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2021. július 7.-i 

111. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti 

partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan, az ”Élet az újszülöttek számára Maros megyében” 

Projekt kivitelezésének az érdekébe 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 18148/02.07.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Költségvetési szolgálat 18171/02.07.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi szolgálat 

18177/02.07.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 17787/29.06.2021. sz. alatt iktatott, a Cristi Vasiliu 

Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház kérését, 

Tekintettel, a Vodafone Románia Alapítvány által lebonyolított, az ”Élet az újszülötteknek Alap”, 

újszülött osztályok és részlegek, illetve a szülészeti, nőgyógyászati és újszülött állami szakkórházak 

újszülött intenzív terápiái, nem visszatérítendő finanszírozási programnak, a Pályázói 

Útmutatójának az előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, alátámasztva a (7) bekezdés „a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, Maros Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei 

Klinikai Kórház közötti partnerséget, az ”Élet az újszülöttek számára Maros megyében” Projekt 

kivitelezésének az érdekébe, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt partnerségi 

egyezmény szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, az 1. cikkelyben előírt 

okiratnak az aláírására. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Cristi Vasiliu Egyesülettel, a Maros Megyei Klinikai 

Kórháznak és a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági igazgatóságával, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK nevébe 

Kovács Mihály-Levente 

ALELNÖK 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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18148/02.07.2021. sz. 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti 

partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan, az ”Élet az újszülöttek számára Maros megyében” 

Projekt kivitelezésének az érdekébe 

 

A Maros Megyei Tanácsnál a 17787/29.06.2021. sz. alatt iktatott átirattal, a Cristi Vasiliu Egyesület 

és a Maros Megyei Klinikai Kórház, egy partnerségi egyezménynek a megkötését kérték, az ”Élet 

az újszülötteknek Maros megyében” projekt érdekébe, amely projektet meg fognak küldeni, a 

Vodafone Románia Alapítvány által lebonyolított, az Élet az Újszülötteknek Alap nem 

visszatérítendő finanszírozási program keretében. 

A projekt javasolja, az orvosi felszerelésekkel és készülékekkel való felszerelést és modernizálást, 

ideértve a távolsági konzultálási megoldásokat, az orvosi helyiségeknek a felújítását is, az I. és II. 

kompetencia szinttel rendelkező újszülött és intenzív terápia részlegekről és osztályokról, a 

különböző orvosi betegségektől szenvedő újszülöttek, optimális körülmények között való 

stabilizálási, diagnosztizálási, kezelési és transzferálási kapacitásának a növelésének az érdekébe. 

A projekt teljes költségvetése 1.000.000 lej, amelyből 900.000 lejt kérelmeznek, mint 

finanszírozást, az Élet az Újszülötteknek Alapból származó finanszírozási fordulóból, a 100.000 

lejes összeg pedig a Maros Megyei Tanács által biztosított társfinanszírozást képez. 

A partnerek a projekt keretében, a következő szerepeket vállalják: 

 Cristi Vasiliu Egyesület – Pályázó nem kormányzati szervezet 

 Maros Megyei Klinikai Kórház – Orvosi partner 

 Maros Megyei Tanács – Közhatósági partner 

A partnerség következtében, a Maros Megyei Tanács vállalja a Maros Megyei Klinikai Kórház, 

újszülött részlegének a működési kapacitásának a növelését, illetve az újszülött intenzív terápiáét, 

az elkövetkező 2 évre, a fejlesztési terv szerint, amely a következőket írja elő: 

- Beruházások: 

Az Újszülött részleg szalonjainak a fertőtlenítése, ideértve az intenzív terápia és a közös 

helyiségeket. 

- Felszerelések: 

A tervezett felszereléseket kiegészítő nem orvosi készülékek: újszülött mérleg, nem orvosi bútorzat, 

a folyó tevékenységekhez szükséges anyagok megszervezése és raktározása, pulzoximéter, újszülött 

légzésmérő készülék. 

- A szervezési felépítés fejlesztési terve 

A Maros Megyei Klinikai Kórház rendelkezik a szakmai szempontból felkészített 

humánerőforrással, amely szükséges a tevékenység folytonosságának és az orvosi aktus 



minőségének a biztosításához. Az újszülött részleg orvosai, időszakosan, orvosonként évente 

minimum kettő konferencián, minimum kettő felkészítő gyűlésen és szakmai képzési és a terület 

újdonságaira vonatkozó ismereteket aktualizáló kurzusokon vesznek részt. 

A partnerek kötelezettségeik és jogaik a mellékelt Partnerségi egyezményben vannak előírva, amely 

részletezi a működési módját. 

A fennebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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