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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare, on-line pe platforma ZOOM, a
Consiliului Judeţean Covasna, din data de 6 august 2020, ora 12,00

Tamás Sándor-Președintele Consiliului Județean Covasna
Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă ordinară, on-line pe
platforma ZOOM, pentru astăzi, 6 august 2020, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu
prevederile art. 179 alin. (6) raportat la art. 134 alin. (1) lit. „a”, „a1)” și „a2)”, din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului
Judeţean Covasna nr. 123/31 iulie 2020, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr.
51/S/31 iulie 2020.
Ședința plenului Consiliului Județean Covasna poate fi urmărit live pe facebook.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele
locale „Observatorul de Covasna” şi „Háromszék”.
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 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în funcţie. Lipsesc consilierii
Deaconu Ion, Fazakas András-Levente, Gál Károly, Henning László János, Kiss Imre și
Nagy Iosif.
Tamás Sándor: Mulțumesc.
Ședinţa este legal constituită, fiind prezenţi 25 de consilieri judeţeni din cei 31 în
funcţie, drept urmare declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna.
Este prezent la ședință și colegul nostru Váncza Tibor-István, care azi are ziua de
naștere.
La mulți ani!
Váncza Tibor-István: Mulțumesc.
Tamás Sándor: La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept secretarul general
al judeţului, iar în calitate de invitaţi participă:

-

Dl. András-Nagy Róbert – manager, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Fogolyán Kristóf”;

-

Dl. Kozsokár Attila – director general, S.C. Gospodărie Comunală S.A.;
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-

D-na Vass Mária – director,
Socială şi Protecţia Copilului Covasna;

-

Dl. Rusz István – director executiv, Asociația Clubul Sportiv SEPSI – SIC;

Direcţia Generală de Asistenţă

directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor şi şefii
serviciilor/ compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Covasna.

Azi avem mai multe puncte importante pe ordinea de zi, cel mai important este
desigur aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată din
judeţul Covasna.
Doresc să subliniez scopul acestui Master Plan, scopul proiectului nostru este ca
până în 2030 să acoperim cu rețea de apă potabilă 95% din localitățile Județului
Covasna și să acoperim în 75% cu rețea de canalizare a localităților.
Momentan acest procent este cca. 50-55%.
Acest program va cuprinde toate cele 5 orașe și încă 22 de comune din Județul
Covasna.
Primul pas a fost pregătirea proiectului master planului, îmbunătățirea și
completarea, al doilea pas a fost semnarea contractului de servicii pentru pregătirea
proiectului care valorează peste 100 de milioane de euro.
Așa cum v-am spus acest proiect acoperă cele 5 orașe și 22 de comune și în
ultimii ani, în ultimele luni de zile, chiar și în acest an, de mai multe ori am discutat cu
toți primarii implicați.
Un alt proiect important pe ordinea de zi este Planul Județean de Gestionare a
Deșeurilor a Județului Covasna.
Din 5 în 5 ani de zile aprobăm planul de gestionare a deșeurilor, este prezent și
colegul nostru Ambrus József și-l rugăm să ne spună câteva gânduri despre situația
noastră în acest domeniu, deși dânsul nu va participa nici la deliberare și nici la
dezbaterea acestui proiect.
La nivel național suntem pe primul loc în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.
Orașele Sfântu Gheorghe și Tg. Secuiesc sunt orașe care au cel mai mare procent
de colectare selectivă a deșeurilor.
Dau cuvântul domnului Ambrus József.
Ambrus József: Bună ziua!
(S-a conectat la lucrările ședinței domnul consilier Fazakas András Levente,
numărul consilierilor prezenți la ședință a devenit 26.)
Foarte pe scurt, planul județean de gestionare a deșeurilor este o îndatorire
legală.
Astăzi avem posibilitatea de a aproba acest plan, iarăși suntem printre primele
județe ale țării care aprobă planul.
Planul județean conține forte multe date tehnice, dar ceea ce este important este
că ne spune foarte clar ce avem voie să facem de acum încolo.
(S-au conectat la lucrările ședinței domnii consilieri Deaconu Ion și Nagy Iosif,
numărul consilierilor prezenți la ședință a devenit 28.)
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Pentru noi este foarte important construirea unei stații de tratare mecanicobiologică la Leț.
O să vedem dacă putem să facem pe POIM sau din surse proprii.
Domnule Președinte, dacă îmi permiteți o să particip atât la deliberare cât și la
vot pentru că nu are legătură cu asociația așa că o să particip la deliberare și la vot.
Tamás Sándor: Bine. Vă mulțumim!
Am invitat la ședință pe domnul András Nagy Róbert, pentru că avem probleme
majore dar și o veste bună.
Vestea bună este că laboratorul nostru cu o valoare de 100 de mii de euro, care a
fost donat de către Holzindustrie și care a fost amenajat de către Consiliul Județean
Covasna, a primit aprobarea Ministerului Sănătății, de fapt includerea în sistemul
național de laboratoare de testare.
Laboratorul funcționează din data de 11 mai și până în prezent au executat 2400
de teste, dar până acum a putut efectua teste numai pentru personalul spitalului, numai
pentru bolnavii spitalului nostru de acum încolo poate executa teste la nivel național,
pentru că este acreditat și inclus în sistemul național de laboratoare de testare.
Totodată am primit încă 200 de mii lei de la Guvernul României pentru a executa
1000 de teste, asta însemnă că la nivel național s-au plafonat cheltuielile testelor și
cheltuiala unui test este de 200 de lei, deci am primit buget pentru 1000 de teste.
Și nu în ultimul rând, avem o modificare de buget la Asociația noastră sportivă
Sepsi Sic, care nu implică majorări de fonduri din partea Consiliului Județean Covasna,
este vorba de realocare, asta însemnând sprijinul Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc.
Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna din data de
23 iulie 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?
Nefiind, supun la vot procesul verbal al şedinţei menţionate mai înainte.
Cine este pentru?
28 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 23 iulie 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 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 135/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al
Județului Covasna pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS
Sepsi Sic în toate competițiile interne
și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon
competițional 2019-2020, juniori și seniori”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la
Contractul de finanțare nr. 20/5002/9 din 27.01.2020, încheiat între județul
Covasna prin Consiliul Județean Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv
SEPSI-SIC;
Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Covasna a unui bun mobil aflat în domeniul privat
al Județului Covasna;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu
autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna
şi instituţiile publice de interes judeţean;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul
de apă şi apă uzată din judeţul Covasna;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a
Deșeurilor a Județului Covasna;
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul
Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor externe în cursul anului 2019;
Diverse
Menționez că proiectele de hotărâri au fost prezentate în comisii de specialitate.
Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi?
Ambrus József: Domnule președinte!
La punctele 1 și 2 nu voi participa la deliberare și nici la vot.
Tamás Sándor: Bine.
Mulțumim.
Lénárt Adolf: Eu de asemenea, nu voi participa la deliberare și la vot la punctul 1

și 2.
Tamás Sándor: Mulțumim.
Fazakas András-Levente: Eu nu voi participa la deliberare și la vot la punctul 5.
Tamás Sándor: Bine.
Alte observații dacă sunt?
Nu sunt.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi.
Cine este pentru?
28 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

5

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.
2.) – pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenți la şedinţă, cu excepţia proiectului de
hotărâre de la punctul 3 pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii
consilierilor în funcție.
Se intră în dezbaterea ordinii de zi.
La punctul unu al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 135/2019 privind
alocarea unei sume din bugetul local al Județului Covasna pentru finanțarea
programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic
în toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și
handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”;
Așa cum v-am informat, este vorba despre o realocare în interiorul bugetului.
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?
26 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf, conform
art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 20/5002/9 din
27.01.2020, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, municipiul
Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația
Clubul Sportiv SEPSI-SIC;
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?

26 de voturi
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Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu au participat la vot domnii consilieri Ambrus József și Lénárt Adolf, conform
art. 228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
În urma supunerii la vot, cu 26 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind darea
în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a
unui bun mobil aflat în domeniul privat al Județului Covasna;
Este vorba despre un microbuz pe care am cumpărat din fonduri europene și pe
care o să predăm Centrului de reabilitare Baraolt din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.
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?
Cine este 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.
La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu
privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de
carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean;
Pentru microbuzul pe care am dat în administrare la punctul anterior trebuie să
asigurăm și normativul de carburanți.
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?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

28 de voturi
-
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În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi
conform proiectului de hotărâre.

„pentru”,

se

aprobă

hotărârea

La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul
Covasna;
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?
27 de voturi
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?
Nu a participat la vot domnul consilier Fazakas András-Levente, conform art.
228 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul șase al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor a Județului Covasna;
Acest plan este parte a planului de dezvoltare a Județului Covasna, în momentul
de față pregătim deja planul de dezvoltare a județului pentru perioada 2020-2030,
desigur pe lângă apă și canalizare cuprinde atât gestionarea deșeurilor cât și investițiile
publice, sfera culturală etc.
Momentan este vorba despre planul județean de gestionare a deșeurilor.
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?
Cine este 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.
La punctul șapte al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Covasna în domeniul relaţiilor
externe în cursul anului 2019;
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Vă consult, dacă în legătură cu materialul
completări, probleme de ridicat?
Nu sunt.
Supun la vot Proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cine este contra?
Dacă se abţine cineva?

de

la

acest

punct

aveţi

28 de voturi
-

În urma supunerii la vot, cu 28 de voturi „pentru”, se aprobă hotărârea conform
proiectului de hotărâre.
La punctul opt al ordinii de zi avem cuprins Diverse.
Am invitat la ședința noastră de astăzi și pe domnul András-Nagy Róbert
managerul Spitalului Județean de Urgență, ca să ne prezinte o dare de seamă cu privire
la cele întâmplate în ultimele săptămâni și eventual ce ne așteaptă, pentru că dacă ne
uităm pe harta României, vedem foarte clar că județele învecinate cu județul Covasna,
adică: Bacău, Vrancea, Buzău, chiar și Prahova, dar mai ales Brașov prezintă un număr
și un procentaj mult mai mare la mia de locuitori la îmbolnăviri de COVID -19 de cât
Județul Covasna.
Într-adevăr, la început, în luna martie am avut probleme în județul nostru, dar
am reușit să stabilizăm situația, am reușit să confruntăm întinderea pandemiei în județ,
deși virusul este printre noi și asta trebuie conștientizat.
Rog toți cetățenii să respectăm normele generale și minimale de igienă, spălatul
pe mâini, purtarea măștii în spații publice, chiar și în piețe precum și distanțarea socială
care este indicat de către medici.
Dau cuvântul domnul manager al Spitalului Județean să ne prezinte situația
actuală a Spitalului și activitatea laboratorului.
András-Nagy Róbert: Mulțumesc domnului președinte pentru invitație!
Într-adevăr, cred că este un pas înainte obținând acreditarea la care s-a făcut
referire la începutul ședinței.
Ce însemnă în mare această acreditare?
Acreditarea înseamnă că practic laboratorul nostru a fost recunoscut și inclus
într-un sistem național de referință de laboratoare care poate să facă instituțional aceste
teste PCR pentru determinarea virusului SARS –COV-2 în organismul pacienților.
După această acreditare am primit și o sursă de finanțare, asta este partea a doua
a realizării în această privință, în sensul că dacă până acum din bugetul Consiliului
Județean Covasna respectiv din bugetul Spitalului au fost finanțate aceste teste, despre
care a vorbit domnul președinte mai înainte, cele 2400 de teste până în momentul de
față, de acum înainte o parte din aceste teste pot fi finanțate din cadrul acestui program.
Este un lucru bun pentru cetățeni, practic în continuare și pentru a păstra
siguranța spitalului, a pacienților și în acest context de creștere a cazurilor.
Ieri seara am ajuns la cel mai mare nivel a pacienților internați de după mai, de
când platoul de creștere a cazurilor a prezentat și la nivel național un trend de scădere.
Ieri am avut 71 de cazuri internate, asta însemnă un efort foarte mare din partea
colegilor care lucrează în secțiile COVID.
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Doar ca un exemplu: într-o singură după amiază au fost internate 18 cazuri,
marți după amiaza.
Este un efort pentru toată lumea și de aceea continui această idee ce a atins
domnul președinte, de apel la responsabilitatea civică, categoric regulile de distanțare și
regulile de igienă trebuie respectate, mai ales că și data trecută am discutat despre acest
lucru, suntem un județ tranzit și eu așa văd că suntem un caz fericit în privința evoluției
cazurilor.
Vedem că în jurul nostru evoluția cazurilor prezintă un trend mai abrupt de
creștere de cât la noi, dar și la noi sunt și se dezvoltă mici focare în câteva localități.
În ceea ce privește purtarea măștii, în ultimele săptămâni, mai ales după ce
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit obligativitatea purtării măștilor
și în zonele publice, altele de cât cele închise, au venit tot felul de comentarii.
Cert este că nici în momentul de față nu există un studiu științific care să
confirme sau să infirme necesitatea purtării măștilor.
Eu din punct de vedere pragmatic, practic și din informații strânse din spital, pot
să confirm faptul că într-adevăr purtarea măștii are efect!
Are efect și mă bazez aici pe experiența altor instituții cu peste 8 mii de angajați
la nivel de țară.
Au fost cazuri pozitive în birouri unde lucrau 3-4 persoane unde s-a purtat mască
și colegii de birou nu s-au infectat.
Practic, apelul domnului președinte îmi permit să continui în sensul că purtarea
măștii este bine venită, este utilă și trebuie purtată.
Știu că, mai ales pe timp de vară în 30 de grade, o mască pe nas și pe gură nu este
prea confortabilă, dar dacă mă gândesc și la membrii mei de familie și la celelalte
persoane apropiate de lângă mine, atunci cred că disconfortul acesta putem să depășim
cu ușurință.
În ceea ce privește activitate ultimelor două săptămâni, săptămâna trecută am
reușit să închidem într-un procent de 90% un proiect ce am început la începutul lunii
trecute, respectiv de extindere interioară a rețelei de oxigen în clădirea de boli
infecțioase.
Și această investiție a fost finanțat de Consiliul Județean Covasna, în urma căruia
am reușit să dotăm practic, mai toate saloanele, sunt 10 saloane care încă nu au priză de
oxigen, ținta este să ajungem ca fiecare salon din această clădire să aibă cel puțin o sursă
de oxigen la dispoziție.
Această necesitate observăm și în momentul de față, pentru că din aceste 71 de
pacienți sunt și forme mai grave, sunt și forme mai severe, în jur de 30 de cazuri
necesită oxigenoterapie.
În cadrul acestei investiții, pregătindu-ne și pentru viitor sau eventual pentru o
altă și posibilă pandemie, sau dacă e necesar și în această situației în cadrul acestei crize
epidemiologice, am creat pentru 6 paturi de terapie intensivă posibilitatea de legătură la
oxigen, respectiv de aer comprimat, tot în această clădire.
Deci, dacă va trebui, la un moment dat, să ne mutăm, să extindem necesitățile de
terapie intensivă și în această clădire, o să avem această posibilitate la îndemână.
Mergem mai departe cu testările, cu procedurile, de care data trecută am discutat
și v-am prezentat și dumneavoastră.
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În luna iulie am avut peste 900 de cazuri, mai exact 942 de cazuri internate de
spitalizare continuă.
Practic, am ajuns la jumătatea cazurilor din perioada de pre-pandemie.
Începe să funcționeze și spitalul, este foarte greu să ținem un frâu și să ne
organizăm ca să putem asigura și asistență medicală de urgență și asistență medicală
pentru pacienții COVID.
În luna iulie au fost internați 116 de pacienți diagnosticați cu COVID-19.
Tamás Sándor: Cum v-am spus, dar vă arăt și o hartă a României, dacă în
Județul Covasna avem pe 1000 de oameni 1,3 cazuri, în Județul Bacău avem 2,6 cazuri,
în Vrancea 5,5 cazuri, în Buzău avem 3,2 cazuri, în Prahova 3 și în Brașov 6,2 cazuri pe
1000 de oameni.
Noi suntem desigur un județ tranzit, asta însemnând că zilnic între Brașov-Tg.
Secuiesc-Brețcu-Bacău circulă cel puțin 15 mii de mașini, asta înseamnă cel puțin 50 de
mii de oameni și această situație necesită o prudență.
Eu în general, precum știți, sunt un critic la adresa Prefectului și la adresa
Prefecturii, dar în momentul de față vreau să apăr poziția Comitetului Județean de
Situații de Urgență, care a dat publicității că de marți trebuie purtat obligatoriu măști în
diferite cazuri.
Nu sunt prea multe cazuri, dar în spații închise, în magazine, în piețe, în
autogară, în autobuze este obligatoriu purtarea măștii.
Este în primul și primul rând pentru siguranța noastră și asta am vrut să
subliniez neapărat.
Mulțumim domnului manager!
Dacă eventual sunt întrebări?
Lukács László: Aș avea o singură întrebare la domnul director al Spitalului
Județean.
E îmbucurător că am primit și atestarea laboratorului Spitalului Județean pentru
testarea infecțiilor cu COVID-19, dar cred că toată lumea este de acord, ca numărul
testelor efectuate la nivel de țară au crescut în ultima perioadă și e și normal ca numărul
pacienților infectați să fie în creștere.
Cum știți foarte bine, au apărut în mass media și pe site-ul de socializare mai
multe reportaje, filmulețe, în care sunt întrebați specialiști, că testele nu întotdeauna
reflectă realitatea.
Doresc să întreb de la domnul director, testele efectuate în laboratorul nostru,
cam cât la sută reflectă realitatea în momentul actual?
Vă mulțumesc!
András-Nagy Róbert: Sunt două chestiuni de clarificat în această privință.
Primul: Specificațiile tehnice ale reactivului.
Producătorii de reactivi dau un procent de specificitate care este stabilit de către
producător, adică e dezvoltat de către ingineri biochimiști care stabilesc o anumită
specificitate și senzitivitate a reactivului.
Din acest considerent, în toate laboratoarele, nu numai la noi, pot să apară fals
pozitivi sau fals negativi într-o anumită marjă recunoscută și știută de către producător.
Noi până în momentul de față nu am avut nici fals negativ și nici fals pozitiv.
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Noi am introdus un filtru, e prea tehnic și nu vreau să intru în detaliu, dar
cert este că colegii mei au dezvoltat un filtru de siguranță pentru a evita cât mai mult
posibil fals pozitivii.
Au fost situații de genul acesta.
Nimeni nu vorbește deschis despre acest lucru.
Trebuie să recunoaștem această situație, pentru că există.
Sunt date de la producători, care și la nivel de mapamond sunt recunoscuți și nu
ieri au început fabricarea de reactivi.
Noi reactivii am cumpărat de la un producător din America.
Senzitivitatea noastră este mult mai mare de cât la alte laboratoare, putem să
depistăm practic și la cantitate mai mică de virus.
Îmi permit această formulare netehnică ca să fiu de înțeles.
Într-o cantitate mai mică de virus în organism de cât în alte situații.
Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, noi până în momentul de față, nu am
avut fals pozitiv.
Lukács László: Deci, să înțeleg că dumneavoastră folosiți un alt reactiv, produs
de altă firmă din America, pentru că multe laboratoare din țară folosesc reactivi, teste
fabricate în Germania și cum foarte bine știți, o întreagă echipă de fotbal a fost testat
pozitiv și până la urmă a reieșit că a fost o mare eroare.
András-Nagy Róbert: Eu nu aș dori să comentez de ce a ieșit sau de ce nu a ieșit
pozitiv echipa de fotbal.
Eu am o părere personală pe care nu aș dori să fac public, dar nu m-aș lua doar
pe baza acestor informații că o echipă de fotbal a fost testat pozitiv.
Lukács László: Nu este vorba numai de echipa de fotbal.
András-Nagy Róbert: Există cazuri de fals pozitiv, există cazuri de fals negativ.
Ideea este că aceste cazuri de fals negativ să fie cât mai puține, să identificăm și
să izolăm acele persoane care sunt infectate.
Noi avem un protocol intern al laboratorului în acest sens, prin care încercăm să
excludem, să limităm practic la zero aceste situații, dar nu se poate exclude.
În momentul de față, nu numai la noi în țară ci în toată Europa, în toate
continentele, standardul de diagnosticare a acestei boli de COVID -19 este testul PCR:
Lukács László: Mulțumesc!
Tamás Sándor: Mulțumim domnului director!
Dacă sunt alte intervenții?
Pethő István: Eu am o întrebare.
Care este situația bolnavilor non COVID?
Au fost repornite secțiile din Spitalul Județean, pentru că era o perioadă când
Spitalul din Tg. Secuiesc a fost suprasolicitat.
Care este situația în momentul de față?
András-Nagy Róbert: Din data de 22 iunie spitalul nostru, pe baza avizului DSPului, funcționează cu dublă calitate și de spital COVID și de spital județean urgență.
Asta însemnă că deja în luna iulie am avut 942 de cazuri de spitalizare continuă,
raportat la cei 1600 de cazuri, care erau contractate pe timp de pre-pandemie.
Deci, răspunsul este clar afirmativ, primim pacienți, avem pacienți.
În momentul de față gradul de ocupare a spitalului este aproape 80% și mă
raportez nu la starea de pre-pandemie, ci la starea de astăzi.
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Cum v-am prezentat la o ședință precedentă, că și în cadrul spitalului, între
pacienți noi trebuie să respectăm regulile de distanțare, adică într-un salon cu 4 paturi
nu putem să punem de cât 2 pacienți.
Practic, funcționăm în condițiile actuale la capacitate maximă.
Tamás Sándor: Mulțumim!
Dacă sunt alte intervenții/ întrebări?
Popica Silviu-Ciprian: Pentru domnul Kozsokár aș avea o întrebare.
Tamás Sándor: Poftiți.
Popica Silviu-Ciprian: Întrebarea este legat de master plan și evoluția populației.
Mă uit pe site-ul INS și văd că populația județului este în creștere.
Populația luată în calcul la master plan este în scădere, tot conform INS.
Întrebarea este: unde e corect și dacă populația este într-adevăr în creștere și nu
în scădere, e corect dimensionat?
Tamás Sándor: Sincer să vă spun, nu știu dacă este în creștere.
Kozsokár Attila: Documentația a fost pregătit de către consultanți
Eu nu am făcut comparație cu datele INS, dar vom verifica aceste date dacă sunt
corecte, dacă nu se poate actualiza în orice moment dacă se impune, mai poate să apară
și alte modificări legat de necesarul de investiții.
Vom verifica acest aspect!
Tamás Sándor: Desigur, sunt localități care sunt în creștere, de pildă: localitatea
Arcuș care este în permanentă creștere, datorită acelor familii care, din Sf. Gheorghe sau
din alte localități, s-au stabilit în Arcuș, dar în general, vorbind de Județul Covasna, nu
am cunoștință de creștere a locuitorilor.
Întrebarea este pertinentă și o să verificăm și acest aspect.
Ambrus József: Dacă îmi permiteți domnul președinte?
Tamás Sándor: Poftiți.
Ambrus József: Pe baza experienței din domeniul deșeurilor, este o întrebare
crucială, pentru că de obicei se folosesc date statistice, care evident nu sunt reale și o
eventuală supradimensionare aduce pur și simplu la nefucționabilitatea întregului
sistem.
Important este ca populația județului și populația UAT-urilor să fie calibrat, în
momentul de față, corect.
Deci, să nu ne luăm după statistici, pentru că după statistici suntem 210 mii de
oameni în județ, iar în realitate nu suntem mai mult de 175 de mii.
Este o întrebare cheie.
Eu aș propune domnului Kozsokár și colegului nostru Fazakas, să se aplece cu
mare-mare atenție asupra problemei, pentru că poate să distrugă un sistem de altfel
bine construit.
Tamás Sándor: Atât sub cât și supradimensionarea este o problemă.
Mulțumim domnului Popica pentru intervenție și pentru întrebarea pertinentă.
Alte intervenții dacă sunt?
Keresztely Irma: La toate proiectele europene, cifrele de referință la evidența
populației, se referă și sunt acceptate numai cifrele de la ultimul recensământ la nivel
național, respectiv județean.
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Prin urmare, în fiecare lună noi nu putem modifica nici o creștere și nici o
scădere a efectivelor din populația județului sau a localităților, dacă acesta nu este
realizat în urma unui recensământ oficial.
Foarte multe proiecte europene s-au pierdut pentru că statisticile care au fost
prezentate în cadrul proiectului, pentru a sublinia și a accentua necesitatea și
oportunitatea realizării proiectului respectiv, au fost respinse pe acest motiv.
Prin urmare, poate că la Arcuș a crescut populația, știm noi foarte bine de ce, dar
se merge cu cifrele de la ultimul recensământ.
Vă mulțumesc!
Tamás Sándor: Mulțumim și noi!
Alte intervenții dacă sunt?
Nu sunt.
Stimaţi consilieri.
Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulţumesc pentru participarea la ședință, pentru implicare în ceea ce
însemnă soarta județului, cu asta fiind zise declar închise lucrările ședinței noastre.
Cel mai probabil, pe 13 august, joia viitoare, la orele12,00, vom avea o ședință
online, dar desigur o să primiți și invitație la ședință.
La revedere!
Toate cele bune!
Preşedinte,
TAMÁS Sándor

Secretar general al judeţului Covasna,
VARGA Zoltán

