
 

                                ROMÂNIA                                                                       Proiect            
                           JUDEŢUL MUREŞ     
                       CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 12 ianuarie 2012 

privind aprobarea numirii unor cadre didactice, din cadrul Universităţii de Medicină  

şi Farmacie Tîrgu Mureş, în funcţia de şef secţie clinică universitară  

la Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.425 din 

11.I.2012, la proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii unor cadre didactice, din cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, în funcţia de şef secţie clinică universitară 

la Spitalul Clinic Judeţean Mureş, 

Văzând adresa Spitalului Clinic Judeţean Mureş nr.11148/15.12.2011, precum şi 

recomandarea Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş 

nr.13354/1/12.12.2011, avizată de managerul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, 

În conformitate cu prevederile art.184, alin.(6) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă numirea în funcţia de şef secţie clinică universitară la Spitalul Clinic 

Judeţean Mureş  a unor cadre didactice din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu 

Mureş, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Spitalului Clinic Judeţean Mureş, Universităţii de 

Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş şi persoanelor nominalizate în anexă. 

 

 
 

  PREŞEDINTE                            Avizat pentru legalitate 

 
              Lokodi Edita Emőke                    SECRETAR  
                                 Aurelian Paul Cosma 

 
 
 
EP/2.ex. 

 
     



  ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
SERVICIUL RESURSE UMANE  

Nr.425 din 11.I.2012 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii unor cadre didactice din cadrul 

 Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş în funcţia de şef secţie 

 clinică universitară la Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

 

 
 În conformitate cu prevederile art.171, alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, din punct de vedere al 
învăţământului şi al cercetării ştiinţifice medicale, spitalele pot fi: 

 spitale clinice cu secţii universitare; 
 institute. 

 Totodată, actul normativ mai sus amintit defineşte spitalul clinic ca, spital care are 
în componenţă secţii clinice universitare care asigură asistenţă medicală, desfăşoară 
activitate de învăţământ, cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie continuă, având relaţii 

contractuale cu o instituţie de învăţământ medical superior acreditată. Institutele, centrele 
medicale şi spitalele de specialitate, care au în componenţă o secţie clinică universitară sunt 
spitale clinice. Secţiile clinice universitare  sunt secţiile de spital în care se desfăşoară 

activităţi de asistenţă medicală, învăţământ medical, cercetare ştiinţifică-medicală şi de 
educaţie medicală continuă (EMC). În aceste secţii este încadrat cel puţin un cadru didactic 

universitar, prin integrare clinică. Pentru activitatea medicală, diagnostică şi terapeutică, 
personalul didactic este în subordinea administraţiei spitalului, în conformitate cu prevederile 
contractului de muncă. 

 Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef 
de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu. Calitatea de şef de secţie, şef de 
laborator şi şef de serviciu medical este compatibilă cu funcţia de cadru didactic universitar. 

 În conformitate cu prevederile art.184, alin.(6) din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare „ În secţiile, laboratoarele şi 
serviciile medicale clinice funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu 
medical se ocupă de cadrul didactic recomandat de senatul instituţiei de învăţământ medical 
superior în cauză, cu avizul managerului spitalului şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii sau, 
după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.” 

 Ca urmare a adresei Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, 
nr.13354/12.12.2011, Spitalul Clinic Judeţean a înaintat spre aprobare Consiliului Judeţean 
Mureş recomandarea Senatului Universităţii cu privire la numirea unor cadre didactice în 

funcţia de şef secţie universitară. 
 Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea numirii unor cadre didactice, din cadrul Universităţii de Medicină 

şi Farmacie Tîrgu Mureş, în funcţia de şef secţie universitară la Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş. 

 
PREŞEDINTE, 

Lokodi Edita Emőke 

EP/2.ex. 

 

 



 
  ANEXA 

 
 

 
 
 

 
PROPUNERE  

privind aprobarea numirii unor cadre didactice din cadrul Universităţii de Medicină  

şi Farmacie Tîrgu Mureş în funcţia de şef secţie clinică universitară 

 la Spitalul Clinic Judeţean Mureş  

 
 
 

 
 

Nr. 

Crt. 

Secţia/compartimentul  

 

Numele şi prenumele 

1. Secţia Clinică Universitară Oncologie  Şef lucrări dr. Togănel Cornelia 

2.  Secţia Clinică Universitară Urologie  Conf.dr. Martha Orsolya 

3. Secţia Clinică Universitară Pediatrie  Conf.dr. Horvath Adrienn 

4. Şef Compartiment de Endocrinologie  Conf.dr. Paşcanu Ionela  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 


