blocul 

operator Chirurgie 1 este structură distinctă a Spitalului, conform legii fiind tratat ca și secție 

paraclinică. 

 

 

 

Membri cu drept de vot   

Conf. Dr. George Dindelegan 

 

Prof. Dr. Simona Rednic 

 

 

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    

 

Raul Norbert Racz 

 

 

Radu Vasile 

 

 

 


