Anexa 1

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PROCEDURA ÎNCADRARE INTEGRARE CLINICĂ
Temei: OMS 869/09.07.2015, art. 27 – 29

1. Conditii de solicitare a integrării clinice
a. Cadru didactic UMF IH Cluj-Napoca, angajat al UMF pe durată nedeterminată;
b. Medic specialist sau medic primar în specialitatea în care solicită integrarea.
2. Acte de solicitare:
a. Cerere în care se specifică
i. Date de identificare a petentului;
ii. Specialitatea și gradul profesional;
iii. Funcția didactică, departamentul și disciplina unde este angajat;
iv. Secția clinică/laboratorul /entitatea medicală în care solicită integrarea
clinică
b. Adeverința eliberată de UMF privind funcția didactică, departamentul și
disciplina unde este angajat petentul
c. Certificatul de medic specialist / primar
d. Recomandarea șefului de disciplină*
e. Avizul favorabil al șefului de secție/laborator/entitate medicală*
3. Procedura
a. Actele,adresate CA, se depun la registratura SCJU.
b. O copie a cererii este dirijată managerului.
c. Managerul solicită serviciului RUNOS elaborarea unui raport de situație privind:
i. Existența sau nu a posturilor normate vacante în statul de funcții al
secției/ entității medicale pentru care a fost formulată solicitarea de
integrare;
ii. Alte contracte de muncă cu SCJU pe care le are petentul.
d. Managerul prezintă CA un raport privind:
i. Existența posturilor normate și vacante în entitatea medicală în cauză
ii. Starea bugetării posturilor vacante
1. În cazul în care postul nu este bugetat, managerul are obligația
ca, la prima reformulare a bugetului SCJU, să prevadă bugetarea
postului vizat de integrare.
e. În funcție de raportul managerului, CA hotărăște asupra acordării integrării
clinice prin votul majorității membrilor.
4. Comunicare: în functie de raportul managerului și starea bugetării postului, CA
comunica petentului:
i. Imposibilitatea acordării integrării din cauza lipsei posturilor vacante;
ii. Acordul cu validarea integrării după realizarea bugetării postului;
iii. Acordul cu validarea imediată a integrării.
* consultative pentru integrarea în unitatea unde funcționează disciplina, obligatorii pentru integrarea
în altă unitate.
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Membri cu drept de vot
Conf. Dr. George Dindelegan

Prof. Dr. Simona Rednic

Prof. Dr. Sorin Dudea

Prof. Dr. Ioan Ștefan Florian

Dr. Petru Cosmin Maier

ABSENT

Membri observatori – fără drept de vot
Conf. Dr. Dan Ona

As. Monica Baciu

Raul Norbert Racz

Radu Vasile
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