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Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș face următoarele 

precizări, având în vedere acuzatiile grave, dar lipsite de dovezi, formulate în declarația de 

presă mai sus amintită : 

 În data de 28.09.2021 prin adresa Secției Clinice Cardiologie nr. 467/28.09.2021, 

se aducea la cunoștința conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu 

Mureș faptul că în stocul Secției clinice de cardiologie mai există doar un singur 

stimulator cardiac, fiind internați în secție un număr de 5 pacienți a căror viață 

depinde de aceste dispozitive. Prin aceeași adresă se solicită efectuarea 

demersurilor către CAS Mureș în vederea suplimentării bugetului alocat în anul 

2021 pentru derularea programului de sănătate Implant de stimulatoare cardiace. 

 Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a demarat toate diligențele către 

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș pentru suplimentarea bugetului alocat 

activității de implantare stimulatoare cardiace conform solicitării secției. 

 Pentru cele 2 stimulatoare cardiace solicitate de către secție prin referatul nr. 

450/15.09.2021, înregistrat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș cu 

nr. 23696/15.09.2021 în limita sumelor bugetate s-au făcut demersurile pentru 

încheierea contractului subsecvent, astfel: 

 În data de 15.09.2021 referatul înaintat de Secție clinică cardiologie a fost 

semnat de către manager și director financiar-contabil urmând circuitul documentelor. 

 În data de 24.09.2021 s-a notificat furnizorul că urmează să se încheie un 

contract subsecvent. 



 

 În data de 29.09.2021 ora 12:55 furnizorul transmite acordul de încheiere de 

contract subsecvent pentru stimulatoare cardiace către Spitalul Clinic Județean de Urgență  

Târgu Mureș prin adresa de email a Biroului contractare. Biroul contractare a emis 

contractul și, după obținerea tuturor vizelor necesare, contractul a fost înaintat managerului 

instituției pentru semnarea acestuia în data de 01.10.2021. După semnarea contractului a 

fost emisă și transmisă comandă către furnizor în aceeași zi. 

 În data de 01.10.2021 șeful Secției clinice cardiologie depune la secretariatul 

managerului adresa cu nr. 473/01.10.2021 prin care se solictă eliberarea comenzii 

de stimulatoare și în care face trei acuzații majore: (1) ,,comanda care este pe 

masa dumneavoastră de câteva zile"; (2) ,tergiversarea semnării comenzii de către 

dumneavoastră de câteva zile" și (3)  ,, fapt pe care l-am adus la cunoștință repetat, 

fără a primi nici un răspuns". După cum relevă informațiile prezentate mai sus toate 

aceste acuzații sunt total nefondate și false.   
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