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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRI
În urma ședinței din data de 10.06.2021, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic
Județean de Urgență Cluj-Napoca emite următoarele hotărâri:
1. Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli.
2. În absența posturilor vacante și bugetate în statul de funcții aferent Secției Clinice ORL, nu se
poate acorda aviz favorabil pentru solicitarea de integrare clinică formulată de Dr. Mirela Stamate.
3. În urma analizei adresei înaintate de Secția Clinică Chirurgie Generală I, se recomandă
Comitetului Director luarea de măsuri urgente pentru remedierea situației descrise. De asemenea,
se recomandă Comitetului Director evaluarea și centralizarea situației paturilor, saltelelor și a
noptierelor, la nivelulul tuturor secțiilor și adoptarea unui plan pentru aducerea acestora la nivelul
standardelor actuale.
4. Se va întocmi un răspuns la plângerea prealabilă formulată de Dr. Oana Vanță.
5. Se avizează în unanimitate propunerea Comitetului Director pentru prelungirea delegării funcției
de șef de secție/ serviciu medical pe o perioadă de până la șase luni pentru Dr. Bogdan Stancu
(Secția Clinică Chirurgie Generală II).
6. Se solicită managerului evaluarea activității și organizării serviciilor administrative pentru
rezolvarea disfuncționalităților existente la nivelul secțiilor. Doamna Manager, Prof. Dr. Claudia
Gherman, va prezenta, în următoarea ședință CA, structura actuală și măsurile de îmbunătățire a
funcționării serviciilor administrative.
7. Se solicită managerului evaluarea încadrării în condițiile de legalitate a blocurilor operatorii și a
secțiilor de terapie intensivă, în ceea ce privește sistemele de ventilație/ aer condiționat și luarea
măsurilor urgente pentru remedierea problemelor existente.
4. În urma prezentării concluziilor raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății, cu
privire la proiectul de reabilitare a Secțiilor Clinice Ortopedie-Traumatologie I-II, se recomandă
Comitetului Director aplicarea tuturor măsurilor impuse de Corpul de Control, în termenele
prevăzute în raport.

Membri cu drept de vot
Conf. Dr. George Dindelegan
Prof. Dr. Simona Rednic
Dr. Marius Ungureanu

Absent

Prof. Dr. Daniel Mureșan
Dr. Sever Ionescu
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Membri observatori – fără drept de vot
Dr. Cristiana Ciortea
As. Monica Baciu
Racz Raul Norbert
Radu Vasile

Pagina 3/ 3

