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28 februarie 2020 

În deschiderea ședinței extraordinare 
a Consiliului Județean Maramureș, 
managerii celor două spitale aflate 
în subordinea CJ Maramureș, 
Spitalului Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare 
și Spitalul de Boli Infecțioase și 
Psihiatrie Baia Mare, au anunțat 
că cele două unități sunt pregătite 
pentru orice scenariu de îmbolnăvire 
cu virusul Covid-19. Consiliul 
Județean Maramureș a anunțat că va 
sprijini cele două instituții în acest 
demers, prin alocarea de resurse 
financiare suficiente pentru a-și 
achiziționa în continuare necesarul 
de materiale de protecție.

11 martie 2020

Comitetul Județean pentru Situații 
de Urgență (CJSU) Maramureș s-a 
întrunit în ședință, stabilind o serie de 
măsuri. Gabriel Zetea, președintele 
CJ Maramureș a declarat că: „În 
calitate de vicepreședinte al CJSU 
Maramureș am fost de acord ca, pe 
lângă decizia Ministerului Educației, 
de a fi suspendate cursurile în 
învățământul preșcolar, școlar și 
liceal, să fie suspendate, până în 
22 martie, toate activitățile de tip 
after-school în județul Maramureș, 
dar și alte programe cultural-
educaționale care implică copii, cu 
posibilitatea ca această măsură să 
fie prelungită. Totodată, s-a decis 
în cadrul CJSU ca profesorii să nu 
fie prezenți în incinta unităților de 
învățământ preuniversitar de stat 
sau privat, urmând ca, până în 22 
martie, cu posibilitatea prelungirii 
măsurii, să asigure prezența doar 
conducerea și personalul auxiliar 
necesar (contabilitate, personal de 
întreținere, pază)”.

12 martie 2020

S-a numit prin Dispoziția preșe-
dintelui Consiliului Județean un 
grup de lucru coordonat de șeful 
administrației județene, care a luat 

o serie de măsuri folosite ulterior ca 
model de alte administrații județene 
din Ardeal. 

13 martie 2020 

Preşedintele CJ Maramureș, Gabriel 
Zetea lansează un apel la calm și 
îi roagă pe toți maramureșenii să 
respecte regulile impuse de autorități 
pentru a preveni răspândirea acestei 
infecții.
De asemenea, la inițiativa domnului 
primar din Borșa, domnul Timiş Ion 
Sorin, șeful administrației județene a 
luat legătura cu domnul ministru al 
Afacerilor Externe și au încercat să 
identifice împreună căile prin care 
borşenii din zona Trento, în Italia, ar 
putea fi repatriați.

16 martie 2020 

Pentru a veni în sprijinul angajaților 
Consiliului Județean Maramureș, 
Preşedintele Gabriel Zetea a emis 
o dispoziție privind măsurile 
luate pentru limitarea contactului 
interpersonal pentru angajații CJ 
Maramureș și ai instituţiilor din 
subordine, măsuri care pot fi preluate 
și adoptate și de alte instituții publice 
sau private. 

17 martie 2020

Consiliul Județean Maramureș a 
anunțat că va cofinanța achiziția 
platformei integrate de biologie 
moleculară, echipament medical 
care se ridică la valoarea totală de 
450.000 de lei, e necesar în cadrul 
Laboratorului de Analize Medicale 
a Spitalului de Boli Infecțioase și 
Psihiatrie Baia Mare, unitate sanitară 
aflată în subordinea administrației 
județene. 

19 martie 2020 

Preşedintele CJ Maramureș a 
anunțat că susține demersul 
Organizației Patronale a Retailerilor 
din România care cere închiderea 
imediată a centrelor comerciale de 

tip mall din întreaga țară, cu ex-
ce pția magazinelor alimentare și a 
farmaciilor. 
„În acest context, cer public Pre-
fectului Judeţului Ma ra mureş în-
chiderea zonelor non-ali mentare și 
neesențiale ale cen trelor comerciale 
din județul Maramureș, concomitent 
cu demararea unor solicitări ferme 
către Guvernul României pentru 
a obține compensații financiare și 
stimulente economice pentru agen-
ții comerciali afectați direct către 
această măsură”, a spus Gabriel Zetea. 

23 martie 2020 

În calitate de președinte al Consi-
liului Județean Maramureș și vice-
pre ședinte al Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență (CJSU), 
Gabriel Zetea a cerut IMPERATIV 
Prefectului Județului, adoptarea în 
cadrul CJSU a unor măsuri restrictive 
pentru protejarea cetățenilor 
Maramureșului. CJSU Maramureş 
a acceptat aceste propuneri și a și 
votat implementarea lor în județ 
începând cu data de 25 martie. 
Maramureșul este astfel, din nou, 
în prima linie a bătăliei împotriva 
COVID-19! Printre acestea s-au 
numărat interzicerea circulației 
persoanelor fără motive justificate, 
adoptarea unui program special 
de cumpărături pentru vârstnici și 
verificarea persoanelor care intră în 
județul nostru. 

26 martie 2020

Lucrările de amenajare a spațiului 
destinat noului aparat Real Time 
PCR, o nouă platformă integrată 
de biologie moleculară pentru 
efectuarea testelor COVID-19, sunt 
în plină desfășurare la Spitalul de 
Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia 
Mare. Preşedintele CJ Maramureș a 
verificat, alături de doamna manager 
Rusu Ludovica, stadiul lucrărilor.
31 martie 2020 
Procedura de achiziție pentru noua 
platformă integrată de biologie 
moleculară (care conține și aparatul 
Real Time PCR) pentru testarea 
infecțiilor cu COVID-19 pentru 
Spitalul de Boli Infecțioase și 
Psihiatrie din Baia Mare, a fost 
finalizată azi cu succes. 
1 aprilie 2020 
CJ Maramureș a anunțat că finan-
țează achiziția unui nou aparat de 
testare REAL TIME PCR, în sumă 
de 450.000 de lei, în Maramureșul 
Voievodal, la Spitalul Orășenesc din 
Vișeu de Sus. 

2 aprilie 2020 

În cadrul ședinței de îndată a Con-
siliului Judeţean Maramureș, a fost 
alocată suma de 450.000 lei pentru 
achiziționarea unui aparat de testare 
rapidă PCR la Spitalul Orășenesc 
Vișeu de Sus. În cadrul aceleiași 
şedinţe, președintele Gabriel Zetea a 

prezentat situația stocurilor echipa-
mentelor de protecție din spitalele 
aflate în subordinea Consiliului.

3 aprilie 2020 

Preşedintele Gabriel Zetea a vizi-
tat, alături de doctorul Rareș Pop, 
directorul DSP Maramureș, și 
doamna manager Ludovica Rusu, 
noul laborator de biologie mole-
culară pentru testarea COVID-19 
de la Spitalul de Boli Infecțioase și 
Psihiatrie Baia Mare.

4 aprilie 2020 

Pentru prevenirea răspândirea 
bolii COVID-19 în Maramureș, în 
calitate de președinte al Consiliului 
Județean și în urma consultării 
cu prefectul Județului, Nicolae-
Silviu Ungur, dar și cu directorul 
Direcției de Sănătate Publică 
(DSP), dr. Rareș Pop, Gabriel Zetea 
a solicitat Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență (CJSU) 
adoptarea a patru noi măsuri cu 
caracter de obligativitate în județ, 
care să fie aplicate de luni, 6 aprilie 
2020, printre acestea s-a numărat 
obligativitatea pentru toți cetățenii 
de a-și acoperi fața (nas, gură) cu 
mască, inclusiv măști improvizate sau 
alte materiale de protecție, de unică 
folosință sau reutilizabile, în vederea 
reducerii riscului epidemiologic, de 
transmitere a virusului SARS-Cov-2.  
Măsura aplicată în spații publice 
sau la locul de muncă de către toate 
persoanele, fie că acestea prezintă 
simptome de infecție respiratorie 
sau nu. O altă măsură s-a referit 
la testarea persoanelor aflate în 
carantină, cu teste rapide. 

8 aprilie 2020 

Consiliul Judeţean Maramureș alocă 
450.000 lei pentru construirea unei 
PLATFORME INTEGRATE 
de biologie moleculară în Sighetu 
Marmației.

11 aprilie 2020 

Preşedintele Gabriel Zetea anun-
ță: „În urma discuțiilor pe care 
le-am purtat personal cu direc-

O CRONOLOGIE A RESPONSABILITĂŢII
Încă de la declanșarea 
pandemiei cauzate de 

noul coronavirus, Consiliul 
Județean Maramureș a 
luat numeroase măsuri 

pentru a proteja sănătatea 
maramureșenilor, multe 

dintre ele în premieră 
la nivel național. Vă 

prezentăm o cronologie 
a faptelor și măsurilor 

luate în perioada stării de 
urgență.
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to rul General al Besmax Pharma 
Distribution, am obținut pen tru 
Maramureș, GRATUIT, o tehno-
logie performantă pen tru tratarea 
COVID-19. Echipamen tul complet 
de colectare plasmă umană va ajunge 
săptămâna viitoare în județ”. 

12 aprilie 2020 

Președintele CJ Maramureș, Gabriel 
Zetea a avut o conferință telefonică 
cu ambasadorul Republicii Populare 
Chineze în România, Excelența 
Sa, Jiang Yu, pentru a aduce doi 
medici chinezi în spitalele din 
Maramureș, care să ne ajute în lupta 
cu coronavirusul SARS-CoV2.

13 aprilie 2020 

Se prezintă din nou situația 
stocurilor de materiale de protecție la 
spitalele din subordinea Consiliului 
Județean - asigurate de administrația 
județeană din donații și din fondurile 
proprii ale unităților medicale. 

14 aprilie 2020 

Consiliul Județean Maramureș 
anunță că Spitalul de Boli Infecțioase 
și Psihiatrie Baia Mare fost selectat 
oficial în lista spitalelor din România 
care asigură asistență medicală 
pacienților testați pozitiv cu virusul 
SARS-CoV-2 în faza I.

15 aprilie 2020 

35.000 de kituri cu materiale de 
protecție pentru categoriile de 
persoane vulnerabile din Maramureș 
ajung la beneficiari.

17 aprilie 

La inițiativa Consiliului Județean 
Mara mureș, a Primăriei Baia Mare, 
dar și a Filialei Maramureș a Camerei 
de Comerț și Industrie Ro mâ nia 
– China, a fost posibilă o video-
conferință cu medicii chinezi, pentru 
cadre medicale din 40 de spitale din 
România.
Tot în 17 aprilie, echipele de voluntari 
au continuat distribuţia materialelor 
de protecție în Maramureșul Istoric, 
pentru categoriile de persoane 
vulnerabile. 

23 aprilie 

Preşedintele CJ Maramureș a vizitat 
platforma de biologie moleculară 
care funcționează în cadrul Spitalului 
de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia 
Mare și care servește la depistarea 
infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2.

27 aprilie 2020 

Preşedintele CJ, Gabriel Zetea 
anunță după o vizită efectuată în 
comuna Fărcașa: 

„Măsurile adoptate 
de conducerea Eaton 
Fărcașa pentru protecția 
salariaților sunt conforme cu 
recomandările Ministerului 
Sănă tății. În urma consultărilor 
avute cu dr. Rareș Pop, 
directorul Direcției de Sănătate 
Publică Maramureș, am decis 
testarea unor persoane din 
cadrul Eaton, contacți direcți ai 
persoanelor deja confirmate cu 
COVID-19”.

28 aprilie 2020 

5,5 milioane de lei reprezintă 
finanțarea Consiliului Județean 
pentru Spitalul de Urgență Baia 
Mare, în primele patru luni ale 
anului 2020, a anunțat președintele 
CJ Maramureș. 

29 aprilie 2020 

Continuă testele realizate în Fărcașa, 
toate fiind negative. 

30 aprilie 2020 

Dr. Dacian Juca – medicul urgen-
tist care a instruit toate secțiile 
din Spitalul Județean cu privire la 
îmbrăcarea/dezbrăcarea echipamen-
tului de protecție în lupta cu 
Covid-19. 

30 aprilie 2020

Preşedintele CJ Maramureș face 
un apel: „Relansarea economică – 
PRIORITATEA NUMĂRUL 1 a 
Maramureșului!”.
Tot în 30 aprilie a început livrarea 
echi pa mentelor medicale pentru 
laboratorul de biologie moleculară 
din Vișeu de Sus, unde vor fi 
efectuate teste PCR.

1 mai 2020 

La Centrul de Transfuzie Sanguină 
din Maramureș a ajuns cu titlu 
gratuit, un echipament complet de 
colectare plasmă umană, produs în 
Germania.

În contextul pandemiei gene-
rate de virusul SARS-CoV-2, 
efectele economice negative 
se resimt nu doar la nivelul 

me diului economic, ci și la nivelul 
autorităților locale. Bugetele autori-
tăților locale au de suferit atât prin 
susținerea cheltuielilor, deloc negli-
jabile, pentru combaterea pandemiei, 
cât și prin diminuarea încasărilor din 
taxe și impozite, datorate sistării 
activității economice în mai multe 
domenii. 

Șeful administrației județene, Ga-
briel Zetea, a declarat în nenumărate 
rânduri că viitorul nostru, al tuturor, 
depinde de relansarea activității eco-
nomice. 

„Redeschiderea activi tății econo-
mice pentru a avea taxe și impozite 
colectate la bugetele locale și la 
bugetul consolidat al statului român, 
trebuie să cons ti tuie o prioritate. 
Îmi doresc să încurajăm, pe cât se 
poate, fiecare cetățean al județului 
Maramureș ca, în condiții de 
siguranță, să își continue activitatea 
profesională. Este foarte important, 
atât pentru economia județului 
Mara mureș, cât și pentru cea na-
țio nală, să muncim în perioada ur-
mătoare. Criza sanitară va trece, însă 
ne vom lovi de o criză economică 

peste care va fi extrem de dificil 
să trecem dacă autoritățile locale, 
cele centrale și mediul privat nu 
își vor uni forțele într-un efort 
colectiv de redresare economică”, a 
arătat Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean Maramureș. 

Acesta a mai precizat că pentru a-și 
putea continua activitatea în condiții 
de siguranță, operatorii economici 
sunt datori să garanteze protecția 
angajaților și să ia toate măsurile 
necesare în acest sens. În urma 
unei vizite efectuate la sediul unuia 
dintre cei mai importanți operatori 
economici din Maramureș, Eaton 
Fărcașa, președintele Consiliului 
Județean Maramureș a menționat 
că investițiile făcute de angajatorul 
de la Fărcașa, pentru asigurarea pro-
tecției fiecărui angajat, ar trebui 
să constituie un exemplu pentru 
operatorii economici de pre-
tutindeni.

Relansarea economică, 
prioritatea numărul 1 în judeţul Maramureș!
În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc marți, 28 aprilie, președintele 
instituției, Gabriel Zetea, a subliniat că, pentru a diminua efectele negative ale crizei economice, 
care o va urma pe cea sanitară, este esențial ca cei care pot să muncească în condiții de siguranță, 
să continue să o facă.
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Centrul de testare, care cu-
prinde și aparatul Real 
Time PCR este func-
țional din 21 aprilie, dată 

de la care figurează pe lista unităților 
care testează oficial pacienți, pentru 
depistarea infecțiilor cu noul 
coronavirus. Tot de atunci, Spitalul 
de Boli Infecțioase și Psihiatrie 
Baia Mare a fost selectat în rândul 
unităților care asigură asistență 
medicală pacienților testați pozitiv 
cu virusul SARS-CoV-2, în faza I.

Laboratorul este primul dintre cele 
trei finanțate de Consiliul Județean 
Maramureș care a fost pus în funcțiune 
și are o capacitate de procesare de 
până la 300 de teste pe zi. Dr. Mihaela 
Sabou, șef al laboratorului de biologie 
moleculară, a arătat că pentru a ajunge 
la detectarea noului coronavirus, în 
probele care ajung în laborator, este 
necesară parcurgerea a trei etape. 

„Cu ajutorul acestei platforme per-
formante putem diagnostica infecția 
cu noul coronavirus SARS-CoV-2. 
Diagnosticarea cuprinde trei etape, 
prima constând în extragerea acizilor 
nucleici, după care urmează partea de 
amplificare a unor secvențe specifice 
de nucleotide. În final, se ajunge 
la detecția propriu-zisă a acizilor 
nucleici”, a declarat dr. Mihaela 
Sabou, șef al laboratorului de biologie 
moleculară.

În ceea ce privește strategia de tes-
tare, ec. Ludovica Rusu, manager 
al Spitalului de Boli Infecțioase și 
Psihiatrie Baia Mare, a subliniat că 
se va respecta metodologia de su-
praveghere a SARS-CoV-2. „Testă-
rile se vor efectua în baza unui 

algoritm de testare și prioritizare a 
testărilor, conform metodologiei 
de supraveghere a SARS-CoV-2”, a 
declarat ec. Ludovica Rusu, mana-
gerul Spitalului de Boli Infecțioase și 
Psihiatrie Baia Mare.

Președintele Consiliului Județean 
Maramureș, una dintre cele mai ac-
tive voci la nivel județean care mi-
litează pentru testarea unui procent 
cât mai mare din populație, a ținut 
să felicite atât managementul, cât 
și personalul din cadrul Spitalului 
de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia 
Mare, pentru eforturile depuse în 
vederea punerii în funcțiune a noului 
laborator. 

Laboratorul de testare COVID-19  
de la Spitalul de Boli Infecţioase și Psihiatrie 
a fost inclus în lista centrelor naţionale  
de testare, din 21 aprilie

Joi, 23 aprilie, președintele 
Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea, a 
vizitat platforma de bilogie 
moleculară care funcționează 
în cadrul Spitalului de Boli 
Infecțioase și Psihiatrie 
Baia Mare și 
care servește 
la depistarea 
infecțiilor cu 
virusul SARS-CoV-2. 

„Felicit mana gementul Spitalului de 
Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare 
pentru rapiditatea cu care s-a reușit 
instalarea tuturor echipamentelor și 
demararea procedurilor de testare la 
laboratorul de biologie moleculară. De 
asemenea, felicit întregul personal medical care, dincolo de riscurile 
la care se expune, face posibilă funcționarea acestui laborator și 
prin urmare, testarea maramureșenilor”.

Gabriel Zetea, preşedinte CJ Maramureş

Cristian Vlad, directorul 
uni tății medicale din 
Vișeu, a arătat că labo-
ratorul va funcț io na în 

corpul C al spitalului, o construcție 
proaspăt finalizată, iar medicul, 
asistenții și biologii care vor efectua 
testele PCR în Maramureșul istoric au 
început pregătirea. 

„Corpul de clădire este nou, iar 
echipamentele necesare pentru 
laborator au fost achiziționate extrem 
de repede, începând deja livrarea 
acestora. Așteptăm alte două tranșe 
săptămâna viitoare, aparatul propriu-
zis urmând să ajungă, potrivit firmei 
livratoare, în jurul datei de 10 mai 
2020. După ce vor fi instalate toate 
echipamentele medicale, vom solicita 
avizele necesare și vom figura în lista 
națională a centrelor de testare. Vom 
respecta procedura Ministerului Sănă-
tății, însă este extraordinar faptul 
că vom putea efectua testele aici, în 
nordul județului, fără a aștepta să 
primim rezultatele din Baia Mare sau, 
cum a fost la începutul pandemiei, 
din Cluj sau din alte părți ale țării. 
Apreciem implicarea extraordinară 
a conducerii Consiliului Județean 
Maramureș și a președintelui Gabriel 
Zetea privind această alocare foarte 
importantă pentru Spitalul Vișeu de 
Sus, dat fiind faptul că, cei 450.000 
de lei care au reprezentant finanțarea 
instituției județene au fost suficienți 
pentru a achiziționa toate elementele 
necesare în laboratorul de biologie 
moleculară, nu doar aparatul PCR 
în care vor fi prelucrate testele. Am 
început deja pregătirea personalului, 
iar la acest sfârșit de săptămână, 
medicul nostru va merge la Spitalul de 
Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia 
Mare, unde se efectuează deja teste 

PCR, pentru a vedea la fața locului 
care este procedura efectivă de analiză 
a probelor recoltate. Am stabilit și 
medicii și biologii care vor asigura 
activitatea în laboratorul de biologie 
molecular, în schimburi, și așteptăm 
să putem demara testările în zona 
noastră. După ce vom primi avizul 
final de la Ministerul Sănătății, vom 
începe și testarea în paralel, așa cum au 
făcut și colegii de la spitalul din Baia 
Mare, pentru a fi siguri că se respectă 
toți pașii necesari. Un lucru important 
pe care doresc să îl mai precizez este 
că, odată depășită această pandemie, 
aparatul pe care l-am achiziționat va 
putea fi folosit pentru a identifica și 
alte probleme medicale”, a declarat 
Cristian Vlad, directorul Spitalului 
Orășenesc Vișeu de Sus. 

„Această finanțare a Consiliului 
Județean a urmărit replicarea plat for-
mei de biologie moleculară din Baia 
Mare, în orașul Vișeu de Sus, astfel încât 
cetățenii din Maramureșul Voievodal 
să aibă acces mai facil la testarea pentru 
infecțiile cu noul coronavirus. În urma 
discuțiilor cu administrația locală, dar 
și cu directorul Spitalului Orășenesc, 
Cristian Vlad, am stabilit că la Vișeu 

de Sus există necesarul de personal 
calificat pentru ca aceasta platformă 
să funcționeze. Prin punerea în 
funcțiune a laboratorului se va dubla 
numărul de teste care pot fi procesate 
zilnic în județul Maramureș și astfel ne 
respectăm cuvântul dat, acela de a face 
tot ce stă în puterile noastre pentru a 
proteja sănătatea maramureșenilor. 
Felicit conducerea Spitalului Orășe-
nesc Vișeu de Sus pentru rapiditatea 
cu care au făcut licitația și au îndeplinit 
procedurile de achiziție, dar și pentru 
toate investițiile pe care le-au făcut în 
noul corp de clădire a unității sanitare. 
Am convingerea că acest laborator 
de biologie moleculară va aduce o 
stare de liniște în rândul cetățenilor 
județului, prin faptul că vom crește 
considerabil numărul de teste rea-
lizate pentru prevenirea răspândirii 
noului coronavirus SARS-CoV-2. 
Mulțumim, încă o dată, tuturor celor 
care se află în linia întâi în această 
bătălie și transmitem recunoștința 
noastră pentru sacrificiile pe care le 
fac în fiecare moment. Toți cei care 
înfruntă pandemia pentru binele 
nostru, al tuturor, sunt eroii noștri”, a 
declarat șeful administrației județene, 
Gabriel Zetea. 

A început livrarea echipamentelor 
medicale pentru laboratorul de biologie 
moleculară din Vișeu de Sus
În cursul zilei de joi, 30 aprilie, la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus a început 
livrarea echipamentelor necesare pentru noul laborator de biologie 
moleculară în care vor fi făcute teste pentru identificarea coronavirusului 
SARS-CoV-2. Consiliul Județean Maramureș a alocat, la începutul lunii 
aprilie, suma de 450.000 de lei pentru Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, 
sumă necesară pentru achiziționarea noului aparat de testare PCR, dar și 
pentru echipamentele adiacente. 

„Odată depășită această 
pandemie, aparatul pe care 

l-am achiziționat va putea fi 
folosit pentru a identifica și 

alte probleme medicale”.
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Fiecare astfel de kit cuprinde 
măști, mănuși, dezinfectanți, 
dar și produse pentru igiena 
personală. Beneficiarii aces-

tui proiect sunt persoanele care 
au împlinit vârsta de 65 de ani, 
persoanele care beneficiază de aju-
tor social, persoanele cu venituri 
reduse, persoanele cu dizabilități sau 
însoțitori ai acestora, precum și alte 
categorii de persoane defavorizate/
nevoiașe.
Punerea în aplicare a prevederilor 
acestei hotărâri s-a realizat de către 
Consiliul Județean Maramureș în 
parteneriat cu Crucea Roșie Română 
– Filiala Maramureș, Serviciul 

de Ajutor Maltez în România – 
Sucursala Baia Mare și 75 de unități 
administrativ-teritoriale din județ. 
Consiliul Județean Maramureș s-a 
angajat să centralizeze de la unitățile 
administrativ-teritoriale din județ 
situațiile privind persoanele care 
vor beneficia de ajutor și să asigure 
finanțarea cheltuielilor în sumă 
de 3.500.000 lei pentru produsele 
de protecție. Totodată, instituția 
județeană s-a implicat în distribuirea 
produsele de protecție către uni-
tățile administrativ-teritoriale din 
județ și va verifica modul de deru-
lare a procedurii de distribuire a 
produselor către beneficiari.

Administrația județeană participă, 
prin mijloace proprii, la derularea 
tuturor acțiunilor specifice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor 
hotărârii. 
În același timp, Crucea Roșie Româ-
nă – Filiala Maramureș, împreună 
cu Serviciul de Ajutor Maltez în 
România – Sucursala Baia Mare au 
contribuit la distribuirea produ-

Consiliul Judeţean a oferit  
35.000 de kituri  
cu materiale de protecţie 
pentru categoriile de persoane vulnerabile 
din Maramureș

În ședința de îndată a Consiliului Județean Maramureș, care a 
avut loc în 8 aprilie, în sistem videoconferință, aleșii județeni 
au aprobat măsurile pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Hotărârii nr. 15/2020 a Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență, 
care se referă la ajutorarea unor 
categorii de persoane vulnerabile, 
prin distribuirea de kituri cuprinzând 
materiale de protecție, în scopul 
prevenirii și limitării răspândirii 
infecțiilor cu noul coronavirus. 

se lor, au colaborat cu unitățile 
administrativ-teritoriale pe durata 
desfășurării acțiunilor de distribuire 
și au menținut legătura cu Consiliul 
Județean Maramureș, semnalând 
orice problemă constatată cu ocazia 
desfășurării acțiunilor de distribuire. 

Peste 7.000 de kituri au ajuns 
miercuri, 15 aprilie, la o parte dintre 
unitățile administrativ-teritoriale 
din județ, iar restul, până la 35.000 
au fost distribuite joi, 16 aprilie. 
Pentru procesul de distribuire au 
fost stabilite șase trasee, până în 

prezent fiind acoperite două dintre 
ele. Astfel, pachetele au ajuns în Țara 
Codrului, în UAT-urile: Ardusat, 
Fărcașa, Gârdani, Ariniș, Asuaju de 
Sus, Băița de Sub Codru, Băsești, 
Bicaz, Oarța de Jos, Ulmeni, Sălsig 
dar și în Țara Lăpușului, la UAT-
urile: Groși, Dumbrăvița, Copalnic 
Mănăștur, Cernești, Târgu Lăpuș, 
Cupșeni, Băiuț, Suciu de Sus, Groșii 
Țibleșului, Coroieni, Vima Mică și 
Lăpuș. 
Pentru a se asigura buna desfășurare 
a procedurii de distribuire a materia-
le lor către beneficiari, alături de 
comisiile Consiliului Județean Mara-
mureș, au fost prezenți, pe traseele 
parcurse miercuri, și reprezentanții 
executivului instituției, respectiv 
președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea, dar și 
vicepreședinții Ioan Doru Dăncuș și 
George Moldovan. 

Joi, 16 aprilie, au ajuns peste 20.000 
de kituri în Maramureșul Istoric, 
regiune pentru care au fost gândite 
trei trasee distincte, precum și peste 
7.000 de kituri în Țara Chioarului. 
Primul traseu din Maramureșul 
Istoric cuprinde UAT-urile: Cavnic, 
Budești, Călinești, Strâmtura, 
Rozavlea, Șieu, Poienile Izei, Botiza, 
Bogdan Vodă, Ieud, Dragomirești, 
Săliștea de Sus, Săcel, Bârsana, 
Oncești. 

Pe cel de-al doilea traseu din această 
regiune au fost incluse localitățile: 
Baia Sprie, Desești, Giulești, Ocna 
Șugatag, Vadu Izei, Sighetu Mar-
mației, Sarasău, Câmpulung la Tisa, 
Săpânța și Remeți. 

Cel de-al treilea traseu din Mara mu-
reșul Istoric cuprinde localitățile de 
pe Valea Vaserului, respectiv: Borșa, 
Moisei, Vișeu de Sus, Vișeu de Jos, 
Ruscova, Repedea, Poienile de sub 
Munte, Leordina, Petrova, Bistra, 
Rona de Sus, Rona de Jos și Bocicoiu 
Mare. 

În ceea ce privește Țara 
Chioarului, kiturile distribuite  
vor ajunge în localitățile:  
Tăuții Măgherăuș, Ci câr lău,  
Seini, Recea, Satulung, Mi re-
șu Mare, Șomcuta Mare, Valea 
Chioarului, Coltău, Săcălășeni, 
Coaș, Remetea Chioarului  
și Boiu Mare. 
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În urma discuțiilor pe care pre-
ședintele Consiliului Jude țean 
Maramureș, Gabriel Zetea, 
le-a purtat cu Florin Hozoc – 

directorul General al Besmax Pharma 
Distribution, la Centrul de Transfuzie 
Sanguină din Maramureș a ajuns 
vineri, 1 mai 2020, cu titlu gratuit, 
un echipament complet de colectare 
plasmă umană, produs în Germania, 
care va putea fi folosit timp de 12 
luni de către medicii maramureșeni. 
Plasmafereza a fost deja instalată, 
urmând ca, în cursul săptămânii 

viitoare - după efectuarea instruc-
tajului personalului - să fie 
pusă în funcțiune. Colectarea 
plasmei convalescente se va 
realiza potrivit protocoalelor 

experimentale aprobate de către Minis-
terul Sănătății și în baza acordului 
medical în cheiat între Centrul de 
Transfuzie Sanguină Maramureș, 
reprezentat prin directorul Ștefania 
Weber, și Spitalul de Boli Infecțioase 
și Psihiatrie Baia Mare, manager 
Ludovica Rusu. 

„Acest complex medical ajută la 
colectarea plasmei umane de la pacienții 
vindecați de COVID-19, fiind ulterior 
folosită în cazul bolnavilor infectați cu 
noul coronavirus SARS-CoV2. Plasma 
convalescentă colectată va fi utilizată 
exclusiv pentru prevenirea infectării 
persoanelor vulnerabile sau a celor cu 
risc major de infectare, dar și pentru 
tratarea pacienților critici infectați 
cu acest coronavirus. Echipamentul a 
venit și cu 100 de kituri de colectare 
plasmă umană, astfel că maramureșenii 
care au COVID-19 vor fi tratați la fel 
ca bolnavii din țări care au implementat 
deja cu succes această terapie”, a 
declarat Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean Maramureș. 

Șeful administrației județene a 
subliniat faptul că este foarte important 
că județul Maramureș beneficiază de 
cea mai înaltă tehnologie în domeniul 
tratării pacienților infectați cu noul 
coronavirus și reprezintă un real sprijin 
în vindecarea pacienților pozitivi 
COVID-19.

 „Aduc sincere mulțumiri directorului 
general al Besmax Pharma Distri-

bution, Florin Hozoc, care, după 
ju  de țul de baștină, a ales să ajute 
și Maramureșul cu un echipament 
medical atât de performant în lupta 
cu COVID-19, aparat pe care îl 
vom folosi gratuit, timp de 12 luni. 
I-am explicat, în discuția pe care 
am avut-o, că în județul nostru vor 
funcționa, în curând, trei echipamente 
Real Time-PCR, achiziționate prin 
finanțare și de la bugetul județului 
și este posibil să asistăm la o creștere 
a cifrei pacienților diagnosticați cu 
noul coronavirus. Acesta este motivul 
principal pentru care avem nevoie de 
tratamente performante în lupta cu 
Covid-19, în Maramureș. La Spitalul 
de Boli Infecțioase și Psihiatrie am 
avut, în ultimele zile, o medie zilnică 
de aproape 100 de teste pentru 
identificarea noului coronavirus, iar în 
zilele următoare, aparatul Real-Time 
PCR va ajunge și la Spitalul Orășenesc 
Vișeu de Sus. Și în Maramureșul istoric 
este imperios necesar ca cetățenii să fie 
testați, pentru a depăși cât mai curând 
această pandemie și cu cât mai puține 
pierderi. Le mulțumesc pentru buna 
colaborare doamnelor Ștefania Weber, 
director al Centrului de Transfuzie 
Sanguină Maramureș, și Ludovica 
Rusu, manager al Spitalului de Boli 
Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, 
care au înțeles cât este de important 
ca, în asemenea momente, să lucrăm 
cu toții împreună”, a declarat șeful 
administrației județene, Gabriel Zetea. 

Un aparat similar a ajuns deja în 
județul Neamț, iar alte trei aparate au 
fost donate Ministerului Sănătății, care 
le-a trimis spre folosință către unități 
medicale importante din România. 
Echipamentul de plasmafereză este 
model AURORA Plasmapheresis 
Sys tems, produs de FreseniusKabi 
Ger mania, BesmaxPharma Distri-
bu tion SRL nefiind producător sau 
distribuitor al acestor echipamente 
sau unele similare, și va putea fi folosit 
gratuit, pentru o perioadă de 12 luni, 
după care va fi returnat proprietarului. 

Plasmafereza pentru tratarea pacienţilor 
cu COVID-19, oferită gratuit Consiliului 
Judeţean, a fost instalată la Centrul  
de Transfuzie Sanguină din Maramureș

În urma ordonanțelor militare, 
autoritățile locale au primit 
foarte multe noi atribuții ce 
țin de suportarea cheltuielilor 

cu unitățile de asistență socială și 
spitalele din subordine, dezinfecții 
generale, sarcini privind carantinarea 
persoanelor, dar și persoanele izolate 
și cele peste 65 de ani, procurarea de 
materiale de protecție și alimente 
pentru categoriile de risc. Având 
în vedere toate acestea, cheltuielile 
autorităților locale au crescut 
exponențial, fapt ce a dus la un 
necesar financiar suplimentar pentru 
a putea asigura funcționarea lor în 
perioada următoare. 

Rectificarea bugetară a Guvernului 
nu rezolvă nici pe departe problema 
finanțării autorităților locale. 
Alocarea din impozitul pe venit 
pentru fiecare unitate administrativ-
teritorială a crescut de la 63% la 65% 
însă, având în vedere că activitatea 
economică este sistată, încasările 
din acest impozit sunt aproape 
inexistente. Au fost alocate sume 
suplimentare din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, însă 
acestea sunt departe de a fi suficiente. 
În urma rectificării bugetare și a 
balansării fondurilor diminuate 
cu sumele alocate, multe unități 
administrativ-teritoriale din județul 
Maramureș nu primesc niciun ban în 

plus. Mai mult, patru localități din 
județ, respectiv Baia Mare, Tăuții 
Măgherăuș, Fărcașa și Dumbrăvița, 
nu au primit alocări din TVA, fiindu-
le diminuat și impozitul pe venit, 
fapt ce a rezultat într-o rectificare 
negativă a bugetului.

Șeful administrației județene a 
arătat că dacă situația privind bu-
ge tele locale nu se va redresa în 
viitorul apropiat, autoritățile lo-
cale riscă colapsul financiar și că 
supraviețuirea lor este posibilă 
numai prin restituirea de la bugetul 
de stat, a cheltuielilor efectuate 
până în prezent în lupta împotriva 
noului coronavirus. „Autoritățile 
locale nu pot să funcționeze pe 
deficit. Dacă se va continua în acest 
fel și Guvernul României nu va aloca 
sumele care au fost uitate a fi alocate 
la începutul anului, prin legea 
bugetului de stat, în maximum două 
luni de zile administrațiile locale vor 
intra în colaps financiar. E nevoie 
de o mai bună colaborare între 
Guvern și Parlament, pentru a salva 
administrațiile locale. În caz contrar, 
dincolo de activitatea zilnică a 
fiecărei autorități locale, grav afectate 
vor fi spitalele și centrele de asistență 
socială din subordinea acestora. 
Spitalele își asigură funcționarea în 
baza contractelor de finanțare cu 

Casa de Asigurări de Sănătate, mult 
diminuate în această perioadă, și 
prin resursele alocate de autoritățile 
în subordinea cărora se află. Chiar 
dacă managementul unor spitale 
a fost preluat de către Ministerul 
Sănătății, acestea nu beneficiază 
de niciun sprijin financiar din 
această direcție. Consiliul Județean 
Maramureș a alocat până în prezent 
peste 7 milioane de lei pentru 
măsurile de combatere a noului 
coronavirus, pe lângă fondurile de 
peste 7 milioane de lei alocate direct 
spitalelor din bugetul instituţiei. E 
nevoie de resurse financiare ime-
diate în bugetul Consiliului Jude-
țean Maramureș, pentru a putea 
continua sprijinul acordat unităților 
medicale”, a declarat Gabriel Zetea, 
Președintele Consiliului Județean 
Maramureș.

În cazul concret al Consiliului 
Județean Maramureș, mai există o 
mare problemă în cadrul DGASPC 
Maramureș, instituție din subordine 
pentru care alocarea financiară 
asigură continuitatea funcționării 
până în luna iunie. Dacă până atunci 
nu se vor primi resursele financiare 
de peste 40 de milioane de lei 
necesare, funcționarea în condiții de 
normalitate a instituției nu va mai fi 
posibilă.

În deschiderea ședinței 
ordinare a Consiliului 
Județean Maramureș care 
a avut loc marți, 28 aprilie, 
șeful administrației județene, 
Gabriel Zetea, a informat 
autoritatea deliberativă 
a instituției cu privire la 
rectificarea bugetară total 
nesatisfăcătoare a Guvernului, 
care riscă să aducă autoritățile 
locale în pragul colapsului.

Autorităţile locale din Maramureș  
sunt în dificultate financiară 
după rectificarea bugetară a Guvernului
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Șeful administraţiei județene, 
Gabriel Zetea, a oferit in-
formații cu privire la pro-
cedura de testare pen-

tru depistarea infecțiilor cu noul 
coronavirus. Unul dintre incon-
venientele care menține România 
în rândul statelor care înregistrează 
rate relativ scăzute de testare ține de 
procedura națională de acreditare 
a laboratoarelor de biologie mole-
culară. Este vorba de două acreditări 
diferite pe care trebuie să le obțină 
centrele de testare COVID-19 
și anume, acreditarea din partea 
Direcției de Sănătate Publică pentru 
funcționarea laboratorului, care 
presupune modificarea structurii 
efective a spitalului, iar apoi acre-
ditarea din partea grupului tehnic 
de la București, pentru funcționarea 
aparatului Real Time PCR.

Cu toate că procedura acreditării 
laboratorului de biologie moleculară 
care funcționează la Spitalul de 
Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia 
Mare a fost una extrem de dificilă, 
Maramureșul a fost unul dintre 
primele județe care a reușit efectiv să 
obțină acreditarea. De aproximativ 
două săptămâni, aparatul din Baia 
Mare efectuează teste oficiale. S-a 
început cu câteva zeci de teste 
pe zi, cifra crescând în prezent la 
aproximativ 100 de teste efectuate 
zilnic. La nivel național există un 
număr semnificativ de laboratoare 
și aparate Real Time PCR, care sunt 
deja achiziționate și montate, însă 
care nu funcționează deoarece nu au 
obținut încă acreditarea. 

În ceea ce privește procedura de 
testare efectivă, fiind supusă regulilor 
naționale, aceasta este extrem de 
dificilă. La momentul de față, orice 
testare se face în urma transmiterii 
unui cod de pacient, din partea 
unui organism care funcționează la 
nivel național. În fiecare zi, printr-
un program național secretizat, 

în urma unor coduri transmise de 
către Serviciul de Telecomunicații 
Speciale, la fiecare laborator din 
țară ajung probe, precum și codurile 
eferente fiecărui test. 

O altă problemă care încetinește 
creșterea capacității de testare ține de 
disponibilitatea pe piață a kiturilor 
de testare. Efectuarea unui singur test 
presupune utilizarea a două kituri, 
respectiv kitul de extracție și kitul 
efectiv de testare. Pentru a se asigura 
rapiditatea, este necesară utilizarea 

kiturilor automate de extracție, 
în detrimentul celor manuale, iar 
acestea se găsesc cu dificultate pe 
piață. Pe lângă atuul rapidității, 
testele automate expun mai puțin 
personalul la riscul de contaminare.

Șeful administrației județene a arătat 
că, în soluționarea acestei situații 
ar trebui să intervină Guvernul 
României, prin măsuri care să 
asigure disponibilitatea kiturilor 
automate, în caz contrar neputând 
fi maximizată capacitatea de testare.

Procedura de testare SARS-CoV-2 
în Maramureș se realizează potrivit 
metodologiei naţionale

„Presupunând că laboratorul din Baia Mare, fiind la început, poate 
să proceseze 100 de teste pe zi, iar din partea Direcției de Sănătate 
Publică sau a celor de la București se primesc 80 de comenzi, mai 
rămâne o capacitate de aproximativ 20 de teste pe zi care ar putea 
fi procesate în acest laborator. În cazuri excepționale, cum a fost 
situația identificată la Fărcașa, se pot face programări la Spitalul de 
Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare pentru testarea contra-cost 
a persoanelor care prezintă risc de infecție. Pe acest model, adică 
în funcție de disponibilitatea zilnică a testărilor, rezultată în urma 
comenzilor primite la nivel național, și odată cu creșterea graduală 
a capacității de testare a laboratorului prin achiziționare de teste de 
laborator automate, această procedură de testare va putea fi extinsă. 
De asemenea, odată cu punerea în funcțiune a laboratoarelor de la 
Vișeu de Sus și Sighetu Marmației, capacitatea de testare a județului 
Maramureș va crește considerabil”.

Gabriel Zetea, preşedinte CJ Maramureş

Videoconferința a fost posi-
bilă în urma unei acțiuni 
demarate în plan local, 
la inițiativa Consiliului 

Ju de țean Maramureș, a Primăriei 
Municipiului Baia Mare, dar și a 
Filialei Maramureș a Camerei de 
Comerț și Industrie România – China, 
care au contactat Ambasada Chinei în 
România, solicitând inițial acest tip de 
sprijin pentru medicii maramureșeni. 
Acest fapt a fost subliniat chiar 
în debutul videoconferinței, când 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze în România, Excelența 
Sa, Jiang Yu a salutat prezența la 
întâlnire a primarului Municipiului 
Baia Mare, Cătălin Cherecheș, dar și 
a președintelui Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea. 
„Apreciez buna colaborare pe care am 
avut-o în tot acest timp cu primarul 
Municipiului Baia Mare, Cătălin 
Cherecheș, dar și faptul că interesul 
orașului Baia Mare și al județului 
Maramureș au primat în toate acțiunile 
pe care le-am dezvoltat împreună 
ca  parteneri, și îi doresc putere de 
muncă și sănătate în continuare. Prin 
acțiuni conjugate la nivel județean, 
indiferent de culoarea politică, am 
reușit ca, până acum, să reducem 
impactul acestei epidemii în județul 
Maramureș. În aceste clipe, politica 
trebuie să tacă, pentru că, înainte de 

toate, suntem maramureșeni, suntem 
români”, a declarat președintele Con-
siliului Județean Maramureș, Gabriel 
Zetea. 
În urmă cu o săptămână, șeful 
administrației județene a avut o con-
ferință telefonică cu ambasadorul 
Republicii Populare Chineze în 
România, în care a propus realizarea 
unui schimb de experiență între 
medicii chinezi și români, în scopul 
identificării celor mai eficiente abordări 
pri vind gestionarea pacienților cu 
COVID-19. Având în vedere actua-
litatea și utilitatea subiectului discutat 
pentru întreaga rețea sanitară care 
tratează la nivel național pacienți 
infectați cu noul coronavirus, s-a decis 
lansarea invitației și către alte unități 
medicale din România.

Trei spitale din Baia Mare, aflate în 
prima linie a combaterii pandemiei, 
respectiv Spitalul de Boli Infecțioase 
și Psihiatrie Baia Mare, Spitalul 
Județean de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare și Spitalul de Pneu-
mo ftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea” 
Baia Mare au fost reprezentate la 
videoconferință de către cadre me-
dicale.
La întrebările medicilor români au 
răspuns doi experți clinici de primă 
linie din Shanghai: profesorul Qiu 
Zhongmin, conducător de doctorat 

și director al Departamentului de 
Medicină de Îngrijire Pulmonară și 
Critică din cadrul Spitalului Uni  ver sitar 
Tongji, precum și profesorul asociat Shen 
Yinzhong, medic șef al Departamentului 
de Infecție și Imunologie și director al 
Departamentului Medical din cadrul 
Centrului Clinic de Sănătate Publică 
din Shanghai.
Având în vedere că patru dintre 
spitalele prezente în videoconferință, 
și anume: Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, 
Spitalul Universitar de Urgență Elias, 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, 
precum și Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Arad, se confruntă cu 
un aflux mult mai mare de pacienți 
infectați cu virusul SARS-COV-2, 
acestea au avut întâietate în a adresa 
întrebări. Pentru a maximiza timpul 
alocat videoconferinței, toate unitățile 
medicale participante au avut ocazia 
de a pregăti în prealabil întrebări 
pentru cei doi experți clinici chinezi.
Medicii care au luat parte la 
videoconferință au felicitat inițiativa 
autorităților locale maramureșene și 
a Filialei Maramureș a Camerei de 
Comerț și Industrie România – China, 
apreciind utilitatea informațiilor trans-
mise de cei doi medici chinezi, care 
au tratat pacienți chiar în epicentrul 
pandemiei de coronavirus.

Bune practici în tratarea pacienţilor cu COVID-19, 
transmise de medicii chinezi specialiștilor în 
sănătate din România

Cadre medicale din 40 de spitale din 
România au participat joi, 16 aprilie, 
cu începere de la ora 11.00, la o 
videoconferință cu medici chinezi, 
pe tema tratării pacienților depistați 
pozitiv cu noul coronavirus.
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Primul proiect de hotărâre 
aprobat de către aleșii ju-
de  țeni a făcut referire la 
aprobarea virărilor de cre-

dite bugetare pentru bugetul jude-
ţului, pe anul 2020. Mai exact, 
pentru a asigura continuitatea func-
ționării instituțiilor esențiale în 
această perioadă, au fost identificate 
resurse financiare suplimentare care 
pot fi relocate către acestea. 
În acest sens, bugetul prevăzut inițial 
pentru instituțiile de cultură din 
subordinea Consiliului Județean 
Ma ra mureș, care, în contextul pan-
demiei au activitatea suspendată, a 
fost diminuat cu peste 1.700.000 
de lei. Diminuarea creditelor bu-
ge  tare are ca scop asigurarea 
fondurilor necesare pentru aplicarea 
măsurilor de combatere și prevenire 
a răspândirii infecțiilor cu virusul 
SARS-CoV-2. Această sumă urmea-
ză să fie redirecționată spre trei 
destinații, după cum urmează: 
420.000 de lei către Spitalul de Boli 
Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, 
700.000 de lei pentru cheltuieli 
cu bunuri și servicii în cadrul 
Consiliului Județean Maramureș, 
precum și peste 600.000 de lei pentru 
reîntregirea fondului de rezervă 
la dispoziția Consiliului Județean 
Maramureș. Până în prezent, fondul 

de rezervă la dispoziția instituției 
a fost utilizat exclusiv pentru 
susținerea luptei împotriva noului 
coronavirus.

În cadrul ședinței a mai fost aprobată 
și modificarea programului de trans-
port, contra-cost, de persoane prin 
servicii regulate 2013 – 2023, prin 
modificarea graficelor de circulație, 
acestea din urmă fiind corelate cu 
viteza legală de deplasare în localități 
și în afara acestora. Totodată, a 
fost votată modificarea Statului de 
funcții pentru Muzeul Județean 
de Mineralogie „Victor Gorduza” 
Baia Mare. Aleșii județeni au fost 
de acord și cu proiectul privind 
aprobarea ghidului solicitantului 
pentru finanțarea nerambursabilă 
din bugetul judeţului a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor în domeniul 
tineret, acesta fiind actualizat pe baza 
propunerilor primite în perioada 
de publicare în transparență deci-
zională.

Pe lista punctelor suplimentare s-a 
regăsit propunerea de respingere a 
Plângerii prealabile formulate de 
Composesoratul „Csere” Coltău 
Cătălina, împotriva Hotărârii Con-
siliului Judeţean nr. 14/2020 pentru 
aprobarea punerii la dispoziţie a unui 

teren, în vederea amenajării unei 
platforme pentru stocarea temporară 
a deşeurilor menajere, înainte de 
valorificare sau tratare. Autoritatea 
deliberativă a instituției a apreciat 
că petentul, în cuprinsul plângerii 
prealabile, nu aduce critici privind 
legalitatea Hotărârii Consiliului 
Județean Maramureș, ci critici 
privind poluarea, acestea putând fi 
demontate prin faptul că autoritățile 
de mediu au agreat soluția propusă. 
Având în vedere inexistența 
motivelor de nelegalitate, atât sub 
aspect procedural, cât și de fond, a 
fost aprobată respingerea plângerii 
mai sus amintite. Ordinea de zi a 
fost închisă de nota privind execuţia 
bugetului propriu al judeţului, la 
31 martie 2020, prin care a fost 
prezentată autorității deliberative 
execuţia bugetelor întocmită atât 
pe secţiunea de funcţionare, cât şi 
pe secţiunea de dezvoltare, pentru 
primul trimestru al anului curent.

Șapte proiecte de hotărâre 
aprobate în ședinţa ordinară a CJ 
Maramureș din luna aprilie
Marți, 28 aprilie, cu începere de la ora 12.00, în sistem 
videoconferință a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean 
Maramureș, din luna aprilie. Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit 
șapte proiecte de hotărâre și două puncte suplimentare, două 
dintre proiecte fiind retrase de către președintele instituției, Gabriel 
Zetea, în vedere dezbaterii lor într-o ședință ulterioară. 

În ultimii ani, reabilitarea infra-
structurii rutiere a județului 
s-a regăsit cu prioritate pe 
agenda Consiliului Județean 

Maramureș. Un astfel de exemplu 
este și șantierul pentru reabilitarea 
drumului județean 109F pe tron-
sonul Rogoz – Dămăcușeni - Târgu 
Lăpuș – Coroieni - Baba, unde 
lucrările continuă într-un ritm 
accelerat. Proiectul a fost demarat de 
către Consiliul Județean Maramureș 
în vara anului 2019 și se așteaptă să 
fie finalizat până la finalul acestui 
an. Cei 28 de kilometri de drum 
județean aferenți acestui șantier din 
Țara Lăpușului vor fi reabilitați cu 
trei straturi de asfalt, podețe, rigole, 
căi de acces spre proprietăți și un 
sistem rutier nou, presupunând o 
investiție de 92 de milioane de lei, 
finanțare obținută prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL) 2.

Pentru acest mandat, administrația 
județeană și-a propus reabilitarea 
a aproximativ 200 de kilometri 
de drum județean, prin șase pro-
iecte finanțate prin fonduri 
guvernamentale și un proiect cu 
finanțare europeană, depus în cadrul 
Programului Operațional Regional 
(POR). Unul dintre cele șase proiecte 
finanțate prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală, respectiv cel 
ce prevedea reabilitarea DJ 182B, pe 
tronsonul Șomcuta Mare – Remeți 
pe Someș a fost finalizat în anul 

2019, în prezent fiind active alte 
cinci șantiere pentru care au fost 
atrase fonduri guvernamentale. În 
prezent, au loc lucrări de reabilitare 
pe DJ 186 de pe Valea Izei, sector 
Bârsana (DJ 185) – Strâmtura – 
Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – 
Dragomirești și DJ 187 de pe Valea 
Ruscovei, pe tronsonul Leordina 
– Ruscova – Repedea – Poienile de 
sub Munte. Totodată, se lucrează pe 
DJ 171 între Rogoz și Suciu de Jos, 
dar și pe DJ 193, între Asuaju de Sus 
și Asuaju de Jos.

 În lucru este și cel mai mare proiect 
de reabilitare a drumurilor județene 
din Maramureș, respectiv Drumul 
Nordului, unde șantierul deschis 
între Șomcuta Mare și Berchez 
înaintează în ritm susținut. Proiectul 
presupune reabilitarea a aproape 80 
de kilometri de drum județean și o 

investiție de peste 40 de milioane de 
euro din fonduri europene. 

Toate cele șase șantiere active în 
județ se află în directa coordonare a 
președintelui Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea, care este 
responsabil de funcționarea acestora 
în parametri optimi. Investiția totală 
pentru reabilitarea celor 200 de 
kilometri de drum județean se ridică 
la peste 100 de milioane de euro și 
reprezintă cel mai ambițios obiectiv 
al administrațiilor județene din 
ultimii 28 de ani. 

Lucrările de reabilitare a DJ 109F  
continuă în ritm alert. 
Șase șantiere sunt active în Maramureș



La stabilirea bugetului pentru 
anul 2020, Spitalul Județean 
de Urgență a primit o alocare 
de 4 milioane de lei, sumă care 

a fost suplimentată în luna martie cu 
500.000 de lei. În ședința plenului de la 
începutul lunii aprilie, aleșii județeni au 
aprobat o nouă finanțare de 1 milion de 
lei pentru cel mai mare spital din județ, 
banii fiind necesari pentru achiziția de 
materiale de protecție și materiale 
sanitare necesare în desfășurarea 
activității personalului. 

Președintele Consiliului 
Județean Maramureș, 
Gabriel Zetea a declarat 
că, săptămânal, cele două 
spitale aflate în subordinea 
administrației raportează 
numărul de materiale folosite 
în tratarea bolnavilor și stocul 
de materiale de protecție 
existente. 

„Suntem în permanent contact 
cu managementul celor două spi-
tale din Baia Mare și facem toate 
eforturile pentru ca actul me-
dical să nu aibă de suferit în plină 
pandemie de COVID-19. În 
fiecare săptămână ni se transmite 
numărul materialelor de protecție 
folosite, precum și stocul existent. 
Felicit medicii Spitalului Județean 

de Urgență din Baia Mare pentru 
modul profesionist în care au 
înțeles să respecte procedurile me-
dicale atât pentru propria pro tecție, 
cât și pentru protejarea pacienților 
internați în unitatea sanitară. 
Mă bucură faptul că toate cazurile 
de COVID-19 identificate la pa-
cienți internați în cadrul Spita lului 
Județean din Baia Mare au fost 
gestionate cu maxim pro fesionalism 
și niciun cadru medical, sanitar 
sau auxiliar nu a avut de suferit, 
în acest spital existând un număr 
de aproximativ 2.000 de salariați. 
Consiliul Județean Maramureș va 
rămâne, în continuare, un partener 
corect al tuturor instituțiilor aflate în 
subordine și va asigura cu prioritate, 
în această perioadă, finanțările ne-
cesare pentru prevenirea și com-
baterea pandemiei de corona virus 
în Maramureș”, a declarat șeful ad-
ministrației județene, Gabriel Zetea.

5,5 milioane de lei  
reprezintă finanţarea Consiliului Judeţean 
pentru Spitalul de Urgenţă Baia Mare,  
în primele patru luni ale anului 2020

În primele patru luni ale anului în curs, 
Consiliul Județean Maramureș a făcut investiții 
majore în sistemul de sănătate pentru 
prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2, cele mai mari sume fiind alocate celor 
două spitale aflate în subordine, Spitalul 
Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare și Spitalul de Boli Infecțioase și 
Psihiatrie Baia Mare. 


