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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

  

HOTĂRÂRI 

08.04.2021 

 

 

 

 În urma ședinței din data de 08.04.2021, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Cluj-Napoca emite următoarele hotărâri:  

 

1. Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli; 

2. În urma analizei situației prezentate Consiliului de Administrație de către Prof. Dr. Simona 

Nicoară, director medical, se recomandă Comitetului Director evaluarea fiabilității circuitelor 

COVID și non-COVID pentru toate secțiile SCJU și propunerea de soluții de reorganizare, acolo 

unde structura clădirilor nu permite delimitarea circuitelor distincte. 

3. În urma analizei adreselor înaintate de către Secțiile Clinice Chirurgie Generală I și Obstetrică 

Ginecologie I, Consiliul de Administrație formulează următoarele rezoluții: 

a. Având în vedere deficitul de personal mediu sanitar, se recomandă Comitetului 

director scoaterea la concurs a posturilor asistenți medicali licențiați; 

b. Având în vedere sincopele în aprovizionarea cu materiale sanitare și medicamente, se 

recomandă Comitetului Director eficientizarea procedurilor de achiziție și 

aprovizionare.  

4. S-au evaluat următoarele solicitări de integrare clinică/ reîntregire de normă:  

Secția Clinică Numele 

solicitantului 

Rezoluție CA 

Ortopedie-

Traumatologi

e I-II 

Dr. Dragoș 

Apostu 

Dr. Dan Nistor  

Dr. Daniel-

Oltean Dan 

Având în vedere existența posturilor vacante și normate 

în statul de funcții al secțiilor, Consiliul de Administrație 

avizează (cu 5 voturi pentru, 0 abțineri și 0 împotrivă) 

acordarea celor trei integrări clinice – două integrări 

pentru Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie I și o 

integrare pentru Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie 

II. Se va solicita punctul de vedere al șefilor de secție în 

privința distribuției personalului cu integrare clinică în 

secții. 

Ambulatoriul 

de 

Stomatologie 

– Cabinet 

Paradontologi

e 

Dr. Andreea 

Ciurea 

Având în vedere existența a 0.5 post vacant și normat în 

statul de funcții, se aprobă (cu 5 voturi pentru, 0 abțineri 

și 0 împotrivă)  solicitarea de integrare clinică.  

 

Ambulatoriul 

de 

 

Dr. Cecilia 

Bacali 

 

Având în vedere existența a 0.5 post vacant și normat în 

statul de funcții, se vor solicita recomandările șefului de 
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Stomatologie 

– Cabinet 

Protetică 

Dentară 

Dr. Mirela 

Fluerașu 

disciplină și a șefului de secție privind acordarea 

integrării clinice. 

Neurologie I Dr. Oana Vanța Se va solicita șefului disciplinei Neurologie punctul de 

vedere cu privire la acordarea integrării clinice.  

Dermatologie  Dr. Corina 

Băican 

Având în vedere recomandarea șefului de disciplină/ 

șefului de secție și a existenței a 0.5 posturi vacante și 

normate în statul de funcții, se aprobă (cu 5 voturi 

pentru, 0 abțineri și 0 împotrivă) acordarea întregirii de 

normă. Se recomandă Comitetului Director 

restructurarea serviciilor medicale din cadrul secției.  

Obstetrică-

Ginecologie II 

Dr. Maria Rada Având în vedere că nu există posturi vacante și normate 

în statul de funcții, nu se poate acorda integrarea clinică.  

Psihiatrie II Dr. Bianca 

Suciu 

Având în vedere existența  unui post vacant și normat în 

statul de funcții, se aprobă (cu 5 voturi pentru, 0 abțineri 

și 0 împotrivă)  solicitarea de integrare clinică. 

 

5. Se validează delegarea pentru șefii de secție, conform propunerilor Comitetului Director:  

Secția Clinică Propunere 

Laborator Radiologie și Imagistică Medicală Dr. Andrei Lebovici 

Naonatologie I Șef lucrări Dr. Ligia Blaga 

Neonatologie II Prof. Dr. Gabriela Zaharie 

 

6. Se recomandă Comitetului Director evaluarea cererilor privind acordarea stimulentelor de risc 

și formularea unui punct de vedere referitor la situația semnalată.   

7. Se aprobă numirea secretarului CA – Flavia Topan, șef Birou Comunicare, Relații Publice și 

Secretariat (cu 5 voturi pentru, 0 abțineri și 0 împotrivă).  

8. Ca urmare a sesizării formulate de Persida Gafta, cu privire la activitatea Compartimentului 

Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, Consiliul de Administrație va formula un 

răspuns cu privire la aspectele semnalate.  

 

Membri cu drept de vot   

Conf. Dr. George Dindelegan 

 

Prof. Dr. Simona Rednic 

 

 

Dr. Marius Ungureanu  
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Prof. Dr. Daniel Mureșan 

 

 

 

Dr. Sever Ionescu   

Membri observatori – fără drept de vot  

Dr. Cristiana Ciortea 

 

As. Monica Baciu    

 

Raul Norbert Racz 

 

 

Radu Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                            

  

 


