1

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare, on-line pe platforma ZOOM, a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 14 mai 2020, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe
platforma ZOOM, pentru astăzi, 14 mai 2020, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu
prevederile art. 179 alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea
ulterioară, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 71/8 mai
2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 29/S/8 mai 2020.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
Salutăm prezența celor care s-au conectat și urmăresc ședința noastră pe
facebook.
Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului,
şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. secretar general?
Varga Zoltán: Stimate domnule președinte, la ședința noastră de astăzi la ora
prezentei sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii
Lukács László și Nagy Iosif.
Tamás Sándor: Mulţumesc.
Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general judeţului, iar
în calitate de invitați participă directorii/directorii executivi adjuncți din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna și Dl. András-Nagy Róbert –
manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”.

Deja la început doresc să vă informez despre câteva lucruri importante și anume:
La cererea UDMR-ului ieri au ajuns în România 1 milion de măști chirurgicale de
unică folosință. Este vorba despre o donație privată din Taiwan care a sosit la noi prin
intermediul și cu ajutorul Guvernului Ungar.
Aceste măști vor ajunge la elevi, profesori, persoane în vârstă și la spitale din
județul nostru.
Noi am adus în județul Covasna 84 de mii de măști din cei 1 milion care au sosit
în țară.
În afară de școli și spitale au primit deja măști și căminele de bătrâni din județul
nostru.
Acum o oră am împărțit aceste materiale de protecție.
Se știe foarte bine că la începutul lunii iunie elevii din clasele a VIII-a și a XII-a
vor revenii în școli unde vor fi pregătiți pentru examenul național și pentru bacalaureat.
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Pentru noi siguranța lor este mai presus de toate, tocmai de aceea o mare
parte a măștilor vor ajunge la instituțiile de învățământ, deja au ajuns la Inspectoratul
Școlar și de la Inspectorat vor ajunge în 63 de instituții de învățământ.
Totodată vă informez, că din aceste măști, pe lângă Spitalul Județean de Urgență
au primit și cele patru spitale orășenești Baraolt, Covasna, Tg. Secuiesc și Întorsura
Buzăului, deja acum o oră reprezentanții spitalelor au și preluat măștile.
Pe lângă spitale și sistemul de învățământ au primit măști Căminul pentru
bătrâni din Sf. Gheorghe și Căminul pentru bătrâni din Hăghig.
La fel doresc să vă informez că alaltăieri, marți, am dat în folosință Laboratorul
de biologie moleculară pentru diagnosticarea coronavirusului prin testare Real Time
PCR, un laborator al viitorului, cum s-a exprimat un specialist din Sf. Gheorghe, din
cadrul Spitalului Județean Dr. Fogolyán Kristóf din Sfântu Gheorghe.
Linia de testare provine din donația făcută de HS Timber Productions de 100 de
mii de Euro, iar spațiul a fost amenajat cu sprijinul financiar acordat de Consiliul
Județean Covasna, cu acordul dumneavoastră, cu votul unanim a dumneavoastră.
Acum o lună am votat 180 de mii de lei pentru amenajarea spațiului și încă 120 de mii
pentru achiziționarea chiturilor necesare la efectuarea a 1000 de teste pentru Spitalul
Județean.
Ieri a fost instruit personalul calificat, iar astăzi se execută deja prima testare.
Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
30 aprilie 2020, a fost făcut public, a putut fi studiat pe site-ul Consiliului Judeţean
Covasna www.cjcv.ro, respectiv la sediul Consiliului Judeţean Covasna, în vederea
formulării eventualelor contestaţii la conţinutul acestuia.
Vă consult, dacă aveţi obiecţii la conţinutul procesului verbal?
Nu sunt.
Totodată doresc să vă informez că voturile le vom exprima prin ridicarea mâinii și
vă rog dacă votați contra sau vă abțineți acest lucru să semnalați și prin voce tare nu
numai prin ridicarea mâinii.
Supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Covasna din data de 30 aprilie 2020.
Stimaţi consilieri,
Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format
electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna.
Astfel, în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul
Județean Covasna cu Spitalul de Recuperare Cardiovasculară ”Dr. Benedek
Géza” Covasna în vederea realizării acțiunii: ”Prevenirea răspândirii COVID -19

3

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

în județul Covasna – Siguranța
personalului medical, siguranța
întregii comunități”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul
Județean Covasna cu Municipiul Târgu Secuiesc prin Consiliul local al
municipiului Târgu Secuiesc în vederea promovării intereselor comune în
prevenirea răspândirii COVID -19 în județul Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul
Județean Covasna cu Crucea Roșie Română – Filiala Covasna în vederea
realizării în comun a acțiunii: "OXIGEN” pentru asigurarea unor resurse
suplimentare în lupta împotriva coronavirusului;
Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al Județului
Covasna şi al instituţiilor publice de interes județean pe anul 2020;
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlu
gratuit asupra bunurilor achiziționate în cadrul proiectului „Dotarea cu camere
audio-video de tip BodyCam a personalului cu atribuții de ordine publică din
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 112/2014 privind aprobarea documentaţiilor tehnicoeconomice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550, Întorsura Buzăului–Valea Mare–
Boroşneu Mic–Boroşneu Mare –DN 13E, judeţul Covasna”;
Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 130/2018 privind asigurarea finanţării pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Local pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 121A km 0+000
– 22+550, Întorsura Buzăului – Valea Mare – Boroșneu Mic – Boroșneu Mare DN13E”;
Diverse

Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate.
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
29 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi.
Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi
anume:
1.) – potrivit art. 228 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară, nu pot lua parte la
deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema
supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte
de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă.
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2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectelor de
hotărâri de la punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 7 pentru adoptarea cărora este necesar votul
majorităţii consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Spitalul de
Recuperare Cardiovasculară ”Dr. Benedek Géza” Covasna în vederea realizării acțiunii:
”Prevenirea răspândirii COVID -19 în județul Covasna – Siguranța personalului
medical, siguranța întregii comunități”;
Această asociere are în vedere înzestrarea celor două secții exterioare a Spitalul
de Recuperare Cardiovasculară ”Dr. Benedek Géza” Covasna, Spitalul din Covasna și
Întorsura Buzăului. Vom aloca câte 25 de mii de lei în vederea achiziționării unor
echipamente de protecție constând din măști de protecție și dezinfectanți.
Desigur, aceste două spitale sunt în subordinea Ministerului Sănătății, dar noi nu
ne uităm cine ar fi trebuit să facă această achiziție, noi am găsit soluția juridică, am găsit
posibilitatea financiară și venim în sprijinul cetățenilor din bazinul Covasna și din
bazinul Buzoaelor.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Deaconu Ion: Eu nu particip la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Nu a participat la vot domnul consilier Deaconu Ion, conform art. 228 alin. (1) și
(2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Municipiul
Târgu Secuiesc prin Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc în vederea
promovării intereselor comune în prevenirea răspândirii COVID -19 în județul
Covasna;
Asocierea constă în alocarea de 100 de mii de lei pentru Spitalul municipal Tg
Secuiesc.
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De fapt după starea de urgență Spitalul Județean a devenit spital COVID
suport, iar Spitalul din Târgu Secuiesc, prin Ordinul ministrului, a devenit spital non
COVID suport, în consecință a devenit spital de urgență suport pentru întreg județ și
datorită acestuia au crescut și cheltuielile.
Spitalul prin Primăria Tg. Secuiesc s-a adresat Consiliului Județean Covasna și
noi venim în sprijinul lor, pentru că este și interesul județului acest sprijin.
(S-au conectat la lucrările ședinței domnii consilieri Lukács László și Nagy
Iosif, numărul consilierilor prezenți la ședință a devenit 31.)
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu Crucea Roșie
Română – Filiala Covasna în vederea realizării în comun a acțiunii: "OXIGEN” pentru
asigurarea unor resurse suplimentare în lupta împotriva coronavirusului;
Crucea Roșie Română a conceput un program, o acțiune care se numește
"OXIGEN”, în cele cinci regiuni ale județului, respectiv în cele cinci orașe din județ.
Au format un grup de voluntari și noi venim în sprijinul acestor cheltuieli.
Consiliul Local Sf. Gheorghe deja a votat sprijinul programului "OXIGEN” și noi
în locul celor patru orașe adică: Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt și Întorsura Buzăului,
propunem să alocăm 46 de mii de lei.
Din această sumă vor cumpăra echipamente, materiale de protecție și
consumabile precum și echipamente necesare asigurării curentului electric pentru
concentratoarele de oxigen.
Doresc să subliniez că, Crucea Roșie este singura organizație umanitară din țară
care are atribuții clare, auxiliară autorităților publice, mai ales în domeniul prevenirii și
intervenției în caz de situație de urgență.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
Totodată vă informez că avem un program județean, prin care am acordat pentru
medicii de familie din Comunele Brăduț, Ghelința și Moacșa câte 25 de mii de lei, deci
în total 75 de mii de lei.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes
județean pe anul 2020;
Sumele votate anterior intră în această rectificare, plus o sumă de 79 mii lei
destinat cheltuielilor cu alocaţia de hrană şi cu indemnizaţia de cazare pentru
personalul din serviciile sociale publice şi private de tipul centrelor rezidenţiale de
îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi,
cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile aflat în izolare
preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane
din exterior.
Totodată Spitalul Județean de Urgență solicită includerea în buget a sumei de
2.860 mii lei reprezentând stimulent de risc medical acordat personalului care este
implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul
pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență.
Henning László-János: Domnul președinte din greșeală s-a deconectat de la
platforma ZOOM, așa că va mai dura câteva minute până când va reuși să se conecteze
din nou.
Tamás Sándor: Am revenit. Îmi cer scuze s-a ivit o problemă tehnică.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra bunurilor
achiziționate în cadrul proiectului „Dotarea cu camere audio-video de tip BodyCam a
personalului cu atribuții de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Covasna”;
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Vă amintiți că avem acest program împreună cu Inspectoratul de Poliție și
acum urmează să predăm, legal, materialele respective.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?

31 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 31 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 112/2014 privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţie „Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550, Întorsura Buzăului–Valea
Mare–Boroşneu Mic–Boroşneu Mare –DN 13E, judeţul Covasna”;
Doresc să vă informez, că săptămâna viitoare începe munca efectivă.
Azi s-a încheiat contractul subsecvent între leader-ul de proiect și alți
întreprinzători care săptămâna viitoare vor începe fizic lucrările.
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Váncza Tibor-István: Domnule președinte eu nu particip la deliberare și la vot
nici la acest punct și nici la punctul următor.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
30 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară.
În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 130/2018
privind asigurarea finanţării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Local pentru obiectivul de
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investiție „Modernizare DJ 121A km 0+000 – 22+550, Întorsura Buzăului – Valea Mare
– Boroșneu Mic – Boroșneu Mare - DN13E”;
Vă consult, dacă în legătură cu materialul de la acest punct aveţi completări,
probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
30 de voturi
Este cineva contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu a participat la vot domnul consilier Váncza Tibor-István, conform art. 228
alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu completarea ulterioară.
În urma supunerii la vot, cu 30 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Dacă sunt probleme de discutat în cadrul punctului Diverse?
Balázs Jozsef-Atila: Înaintea ședinței am adresat niște întrebări domnului
manager al Spitalului ca să aibă timp pentru pregătirea răspunsurilor.
Am formulat următoarele întrebări:
- Care este numărul decedaților în COVID 19 și dacă au avut și alte boli cronice?
- Câți bolnavi COVID sunt actualmente internați?
- Cum stă cu medicamentele spitalul și ce rezultate aduc tratamentele?
- Uniunea Europeană finanțează cu 3,8 miliarde de euro spitalele COVID și
dacă Spitalul Județean a depus cerere de finanțare sau dacă o va face?
- Spitalul din Tg. Secuiesc a devenit spital de urgență, cheltuielile s-au mărit și
bugetul este mic. Aș dori să facem un referat prin deputații noștri europeni către
Comisia Europeană pentru a finanța și spitalele de urgență nu numai cele de COVID.
Dacă se poate, să facem referatul împreună cu Consiliul Județean.
Mulțumesc.
Tamás Sándor: Vă mulțumim pentru șirul de întrebări.
La una dintre întrebări o să răspunde eu, chiar acum am votat suma de 100 de
mii de lei pentru Spitalul orășenesc Tg. Secuiesc care a devenit spitalul suport al
Spitalului Județean de Urgență.
Desigur și Consiliul local Tg. Secuiesc la rândul lui va vota o sumă mai mare
pentru Spitalul din Tg. Secuiesc.
În continuare rog pe domnul manager al Spitalului Județean de Urgență, András
Nagy Róbert să răspundă la restul întrebărilor.
András Nagy Róbert: Răspund la întrebările formulate de Domnul consilier
Balázs Jozsef-Atila.
Câte cazuri avem în momentul de față: împreună cu cazurile chirurgicale primite
de la spitalele din Brașov, în virtutea calității noastre de spital suport COVID ale
spitalelor din Brașov, avem peste 50 de cazuri confirmate în cadrul spitalului.
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Câte decese au fost în această perioadă: Decese ale pacienților cu
domiciliul în Județul Covasna au fost 8, toate au avut patologii asociate de diferite
tipuri, insuficiență renală, probleme cardiace, probleme neurologice grave.
Opinia mea este ca decesul, sau cauza de deces în toate situațiile a fost
primordial rezultatul stării agravate a bolilor asociate și nu COVID-ul, este clar că nici
această infecție nu a ajutat îmbunătățirea stării de sănătate a acestor pacienți, dar cauza
principală rezidă în alte boli în alte patologii.
Referitor la intenția noastră de a depune proiecte în axa pe care ați specificat,
trebuie să vă spun că am primit aceste informații pentru că Ministerul Sănătății, în data
de 30 marie, a cerut deschiderea unor astfel axe prioritare pentru finanțarea în acest
domeniu al spitalelor și al sistemului de sănătate în general.
Noi această informație am primit în data de 1 aprilie și de o lună de zile noi
lucrăm la pregătirea și depunerea proiectelor în acest sens.
Proiectele o să conține două capete mari: finanțarea achizițiilor care au fost făcute
în această perioadă în vederea susținerii activității, echipamente de protecție, măști și
aparatură de suport, respectiv dotarea spitalului cu aparatură nouă în perioada ce
urmează, dar tot legat de pandemia de astăzi, de situația epidemiologică de astăzi.
Am avut discuții repetate cu domnul președinte și cu domnul vicepreședinte vis
a vis de strategia în această privință de urmat în această perioadă, ceea ce însumat
înseamnă ca să ne folosim de acele resurse, de acele posibilități la maxim, care pot și
permit finanțarea activității, dezvoltarea spitalului și din alte surse de cât cele locale.
În momentul de față ghidul de finanțare se află în curs de dezbatere, deci nu este
finalizat. Termenul de finalizare a dezbaterilor este 15 mai și după data de apariție a
ghidului final noi suntem pregătiți să depunem documentația necesară participării la
acest proiect și cred că o să fim printre primii care o să depună un astfel de proiect.
Legat de organizarea activității medicale în ansamblu în spital și cu privire la
activitatea spitalelor și anume că Spitalul din Tg. Secuiesc a devenit spital de urgență,
opinia mea este și e valabil pentru toate spitalele inclusiv pentru spitalul nostru, că în
momentul de față nu suntem suprasolicitați.
Este bine că nu suntem suprasolicitați, având în vedere că această situație de
criză nu a escaladat, cum a escaladat în alte țări ale lumii. Este bine acest lucru și în
momentul de față putem să spunem că, cei care au zis că nu este nevoie de o pregătire a
spitalelor în așa măsură încât ne am pregătit și noi, putem să spunem că, da au avut
dreptate.
E bine că au avut dreptate, dar în momentul în care noi, ca și spital nu ne am fi
fost pregătit la cel mai rău, atunci din păcate ar fi avut alții de suferit în această privință.
Legat de suprasolicitarea spitalelor, din informații de presă, a apărut recent un
articol în ziarul „Székely Hírmondó”, unde sunt trecute clar cifrele care reprezintă
situația, adică câți pacienți a tratat fiecare spital, atât în cazul nostru cât și în cazul
Spitalului din Tg. Secuiesc lipsesc multe cazuri în această privință.
Desigur, cheltuielile au crescut, având în vedere și cantitatea mare de
echipamente de protecție care a trebuit utilizat, care trebuie utilizat în continuare și
reorganizările interioare clar au creat surplus de cheltuieli.
Tamás Sándor: Vă mulțumim.
Alte întrebări dacă sunt?
Fazakas Péter: Și eu am două întrebări la domnul manager al spitalului.
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Cam când preconizați că va reveni la funcționare normală spitalul și când va
relua activitatea policlinica.
Tamás Sándor: Rog pe domnul director să răspundă la cele două întrebări.
András Nagy Róbert: Referitor la prima întrebare și anume când vor revenii
spitalele la funcționare normală, bănuiesc că întrebarea se referă la faptul când putem
primii și alți pacienți cu alte patologii decât suspiciune sau cazuri confirmate de
COVID.
Fazakas Péter: Exact.
András Nagy Róbert: Eu așa cred că nici un spital niciodată nu va reveni la
situația în care era acum două luni.
Fazakas Péter: Asta însemnă că de acum încolo spitalul județean va fi suportul
spitalelor din Brașov?
Tamás Sándor: Nu.
András Nagy Róbert: Mă refeream la faptul că atât societatea cât și spitalele nu
vor reveni în curând la situația în care au fost acum două luni.
Această revenire depinde de mai mulți factori și anume de numărul de cazuri
care urmează să vină, cazuri noi depistate care o să fie în perioada următoare, eu
estimez o creștere nu substanțială dar vizibilă în perioada de după 15 mai când
relaxările o să intre în vigoare.
La a doua întrebare: readucerea spitalului în starea anterioară COVID, este
influențat de numărul îmbolnăvirilor cu COVID, dar și de faptul că acest lucru trebuie
făcut treptat.
Treptat în sensul că, așa cum am făcut reorganizările de pregătire pentru
primirea unui aflux mai mare de pacienți infectați COVID, tot așa trebuie să readucem
spitalul în starea în care putem primi și putem tria și diferenția în cadrul spitalului trei
mari categorii de pacienți: 1- COVID confirmat, 2- suspect COVID și 3- patologia de non
COVID care înseamnă toate celelalte patologii.
Ținta este ca începând de 1 iunie să deschidem și policlinica, tot așa treptat va
trebui să abordăm și acest subiect, pentru că și înăuntrul policlinicii trebuie să aducem
niște măsuri de reorganizare în ceea ce privește activitatea medicală, mai ales ținerea
programărilor și respectarea programărilor în cadrul policlinicii.
Tamás Sándor: Vă mulțumim.
Alte întrebări dacă sunt?
Gál Károly: Aș dori să vă întreb dacă sunt depuse cereri încă nerezolvate, care au
legătură cu pandemia și care au fost depuse de Spitalul orășenesc Baraolt sau de
Primăria Baraolt?
Tamás Sándor: Am înțeles întrebarea, dar Spitalul din Baraolt este în subordinea
Primăriei Baraolt, așa cum Spitalul Județean este în subordinea Consiliului Județean, iar
Spitalul din Tg. Secuiesc este în subordinea Primăriei Tg. Secuiesc.
Și până acum am acordat ce am putut acorda, atât material cât și financiar, peste
atribuțiile noastre.
Am găsit desigur soluție juridică de a acorda finanțare împreună cu Primăria
Baraolt, am acordat 52 de mii de lei precum și materiale de protecție primite din donații,
dar nu putem acorda ajutor financiar pentru datoria aceea, care după cunoștința mea
este o sumă destul de mare și a fost acumulată în perioada de înaintea pandemiei.
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Ați văzut, în ultimele două luni, am acordat ajutor financiar, în fiecare a doua
săptămână am avut ședință de consiliu județean, am acordat ajutor financiar atât
instituțiilor subordonate Ministerului Sănătății cât și instituțiilor medicale subordonate
altor unități administrativ-teritoriale, dar am făcut acest lucru vis a vis de pandemia
actuală și vis a vis de cheltuielile care s-au ivit în această perioadă.
Încă o dată subliniez, nu putem acorda ajutor financiar pentru plata datoriilor
acumulate în anii precedenți.
Alte întrebări dacă sunt?
Deaconu Ion: Aș avea niște întrebări către domnul manager al Spitalului
Județean și anume:
- Când credeți dumneavoastră că Spitalul Județean, din toate punctele de
vedere cel puțin al procedurilor și circuitelor, va putea relua activitatea pe partea non
COVID?
- Când credeți dumneavoastră ca laboratorul pentru testare COVID 19 va fi
funcțional și dacă acel laborator, credeți că ar putea încheia convenții sau alte tipuri de
legături cu alte spitale?
András-Nagy Róbert: Cum adică legături cu alte spitale?
Deaconu Ion: Dacă de exemplu, Spitalul de cardiologie va putea solicita în baza
unei convenții ca pacienții de la noi să pot fi trimiși la dumneavoastră pentru testare.
András-Nagy Róbert: Am estimat o perioadă de cca. două luni de zile până când
putem să ajungem și noi în situația în care să putem primi integral și pacienții non
COVID, dar asta va depinde și de modificarea legislației.
Vineri după masă a apărut un ordin al ministrului care încă menține starea
noastră de spital COVID, care comportă anumite obligații și restricții în ceea privește
primirea pacienților de altă natură și internarea pacienților de altă natură decât cele de
non COVID, deci în momentul de față suspiciune și COVID pozitiv.
Noi în toate situațiile încercăm să pregătim spitalul, să readucem spitalul în
starea în care a fost înainte, ca să putem rezolva acele cazuri care nu se rezolvă în
momentul de față în spitalele din județ.
În ceea ce privește laboratorul, am făcut o analogie ca laboratorul acesta ca să fie
operabil, operativ și funcțional.
Analogie în sensul că laboratorul nu este ca o mașină recent cumpărată, că m-am
dus la reprezentanță, am luat cheile și mă duc, pentru că am permis de conducere și am
și toate cunoștințe necesare să conduc mașina respectivă.
Linia acesta de laborator necesită o anumită rutină minimă ca să poate opera în
siguranță.
În momentul de față, ieri am început deja trainingul personalului nostru, astăzi
deja s-au făcut primele teste după recoltările pe care l-am făcut în cadrul spitalului.
Eu așa estimez că până la începutul lunii iunie o să primim acreditarea și
aprobarea includerii noastre în lista instituțiilor medicale care pot să facă astfel de teste
în regim compensat.
Testarea pentru ceilalți pacienți ai spitalelor din județ sau din altă parte, tot așa în
momentul includerii noastre în lista laboratoarelor acreditate putem să ne deschidem și
noi în această privință serviciile noastre.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Alte întrebări dacă sunt?
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Váncza Tibor-István: Ne dați niște informații când încep lucrările pe DJ122?
Tamás Sándor: Da.
Tocmai acum am vrut să vă informez că luni la ora 14,00 începem lucrările, adică
predăm amplasamentul leader-ului, firmei care va executa această lucrare.
Deci, ne întâlnim luni la ora 14,00 pe centura orașului Baraolt, unde va avea loc
predarea și vor începe lucrările de reabilitare totală.
Alte întrebări?
Nu sunt.
Eu aș mai dori să vă informez că am sprijinit cu câte 25 de mii de lei, cabinetele
medicale din Brăduț, Ghelința și Moacșa, în total 75 de mii de lei, sumă destinată pentru
reabilitarea și dotarea cabinetelor medicale.
În momentul de față se analizează dosarele și cererile de finanțare depuse în
cadrul programului județean de către Comunele Zagon și Valea Crișului și sperăm că
într-o săptămână vom avea deja rezultatul și se pot începe procedurile de achiziție ale
aparaturii medicale.
Totodată doresc să mulțumesc celor care lucrează în sistemul de sănătate, de la
medici și asistenți, până la personalul care face curățenie.
Ei sunt de fapt în prima linie a acestei lupte.
Vă rog să avem răbdare și înțelegere!
Noi lucrăm ca cetățenii din județul nostru să fie în siguranță.
Să aveți grijă de voi și să aveți grijă și de ceilalți!
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea dumneavoastră activă la ședință.
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

