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ÎNTREBARE 
 

Adresată: Ministerului Sănătății, 
 Domnului ministru Cseke Attila Zoltan,  
De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 
 

Subiect: Spitalul Județean Baia Mare a pierdut al doilea aparat de radioterapie 
 
 

Domnule ministru, problema pe care v-o aduc la cunoștință este de o gravitate foarte mare, 
iar cei care suferă din cauza incompetenței actualei conduceri a Spitalului Județean din Baia 
Mare sunt atât locuitorii Județului Maramureș, cât și bolnavii oncologici din județele 
limitrofe care se tratează în Laboratorul de Radioterapie al unității medicale menționate anterior.  

  
 Din cauza numirilor eminamente politice făcute de actuala conducere a Consiliului Județean 
la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, instituție sanitară aflată în 
subordinea Consiliului Județean, s-a pierdut cel de-al doilea aparat de radioterapie, în valoare 
de aproximativ 1 milion de euro, acesta fiind trimis la Craiova. Laboratorul de Radioterapie cu 
Energii Înalte a fost inaugurat în luna aprilie 2019, în prezența fostului ministru al Sănătății, Sorina 
Pintea, acesta fiind proiectul ei de suflet din vremea în care era manager al Spitalului Județean de 
Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Contractul de finanțare cu Banca Mondială a fost 
semnat încă de la finalul anului 2017, la Guvernul României, de către mine, în calitate de președinte 
al Consiliului Județean Maramureș la acel moment și de fostul manager al SJUBM, ec. Sorina 
Pintea, fost ministru al Sănătății. Livrarea componentelor a început în iunie 2018 iar instalarea 
tuturor echipamentelor, în valoare de 2,2 milioane euro a fost finalizată în august 2018.  
 

Investiția a fost realizată atât din fondurile private ale spitalului (construcția 
buncărului), cât și dintr-o finanțare de aproximativ cinci milioane de euro de la Banca 
Mondială, bani care au fost folosiți pentru achiziționarea aparaturilor de cel mai înalt nivel. Din 
cele opt contracte semnate cu Banca Mondială pentru dotarea laboratoarelor de radioterapie din 
țară, cel din Baia Mare a fost primul finalizat la începutul anului 2019, iar al doilea buncăr a 
fost inaugurat la finalul aceluiași an. Din păcate, investiția de peste 1 milion de euro a fost 
pierdută din incompetența președintelui penelist al Consiliului Județean Maramureș Ionel 
Bogdan și a lui Alexandru Oros, noul manager penelist numit de președintele CJ la Spitalul 
Județean din Baia Mare, încă din martie 2021. Conducerea Consiliului Județean Maramureș, în a 
cărui subordine se află Spitalul Județean este vinovată de acest eșec la fel ca reprezentanții unității 
medicale. Încă de la începutul anului în curs, în bugetul Spitalului Județean nu au fost prinse 
fondurile necesare pentru instruirea și perfecționarea personalului care urma să activeze la 
cel de-al doilea aparat și nici salariile aferente acestora. În aceste condiții, Laboratorul de 
Radioterapie nu poate funcționa la capacitate maximă, iar bolnavii de cancer din Maramureș și din 
alte județe limitrofe vor fi nevoiți să meargă iar pentru tratament la Cluj, Târgu Mureș, Oradea sau 
chiar în afara granițelor țarii.  
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În mandatul meu de președinte al Consiliului Județean am înțeles atât eu, cât și colegii mei, 

oportunitatea de a investi în sănătate. Tocmai din acest motiv am acordat stimulente financiare și 
am suplimentat bugetul alocat Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, 
pentru a avea întregul personal necesar în Laboratorul de Radioterapie. Deși Banca Mondială a 
trimis adrese unității medicale, încă de la începutul anului 2021, prin care se cereau 
documente care să ateste că Spitalul este pregătit să primească și să pună în funcțiune cel de-
al doilea aparat, având personal instruit, toate acestea au fost ingnorate atât de conducerea 
unității sanitare cât și de conducerea Consiliului Județean Maramureș. Din păcate, cei care au 
de suferit sunt maramureșenii dar și locuitorii din județele limitrofe care și-au pus speranțele în 
Laboratorul de Radioterapie din Baia Mare.  
 

  

 În speranța că ați înțeles gravitatea problemei care afectează foarte mulți bolnavi oncologici 
din regiunea de Nord-Vest, vă întreb, domnule ministru:  

 

1. Ministerul Sănătății nu are nicio pârghie prin care să sancționeze INCOMPETENȚA 
actualei conduceri a Spitalului Județean Baia Mare și să intervină în rezolvarea acestei 
probleme care înseamnă nu doar pierdere de fonduri pentru județul Maramureș ci și o 
suferință care ar putea fi prevenită în cazul pacienților oncologici care se tratează în 
Laboratorul de Radioterapie din Baia Mare? 

2. Ministerul Sănătății poate să explice reprezentanților conducerii Consiliului Județean 
Maramureș și celor ai Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia 
Mare NECESITATEA obținerii celui de-al doilea aparat de radioterapie, al cărui scop 
este de a asigura continuitate în cazul în care primul aparat se defectează, dar oferă și 
posibilitatea unității medicale din Baia Mare de a trata și mai mulți pacienți bolnavi de 
cancer?  

 

Am încredere, domnule ministru, în buna dumneavoastră credință și sper că veți depune toate 
diligențele pentru a rezolva această problemă care este una extrem de gravă pentru bolnavii care și-
au pus toate speranțele în obținerea celui de-al doilea aparat de radioterapie.  

 

  

 
Solicit răspuns scris și oral.  

 
 
 
Cu respect, 
 

 
Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




