
 

Péter Ferenc: Prefectul județului Mureș a luat o decizie unilaterală 
 

Spitalul Clinic Județean Mureș este pregătit să primească pacienții bolnavi de 

coronavirus. Din cei 3,7 milioane de lei alocați, în ultimele două săptămâni de 

Consiliul Județean Mureș, pentru măsurile de pregătire, au fost achiziționate noi 

echipamente și aparate medicale pentru a întări capacitatea spitalului și au fost 

completate stocurile de echipamente de protecție și de dezinfectanți. În 

momentul de față, peste 25.000 măști chirurgicale, peste 50.000 mănuși 

chirurgicale, aproximativ o jumătate de milion de mănuși de examinare și 

aproape 9000 de combinezoane de protecție sunt disponibile personalului 

medical, urmând ca în baza comenzilor lansate la diferiţi furnizori aceste cantităţi 

să crească. 

În ceea ce privește acțiunea Prefectului, președintele Consiliului Județean Mureș, 

Péter Ferenc a declarat: „Starea de urgență îi conferă Prefectului puterea de a 

demite dintr-o clipă în alta chiar și un director de spital care și-a câștigat 

poziția prin concurs. Deși consider că este o măsură grăbită, am luat act de 

decizia Prefectului. Dr. Ovidiu Gârbovan este managerul instituției de 

aproximativ o jumătate de an. Datorită lui spitalul nostru este una dintre 

cele mai bine pregătite instituții medicale în ceea ce privește lupta împotriva 

epidemiei de coronavirus. Îi mulțumesc domnului doctor și întregului personal 

al spitalului pentru munca grea pe care au depus-o în ultimele săptămâni 

pentru sănătatea locuitorilor județului nostru!”  

 

Consiliul Județean Mureș va continua să îndeplinească sarcinile legale încredințate 

privind Spitalul Județean și va oferi tot sprijinul posibil pentru controlul 

epidemiei, însă responsabilitatea deciziilor administrative sunt ale noului manager 

numit de Prefect. 

 

Potrivit lui Péter Ferenc, măsuri precum decizia de ieri a Prefectului ar putea 

duce într-o direcție periculoasă procesul de descentralizare a sistemului de 

sănătate. „România a făcut progrese foarte lente în ceea ce privește 

descentralizarea. Astfel de decizii anulează eforturile din ultimii zece ani. 

Guvernul nu a solicitat avizul nostru nici atunci când a decis să desemneze ca 

centre de coronavirus clinicile Spitalului Judetean care sunt în administrația 

județului, în locul Spitalului de Urgență care este în subordinea Ministerului 

Sănătății. Din fericire, în ultimii ani am cheltuit mulți bani pentru 

dezvoltarea spitalului județean.” 

 

În prima fază a epidemiei, pacienții bolnavi sau suspecți de coronavirus au fost 

admiși și tratați de Clinica de Boli Infecțioase. De astăzi, în clădirea din Gheorghe 



 

Marinescu 1, pot fi tratați și acei pacienți diagnosticați cu coronavirus, care suferă 

și de alte afecțiuni (urologie, gastroenterologie, chirurgie, cardiologie). Tot în 

această clădire este și secția de terapie intensivă, cu 12 paturi complet echipate 

(inclusiv cu ventilatoare) și izolate, pentru pacienți cu simptome severe. Pe lângă 

acestea, au început demersurile pentru asigurarea capacității de admitere si 

tratare a pacienților Covid19 la Clinica de Obstetrică și Ginecologie, la Clinica de 

Pneumologie și la Clinica de Psihiatrie I. În multe clinici s-au făcut reorganizări, 

pentru a putea găzdui secțiile mutate din alte clădiri, unde sunt tratați pacienții 

non-Covid19. 
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