
 

 

                                                                                                  
                                                                                                        

                                      HOTĂRÂREA NR.54 

                din 27 martie 2014 

 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Română de 
Medicina Muncii pentru organizarea la Tîrgu-Mureş a  Congresului Naţional de Medicina 

Muncii – abordare multidisciplinară 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.4.858/21.III.2014 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Română de 

Medicina Muncii pentru organizarea la Tîrgu-Mureş a Congresului Naţional de Medicina 

Muncii – abordare multidisciplinară,  precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" şi ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Română de 

Medicina Muncii în vederea organizării Congresului Naţional de Medicina Muncii – 

abordare multidisciplinară, în condiţiile prevăzute în Convenţia cuprinsă în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş şi Societăţii Române de Medicina Muncii, cu sediul în Bucureşti, str. Foişorului, 

nr. 11, bl. F7C, sc. 1, et. 6, ap. 26, camera nr. 2, sector 3, care răspund de aducerea 

sa la îndeplinire. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează 
Ciprian Dobre                                            SECRETAR 
                                                                           Paul Cosma               

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot031_2013.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot031_2013.doc
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Nr. 4.858/21.III.2014 
Dosar VI D/1 

 

 

           EXPUNEREA DE MOTIVE 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea 
Română de Medicina Muncii pentru organizarea la Tîrgu-Mureş a  Congresului 

Naţional de Medicina Muncii – abordare multidisciplinară 

 
 
Prin adresa cu nr. 3462/28 februarie 2014, Societatea Română de Medicina 

Muncii solicită sprijinul Consiliului Judeţean Mureş pentru organizarea la Tîrgu-

Mureş a celei de-a XVII-a ediţie a Congresului Naţional de Medicina Muncii alături 

de Clinica de Medicina Muncii a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, prin punerea la 

dispoziţie a spaţiilor din Palatul Culturii (Sala Mică, Sala Mare şi Hol), a Sălii 

mari de şedinţe din Palatul Administrativ, precum şi gratuitate pentru vizitarea 

Palatului Culturii şi a Turnului cu Ceas, în perioada 14-17 mai 2014. 

 

Se consideră că acest eveniment va marca un moment important în sublinierea 

brandului – performanţă şi tradiţie medicală la Tîrgu-Mureş, precum şi în istoria 

acestei manifestări ştiinţifice, prin deschiderea către specialităţile medicale 

care, în fapt, sprijină medicina muncii, conlucrând atât pentru diagnosticul şi 

tratamentul bolilor profesionale sau a bolilor legate de profesie, cât şi pentru 

promovarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. 

 

Aducerea acestui congres la Tîrgu-Mureş, după aproape zece ani, înseamnă, în 

primul rând, recunoaşterea pe plan naţional a şcolii mureşene de medicina 

muncii şi continuarea unor demersuri profesionale, ştiinţifice şi educaţionale 

demarate de regretatul Conf. univ. dr. Szasz Lorand (un promotor al 

numeroaselor iniţiative de reformare a medicinei muncii în România) dar şi 

sublinierea nevoii unei abordări multidisciplinare din perspectiva celorlalte 

specialităţi adiacente – pneumologie, medicină internă, medicină de urgenţă, 

cardiologie, dermatologie, ORL, medicină de familie, oftalmologie, psihiatrie, 

igienă, psihologie şi protecţia muncii. 

 

Această manifestare de amploare, presupune invitaţi de cea mai înaltă ţinută 

ştiinţifică, motiv pentru care, pe lângă cei 500 de participanţi, vor fi alături de 

organizatori personalităţi internaționale în domeniul medicinei muncii. Astfel, 

vor fi prezenţi speakeri din Franța, Germania, Ungaria, Cehia, Slovenia și 

Republica Moldova - profesori universitari care conduc organisme europene de 

medicina muncii şi reprezintă universităţi de renume: Prof. dr. Xaver Baur – 

președintele Societății Europene de Medicina Muncii, Prof. dr. Sara Felszeghi și  
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Prof. dr. Karoly Cseh - Universitatea Semmelweis, Prof. dr. Alenka Škerjanc - 

Universitatea Ljubljana, președintele Uniunii Europene a Medicilor Specialiști de 

Medicina Muncii, Prof dr. Grigore Friptuleac - Universitatea de Medicină 

Chișinău, Prof. dr. Sergey Zakharov - director Centrul Național de Toxicologie 

Clinică din Praga, Prof dr. Daniela Pelclova, Universitatea Charles, Cehia.  

 

Congresul va avea patru teme principale: abordarea multidisciplinară a bolilor 

profesionale, toxicologia ocupaţională, somnologia în medicina muncii şi 

abordarea legislativă a medicinei muncii în România şi Uniunea Europeană. 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene pot 

încheia convenţii de cooperare cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. În  

acest sens, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat şi convenţia de 

cooperare care face parte integrantă din acesta.  

 

 

 

                            PREŞEDINTE                                                               DIRECTOR EXECUTIV 
                            Ciprian Dobre                                                                         Bartha Iosif 
                                                          

                           
                                

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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