
 

 
Activitatea Consiliului Județean Mureș nu este afectată din cauza 

epidemiei 

La nivelul Consiliului Județean Mureș 9 persoane au fost confirmate pozitiv cu 

virusul COVID-19. Încă de la primul caz confirmat s-au luat toate măsurile 

necesare, conform recomandărilor actelor normative în vigoare. Astfel, toate 

persoanele confirmate au fost supuse anchetelor epidemiologice de către Direcția 

de Sănătate Publică, contacții direcți ai acestora fiind puși în izolare la domiciliu. 

De asemenea, întreaga clădire a fost dezinfectată cu aparatul propriu al 

Consiliului, dezinfectare ce se efectuează în fiecare săptămână, după terminarea 

programului de lucru. Spațiile unde are acces publicul sunt dezinfectate zilnic, iar 

birourile unde au fost confirmate cazuri pozitive au fost supuse aceluiași proces. 

Pe lângă aceste măsuri, angajații Consiliului Județean dezinfectează de câte ori 

este necesar suprafețele din birouri, materialele necesare fiind distribuite regulat, 

purtarea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți angajați. 

Președintele Consiliului Județean, Péter Ferenc, a fost confirmat pozitiv la finalul 

săptămânii trecute, ca urmare acesta este în izolare la domiciliu pentru 14 zile, 

iar atribuțiile sale au fost delegate vicepreședintelui Consiliului, Alexandru 

Cîmpeanu. 

”Doresc să asigur pe toată lumea că la nivelul instituției pe care o conduc se iau 

toate măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii infecției cu Covid-19. Sunt 

în permanentă legătură cu cei de la DSP, dar deocamdată nu este indicată 

închiderea instituției. Colegii care sunt pozitivi și contacții direcți ai acestora 

sunt în izolare la domiciliu, în instituție aflându-se doar personalul strict necesar 

pentru asigurarea continuității serviciilor publice de interes județean”, a 

declarat acesta. 

Programul de lucru cu publicul nu a fost restricționat, dar accesul cetățenilor se 

face limitat, cu respectarea măsurilor de protecție și a distanțării sociale. În 

măsura posibilităților solicităm cetățenilor să se adreseze Consiliului prin 

mijloacele electronice pe adresa de e-mail cjmures@cjmures.ro sau la numerele 

0265-263.211, fax : 0265-268.718. 
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