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2021.  szeptember 23.-i 

146. számú HATÁROZAT 

A „Digitalizálás a Maros Megyei Klinikai Kórháznál” projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros 

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

partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25611/16.09.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház kérését, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnál a 23388/25.08.2021. sz. alatt iktattak, valamint annak a kiegészítéseit, 

Tekintettel, a Vodafone Románia Alapítvány által lebonyolított, 2021. évi, a „Jó cselekedetek 

alapja” finanszírozási folyamat szabályzatának az előírásaira, 

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

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

a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,  

 

határoz: 

 

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

Klinikai Kórház közötti partnerséget, a „Digitalizálás a Maros Megyei Klinikai Kórháznál” projekt 

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

egyezmény szerint. 

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

előírt okiratnak az aláírásával. 

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

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

felelnek a végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A "Digitalizálás a Maros Megyei Klinikai Kórháznál" projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros 

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

partnerségnek a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnál a 23388/25.08.2021. sz. alatt iktatott átirattal a Cristi Vasiliu Egyesület 

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

"Digitalizálás a Maros Megyei Klinikai Kórháznál" projektre, amelyet a Vodafone Románia 

Alapítvány által lebonyolított, 2021. évi, a „Jó cselekedetek alapja” nem visszatérítendő 

finanszírozási program keretébe nyújtottak be és választottak ki.  

A projekt célja, egy az eljárásokat, kezeléseket és gyógyszereket nyilvántartó megoldásnak a 

bevezetése, minden páciensre és mindenik asszisztens által, egy integrált rendszerben, amely 

megengedi a páciensek és a személyzet tevékenységének a nyomon követését. A nyomon követett 

céloknak a teljesítésének az érdekébe, a projekt egyes mobil digitális készülékeknek a használatát 

feltételezi az orvosok és az orvosi asszisztensek által, a megfigyelő lapoknak a kitöltéséhez és a 

kezelések ügyintézéséhez. A javasolt digitális megoldás az adat regisztráló/szkennelő mobil 

készülékekkel és vonalkód beolvasókkal működik, amelyek a kórház integrált rendszeréhez lesznek 

kapcsolva. A páciensek karszalagjaikra nyomtatott vonalkódok, a páciens részére kibocsátott 

gyógyszerekre, az elemzésre levett biológiai mintákra, kivizsgálási felvételekre vonatkoznak. A 

projekt nem szükségeltet a már alkalmazottan kívüli humánerőforrást. 

A projekt teljes költségvetése 342.654 lej, a következő finanszírozási forrásokból: 

- 289.131 lej a Vodafone Alapítványtól kért nem visszatérítendő finanszírozás, a projekt 85%-át 

teszi ki, kivéve a jogtanácsos és a GDPR szakértő járulékait, 

- 2.500 lej a pályázó hozzájárulása járulék formájába, egy önkéntes által biztosított jogi és GDPR 

tanácsadói hozzájárulásként, 

- 51.023 lej Maros Megyének a költségvetéséből, a Maros Megyei Tanács által biztosított pályázói 

hozzájárulás, amely a projekt költségvetésének a 15%-át teszi ki, kivéve a jogtanácsos és a GDPR 

szakértő járulékait. 

A partnerség következtébe, a Maros Megyei Tanács a következőket vállalja: 

 A projekt finanszírozását, az 51.023 lejes összeg vállalásával, a Maros Megyei Tanács által, 

amely a projekt teljes értékének a 15 %-át teszi ki, kivéve a  jogtanácsos és a GDPR 

szakértő járulékainak az értékeit; 

 A pénzalap gyűjtési kampány támogatása, hogyha a pályázó egy olyan kampányt fog 

lebonyolítani; 



 A "Digitalizálás a Maros Megyei Klinikai Kórháznál" projekt tárgyát képező berendezések 

és orvosi készülékek és digitális megoldások felügyeletének és átvételének a kivitelezése, a 

kórház és a pályázó képviselőivel együtt. 

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

amely részletezi annak a működési módját. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetem jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 
 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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