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PROCES – VERBAL
al şedinţei ordinare, a Consiliului Judeţean Mureş din data
de 24 februarie 2022, ora 13.00
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de domnul
preşedinte Péter Ferenc.
Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 54 din
18.02.2022 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de Zi” şi
„Nepujság”.
Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş a lipsit domnul consilier județean
Alexandru Cîmpeanu.
Domnul președinte Péter Ferenc: Bună ziua tuturor și bine ați venit la ședința ordinară a
consiliului județean. Dacă-mi permiteți, atunci aș începe. În afară de domnul consilier
Alexandru Cîmpeanu sunt toți prezenți. Și aș da cuvântul domnului secretar general Paul
Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului
Județean Mureș din data de 11 februarie 2022.
Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor,
domnilor consilieri, ați primit materialul, dacă aveți observații cu privire la conținut?
Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din 11 februarie
2022. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă
mulțumesc.
Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 11 februarie 2022 se aprobă în
unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu a lipsit).
Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Atunci, aș trece la ordinea de zi. Ați
primit ordinea de zi, unde sunt opt proiecte de hotărâre. Dacă aveți întrebări în
legătură cu ordinea de zi? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot. Cine este pentru?
Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc frumos. Atunci trecem la primul
punct de pe ordinea de zi.
Ordinea de zi se aprobă în unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu
a lipsit).
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului
Mureş, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog să
trecem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă ? Abțineri? Nu sunt.
Hotărârea se aprobă în unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu a
lipsit).
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și
Federația Română de Automobilism Sportiv pentru reabilitarea automobilismului de
competiție în județul Mureș.
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă
aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog să
trecem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă ? Abțineri? Nu sunt.
Hotărârea se aprobă în unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu a
lipsit).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor destinate
acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în
vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt
judeţ.
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă aveți
întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Nu. Cine este pentru? Vă mulțumesc.
Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.
Hotărârea se aprobă în unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu a
lipsit).
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/2018
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și
funcționare ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, cu modificările ulterioare.
Domnul președinte Péter Ferenc: Procesul-verbal al comisiilor de specialitate cu avizul
favorabil există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu,
atunci vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă ? Abțineri? Nu
sunt.
Hotărârea se aprobă în unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu a
lipsit).
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a
probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și
director adjunct din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș.
Domnul președinte Péter Ferenc: Aici aș avea o propunere: pe doamna Kutasi Melinda, din
cadrul Serviciului resurse umane al aparatului propriu. Avizul favorabil al comisiilor de
specialitate există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu,
atunci vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă ? Abțineri? Nu
sunt.
Hotărârea se aprobă în unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu a
lipsit).
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a
indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Amenajare curte interioară, inclusiv
împrejmuire secundară și principală a secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr.
Gheorghe Marinescu Târnăveni”.
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă
aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot. Cine
este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă ? Abțineri? Nu sunt.
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Hotărârea se aprobă în unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu a
lipsit).
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a
indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Amenajare curte interioară, inclusiv
împrejmuire secundară și principală a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu
Târnăveni”.
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă
aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot. Cine
este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă ? Abțineri? Nu sunt.
Hotărârea se aprobă în unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu a
lipsit).
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a
indicatorilor tehnico - economici ai investiției „Reabilitarea sistemului rutier pe
drumul județean DJ151D, Ungheni - Acățari, județul Mureș”.
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă
aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot. Cine
este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă ? Abțineri? Nu sunt.
Hotărârea se aprobă în unanimitate (domnul consilier județean Alexandru Cîmpeanu a
lipsit).
9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.
Domnul președinte Péter Ferenc: Trecem la ultimul punct. Aici, domnul consilier județean
Bățaga Tiberiu ne-a cerut să îi permitem să facă o mică prezentare despre starea
medicală și despre proiectele medicale pe care le are, dar înainte să înceapă aș dori să vă
anunț că luni o să avem o ședință extraordinară, pe buget. Nu am putut finaliza, mai ales
lista proiectelor de parteneriat și de aceea n-am putut să intrăm în ședința ordinară de
astăzi. În așa fel, pentru luni, la ora 13.00 o să convocăm o nouă ședință cu proiectul de
buget, cu proiectul de buget al Aeroportului, cu lista parteneriatelor pe care le propune
consiliul județean să le aibă cu diferite asociații și în așa fel o să primiți materialele
astăzi, deci luni o să avem încă o ședință. Domn profesor, încă o secundă. Dacă cineva mai
dorește o interpelare? Domnul vicepreședinte a anunțat că dorește. O secundă. Imediat.
Vă rog.
Domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu: Îmi dați mie cuvântul?
Domnul președinte Péter Ferenc: Da, vă rog.
Domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu: Mulțumesc. O să vă rețin atenția câteva minute,
referitor la controlul Curții de Conturi care a avut loc în februarie 2022 la Parcul
Industrial. Probabil că fiecare dintre dumneavoastră ați primit pe mail acest raport al
Curții de Conturi și din cauză că eu sunt vicepreședintele care coordonez activitatea
Parcului Industrial îmi revine datoria să vă pun la curent cu problemele, în sinteză,
apărute după controlul Curții de Conturi. Vreau să știți că nu este o declarație politică,
este o informare administrativă care consider că este nevoie să o facem la nivelul
consiliului județean. Am vorbit și cu domnul președinte și a fost de acord să vă sintetizez
în câteva cuvinte acest control.
În februarie, acest an, Camera de Conturi a venit cu două decizii, amândouă emise în 10
februarie. Prima decizie a fost de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor
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dispuse în 2017, deci acum cinci ani. Aceste măsuri se referă la recuperarea prejudiciului
creat societății prin pierderi patrimoniale generate de neurmărirea în termenul legal de
prescripție a încasării veniturilor cuvenite din taxa de administrare. Sumele datorate
pentru aceste neîncasări sunt în jur, nu în jur, sunt de 190.892 euro. Aceasta este prima
decizie. A doua decizie a Camerei de Conturi este prelungire a termenului pentru
realizarea măsurilor dispuse în 2019, aceste măsuri se referă la aplicarea măsurilor care să
asigure încasarea veniturilor din activitatea de exploatare, cu titlu de redevență. Deci e
vorba de niște taxe de administrare, taxe de exploatare cu titlu de redevență. Valoarea
celui de al doilea control este de 53.000 euro. Deci, în total, în jur de 250.000 de euro,
care înseamnă cam 1 milion de lei. Curtea de Conturi a prelungit posibilitatea de
recuperare a acestor bani până în mai, anul acesta. Și nouă, Consiliului Județean, ne
revine datoria să urmărim implementarea acestor măsuri pentru a recupera acești bani.
Anul trecut, la începutul activității mele, în cursul anului trecu am fost de mai multe ori
în Parcul Industrial și am discutat cu domnul director probleme tehnice, probleme de noi
beneficiari, de extindere a parcului și a apărut anul trecut o problemă pe care o cunosc,
referitoare la plata impozitelor către primăria Ungheni. Deci impozite datorate de Parcul
Industrial către Primăria Ungheni. În anul 2019, exista o solicitare de debit în valoare de
1,83 milioane lei, la care se adaugă penalități, deci suma totală datorată Primăriei
Ungheni este 3,35 milioane lei. Acest debit se datorează în principal: 1 - nu s-a făcut
reevaluarea patrimoniului la timp, nu s-a depus o documentație și o solicitare către
Consiliului Concurenței în vederea ajutorului de minimis. Momentan dosarul este la
Tribunalul comercial, încă nu s-a soluționat cauza. Dacă adunăm cele două sume rezultă
4,3 milioane, care depășește bugetul Parcului Industrial pe un an. Acum, ce vă propun?
S.C. Parc Industrial este o societate în subordinea Consiliului Județean. Consiliul Județean
are cele mai multe acțiuni. Acolo este o AGA, este un Consiliu de administrație și este o
conducere executivă. Eu aș propune: președintele Consiliului de administrație și directorul
executiv să vină să ne explice de ce au apărut aceste probleme în timp, ca să putem să
luăm și noi o decizie, să vedem cum se pot recupera aceste sume, unele fiind prescrise. Și
asta am vrut să mă adresez vouă, să știți în cunoștință de cauză ce ați primit pe mail și să
vă propun acest lucru. Vă mulțumesc.
Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. O să discutăm cu conducerea parcului
Industrial să facă o prezentare data viitoare, când o să avem ședința și bineînțeles că
despre sume și despre adunări de cifre putem să discutăm atunci când avem un verdict
final și nu în acest moment. Deci, despre prejudicii sau neprejudicii atunci putem să
discutăm ferm, când avem finalizat un proces. Cu Primăria Ungheni este o situație mai
interesantă, aceea trebuie finalizată prima dată prin instanță și după aceea vom vedea
dacă, într-adevăr, este un prejudiciu sau o greșeală de interpretare. În rest, sunt de acord
să vină și să prezinte toată situația Parcului Industrial, mai ales în această perioadă în
care, zilnic aproape, sunt cereri pentru dezvoltarea acestei zone și este o zonă care are
un interes economic deosebit de important. Domnul Dancu dorea să ia cuvântul. Vă rog.
Domnul consilier județean Ovidiu Dancu: În urma constatărilor societatea a demarat
procese. Ieri am citit și eu în diagonală rapoartele Curții de Conturi, a prelungit
executarea măsurilor dispuse pentru că…, probabil că a constatat că în multe dintre
demersurile făcute de societate sunt în instanță. Ele se judecă. Unele procese au fost
câștigate, altele așteptăm să vedem care va fi rezultatul acestora, dar cu un punct de
vedere enunțat de domnul vicepreședinte aș fi de acord. Să vină domnul director de la
Parc și să ne spună situația economică dar, mai mult decât atât, eu, în timpul mandatului,
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am constatat o lipsă de previziune viitoare vis-à-vis de dezvoltarea parcului. Deci acolo
sunt posibilități de extindere, posibilități ca să atragem multe societăți, sigur, astăzi fiind
în concurență cu un alt parc industrial care a deschis sau se va deschide sau este deschis
la Sânpaul și pe care ar trebui să vedem care este maniera noastră de a dezvolta Parcul
Industrial la care noi suntem majoritari. Deci, două ar fi problemele: situația economică
actuală a Parcului Industrial, dar mai mult, pe mine m-ar interesa perspectiva de
dezvoltare a Parcului în viziunea domnului director și a Consiliului de administrație actual.
Mulțumesc mult.
Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă
nu, atunci vă rog, domnule profesor Bățaga, poftiți.
Domnul consilier județean Tiberiu Bățaga: Domnule președinte, onorați colegi, eu vă
mulțumesc frumos. În primul rând, vreau să îi mulțumesc domnului președinte, că noi am
avut mai multe discuții pe acest subiect și dânsul întotdeauna a avut amabilitatea pentru
a susține și tot ce a fost în zona medicală întotdeauna ne-a susținut și vrem să găsim
soluții. Practic, ce înseamnă acest lucru. Noi, Târgu Mureșul, suntem unul dintre centrele
medicale foarte importante pentru România și un astfel de parteneriat pe care l-am face
între Consiliul Județean, Universitatea de Medicină, Primărie, Spital Clinic Județean și
Spitalul Clinic Județean Mureș ar fi, cred că, un prim pas în care să arătăm că noi toți,
împreună, nu un om, nu o persoană, noi toți, împreună, formăm echipa cea mai bună care
poate să ducă acest proiect până la capăt. De unde a venit ideea acestui lucru? Pentru a
răspunde la necesitatea rezolvării problemelor medico-chirurgicale, care sunt foarte
complexe în ultima vreme și din care cauză Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu
Mureș, care este în prima linie, ca și colegii noștri de la Spitalul Clinic Județean și ei ne
ajută, suntem depășiți din punct de vedere al infrastructurii. Deci nu din alt punct de
vedere, al infrastructurii la solicitările pe care le avem. Dacă am realiza această zonă de
excelență am putea să mergem către zona de spital regional de urgență, care ar asigura
un statut foarte clar Târgu Mureșului în zona medicală. Dacă vă uitați pe rapoartele
regiunii Centru, și să știți că am studiat destul de multe documente și să știți că se
manifestă o discrepanță în ceea ce privește accesul teritorial. Poate că sunt zone, cum
este Bistrița, care a cunoscut o anumită dezvoltare, Alba Iulia, zona Harghita, Covasna,
Sibiu, care acum încearcă să-și facă, dar să știți că lucrurile sunt, după părerea experților,
nu a mea, ușor haotice și sunt discrepanțe în ceea ce privește accesul la această zonă
medicală. Și foarte multe statistici arată că Târgu Mureșul ar fi o zonă extraordinară
având în vedere, vedeți, tradiția care este în domeniul – zona de excelență în cadrul
afecțiunilor cardio-vasculare, ortopedie, chirurgie, mă rog. Și majoritatea spitalelor sunt
spitale universitare clinice și care colaborează foarte bine cu universitatea și cu
autoritățile locale și județene. Obiectivul – înființarea unui astfel de centru care să fie
acreditat și după criteriile FIFA. Acum vă rog să fiți…, să vă explic despre ce ar fi vorba.
FIFA nu înseamnă numai fotbal. Noi am luat modelul pe care îl avem și la Barcelona și la
Munchen ș.a.m.d. și foarte de curând la colegul meu, profesorul Hango Kurhaz de la
Budapesta, în care o unitate care asigura excelență în domeniul asigurării asistenței
medicale a primit dotările, infrastructura necesară pentru a se crea o astfel de entitate,
care rezolvă cazurile complexe medico-chirurgicale. Deci nu numai ale sportivilor, pentru
toată lumea. Da? Deci acest lucru am vrut să îl spunem, de ce este sub egida FIFA? pentru
că FIFA a lansat un astfel de proiect, sunt 49 de centre până acum acreditate în întreaga
lume. Vreau să vă spun că țări ca Algeria, Maroc au câte două centre, Republica Islamică
Iran are două centre. Da? Nu mi se pare normal ca noi, la Târgu Mureș, în România să nu
putem să facem o astfel de treabă. Care sunt premisele pentru un astfel de centru? Deja
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și colegii mei de la academia europeană și de la federația europeană de ortopedie au
spus: voi sunteți acreditați după criteriile ESKA și YSRS – academia europeană, aveți
cursuri de pregătire, universitatea dumneavoastră are o tradiție medicală și de
multiculturalitate formidabilă și avem și această extensie la Hamburg. Vreau să vă spun că
deja am ajuns în anul IV și numărul studenților care doresc să acceseze la studii pentru
anul I este în continuă creștere și avem solicitări și din alte state pentru a înființa
extensii. De asemenea, nu trebuie să uităm existența faptului că avem acel heliport și
echipa SMURD – recunoscută, cluburile sportive private și de stat, avem licee cu profil
sportiv, Szász Albert și Bolyai, și în județ probabil că mai sunt, avem Transilvania Motor
Ring, este una dintre realizările Consiliului Județean, avem centrul olimpic, tot așa la
Sighișoara, deci toate acestea sunt obiective care ar necesita asigurarea unei asistențe
medicale formidabile. Ce ar însemna o astfel de entitate? Târgu Mureșul ar deveni o
capitală academică medicală, și poate eu sunt foarte optimist, să fie a 50-a unitate care
să fie acreditată după aceste criterii. Aceasta ar asigura o acoperire regională, națională,
respectiv internațională. Care ar fi expertizele medicale? Sunt trecute aici. Nu vreau să vă
plictisesc, practic acoperă tot ceea ce înseamnă zona medicală, dar cel mai important
rămâne schimbarea percepției de oraș medical care este în declin. Adică este inacceptabil
ca, centre care au fost mult după noi, să li se asigure dezvoltare de infrastructură și au
lipsă de resursă umană. Târgu Mureșul să fie un oraș care începe să facă foarte multă
medicină socială. Cazuri care sunt refuzate în toată țara, se sună de la București și sunt
aduse la Târgu Mureș. Vreau să vă dau un exemplu, apropo că spunea domnul președinte și
e o idee foarte bună cu Federația Română de Automobilism Sportiv, anul trecut, când unul
dintre sportivii bulgari, când a avut un accident în Făgăraș, a fost adus la noi la clinică,
tratat. Am înțeles că, până la urmă, domnul respectiv era și ceva rudă cu actualul
președinte al Bulgariei. Federația Română de Automobilism Sportiv ne-a premiat și a spus:
dacă vreți să faceți așa ceva noi vă sprijinim. Am avut o discuție pe baza acestui lucru cu
domnul Novák Eduard, ministrul tineretului și sportului care a spus: sprijinim cu drag
această idee. Deci avem niște parteneri care s-ar putea lega la noi și cu care am putea
face acest lucru. Târgu Mureș asigură menținerea unei infrastructuri care riscă să ajungă
în urma Clujului, Brașovului și a Timișoarei. Aceasta este o mare problemă. Acum, niște
date tehnice. Vreau să vă spun că datele acestea tehnice le-am luat de la construcții de
mărimi similare și care, sigur că da, tot ce este aici se poate modifica în funcție de
existența unui proiectant care se va ocupa de această situație. Nu ar interfera cu centrul
de arși, clinica ATI, bloc operator, respectiv cu noua construcție a IBCVT. Va fi undeva în
zona posterioară din terenurile care au fost retrocedate de Consiliul Județean și Primărie
către Spitalul Clinic Județean de Urgență și acolo am putea să facem această clădire.
Totul este cu green energy și cu dotare de inteligență artificială. Prețurile, iarăși, sunt
estimative, pentru că prețul poate fi și mai mic dacă găsim soluții de construcție și de
rezolvarea unor probleme și eu cred că în trei ani de zile această construcție ar putea să
apară în Târgu Mureș. Va cuprinde aceste centre. Da? Dacă vreți să mergeți undeva în
zona de chirurgie oncologică toată lumea merge la Cluj. Dacă nu se rezolvă la Cluj, merg
la Budapesta. Absolut normal. Lucrurile acestea trebuie să se schimbe. Lumea trebuie să
vină la Târgu Mureș să rezolvăm noi problemele acestea. Consiliul Județean a făcut o
treabă extraordinară reabilitând clinica de oncologie. Acum trebuie să dezvoltăm
infrastructura, să rezolvăm problematica și din punct de vedere chirurgical și din punct de
vedere terapeutic mai departe. Un centru de chirurgie laparoscopică și robotică. Eu, acum
la sfârșitul acestei săptămână voi participa la un curs de chirurgie robotică la Atena și am
spus că la următorul curs vreau să trimit, poate jumătate din clinica mea, să învețe să
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putem utiliza acest procedeu. Este obligatoriu să fim în trendul european și internațional
în ceea ce privește acest lucru. Chirurgia metabolică – foarte mulți pacienți care apelează
la chirurgie bariatrică să-și micșoreze stomacul, nimeni nu știe că după aceea stomacul
este ca un acordeon, el se umple și își revine la mărimea lui. Deci va avea nevoie de o
consiliere dietetică care să îi spună pe tipul de afecțiune, pe tipul de intervenție, ce fel
de dietă să utilizeze. Reabilitate, consiliere, zonă de investigații, banca de țesuturi și
organe, care este foarte important să se facă, laboratoare, centrul de simulare pentru
trainingul studenților și, având în vedere că noi avem liceele sportive, avem și facultate
de educația fizică și sport, am putea să facem o academie pentru pregătirea antrenorilor
în toate domeniile sportive și pe baza căruia să creștem și performanțele sportive ale
acestui județ și ale acestei regiuni. Și, de asemenea, un centru foarte important, sunt
foarte multe cazuri în care, vedeți dopajul, și la ultima olimpiadă au fost probleme, în
care se pot face aceste testări pe bani serioși, care aduc bani foarte mulți comunității
noastre. Paturile vor proveni din structura actuală a spitalului, practic ar însemna zonă
chirurgicală, cu zona de recuperare, cu laborator și alte zone de imagistică să se mute în
această nouă clădire. S-ar elibera spații din clădirea veche, din 1983, a spitalului, se
poate totul recompartimenta în saloane cu 2-3 paturi, cu toalete, să fie condiții hoteliere
de cinci stele pentru pacienții noștri. La ora actuală îmi este mie jenă dacă, Doamne
ferește!, careva dintre dumneavoastră solicită, avem saloane cu 6-8 paturi, mobilier pe
care l-am adus eu din ajutoare în 2007-2008 din țările calde, da? Și nu există baie în
fiecare salon, pentru că așa a fost construit spitalul în 1983, dar acum lucrurile sunt
altfel, în 2022. Bineînțeles, finanțarea o putem asigura. De fapt, Spitalul Județean de
Urgență ca și cel județean suntem într-o serie de programe naționale din care putem
aveam bani suficienți pentru rezolvarea acestor aspecte, plus parteneriatele pe care le
putem face. Să știți că sunt cluburi sportive, firme de echipamente sportive care au spus:
dacă la Târgu Mureș apare așa ceva noi venim să ne facem abonament. Nu la tramvai, ci la
spital. Ce se va asigura? De asemenea, condițiile să fim acreditați de FIFA și comitetul
olimpic internațional, dar ceea ce, după părerea mea este cel mai important, că tot
discutam despre parcuri tehnologice, între un parteneriat între Consiliul Județean Mureș și
UMFST pentru un parc tehnologic în care să producem noi echipamente și softuri
medicale. De ce să fiu eu nevoit să import sisteme de imagistică pentru computer
tomograf, RMN, mobilier medical, instrumentar medical pentru niște sume foarte mari,
când într-un parteneriat între Consiliul Județean Mureș și UMFST am putea rezolva, mai
ales că acum avem și facultate de inginerie medicală și am putea face o colaborare foarte
bună pe acest aspect.
Centrul de excelență, vedeți, va face parte din structură. Care sunt avantajele? Și aici
prezentăm o serie de avantaje. În momentul în care faci această construcție apar o serie
de construcții anexe, cazări, pub-uri ș.a.m.d. Punem în valoare zona turistică, punem în
valoare zona de reabilitate. Dacă vă aduceți aminte, și domnul președinte știe foarte
bine, la un moment dat la Sovata nu găseai locuri pentru că era plin de finlandezi și
danezi. Acum vin alții de prin alte părți, dar am vrea să schimbăm aceste raporturi. De
asemenea s-ar putea crea locuri de muncă pentru tinerii specialiști în IT, softuri medicale,
să nu mai aud această expresie – Clujul este capitala IT a Ardealului. Sunt de acord că
oferă niște condiții, dar să știți că și noi Târgu Mureșul suntem. Până la urmă, asta este
întrebarea: ce lăsăm în urma noastră? Această construcție care este din 1983 și nu a
suferit nici o schimbare, a fost supraîncărcată și are o infrastructură care momentan nu
mai face față, construit de părinții noștri sau un centru de excelență de medicină la
nivelul anilor 2020 – 2030. Deci noi toți, împreună, am spus că putem face acest lucru,
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pentru că suntem echipa cea mai bună. Iată câteva imagini. Dacă vă uitați, în prima
imagine este profesorul Laszlo Hangody, care a primit la Uszoki Korhaz în urmă cu 2,3 ani
acreditarea de către FIFA, Spitalul Acibaden din Istanbul, mai jos este Clinica Fortius, da,
acolo la mijloc este Clinica Uszoki, care a fost refăcută după acreditările FIFA. Și, iată
cam cum arată pe interior, sus este o zonă de chirurgie și de trening robotic, cam cum
arată zonele de imagistică și de recuperare pentru pacienți. Iată și aici săli de operații
hibrid, cu saloane și inclusiv evaluarea sportivilor. Câți copii nu sunt care au probleme în
momentul în care fac activități fizice sportive. Nimeni nu a făcut o evaluare să vedem
pentru ce sport au aptitudini. Poate nu toți sunt pentru fotbal, sunt unii pentru volei,
pentru baschet, pentru handbal, dar astea toate trebuie evaluate și astea se fac prin
astfel de studii.
Foarte pe scurt, împreună putem reuși să facem un centru de excelență în care să avem
acest logo – Excellencein health care every day for you. Fiecare e important și eu cred că
noi toți împreună putem să facem acest lucru. Rugămintea mea, și am spus-o și domnul
președinte a avut deschiderea și amabilitatea să ne dea cuvântul, este ca acest proiect săl ducem împreună, toți, până la capăt și să-l includem în Programul de dezvoltare a
județului 2021-2027. Eu aș vrea cât mai repede și avem premise. Acum, în luna mai va
veni o puternică delegație din partea Academiei Europene, următorul președinte,
profesorul Zaffagnini de la Bologna, de la celebrul Institut Rizzoli care are legătură și cu
unul dintre centrele FIFA și care a spus, vrem să vă evaluăm să vedem cum ați putea fi
acreditați pe anumite domenii și eu aș vrea ca această acreditare sau, mă rog, preacreditare, cum doriți să îi spuneți, să fie pozitivă și noi să ne putem face această
construcție. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru răbdare, îi mulțumesc în primul râd,
iarăși, domnului președinte pentru sprijinul și amabilitatea de a-mi fi dat posibilitatea să
vă prezint acest lucru. Vă mulțumesc foarte frumos.
Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos, domnule profesor și știm, suntem
conștienți cu toții că tot ceea ce înseamnă investiție în sănătate este un beneficiu pentru
județul Mureș și pentru Târgu Mureș și, bineînțeles, ceea ce depinde de noi vom face totul
ca să încercăm să aducem cât mai mulți bani în acest domeniu, dar asta nu va depinde de
noi. Și în așa fel, rog toți factorii care cunoaștem ce înseamnă o astfel de investiție, să
încercăm să facem lobby la București și la ministere pentru că, fără a avea sprijinul
Bucureștiului, nu vom putea face mare lucru când este vorba de proiecte de o anvergură
atât de mare.
Vă mulțumesc. Dacă cineva mai dorește să ia cuvântul? Nu? Atunci vă mulțumesc pentru
prezență, vă doresc o zi deosebit de plăcută și ne vedem atunci luni, la ora 13.00.
Lucrările ședinței se încheie la ora 13.40.
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