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ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Sănătății, 

 Domnului ministru Vlad Voiculescu,  

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 

 

Subiect: Reducerea cazurilor COVID-19 în județul Maramureș 

 

 

Domnule Ministru, 

 

Potrivit raportării Ministerului Sănătății din data de 20 februarie 2021, județul Maramureș se 

menține pe locul II la nivel national în ceea ce privește incidența la mia de locuitori a județelor 

cu cea mai mare rată de infectare, după Timiș. Dacă la nivel national pandemia pare să fie ținută 

sub control, cu o pantă descendentă a noilor cazuri (2.000 – 3.000 de infectări descoperite la un 

număr de aproximativ 30.000 de teste zilnice, care înseamnă un procent de infectare de sub 10% din 

numărul celor testați), situația în Maramureș este mult mai gravă. În Maramureș oscilăm între 

scenariul roșu și galben, unde incidența rămâne mereu foarte aproape de 3 infectați la mia de 

locuitori, scăzând în anumite zile la 2,92 – 2,99 la mia de locuitori.  

De la începutul pandemiei, din luna martie 2020 și până spre sfârșitul anului 2020, 

pandemia în Maramureș a fost ținută sub control strict, iar județul s-a aflat între primele județe 

de la coada clasamentului în ceea ce privește incidența infectărilor. Asta, deoarece în mandatul de 

președinte al Consiliului Județean am luat decizii înaintea hotărârilor transmise de la nivel national 

și care au fost respectate de maramureșeni.  

Am fost primul județ din România care a stabilit, încă din 25 martie 2020, măsuri de 

control a pandemiei. În calitate de vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Maramureș am luat hotărârea ca, în județul nostru, să fie aplicat un program diferențiat 

de cumpărături pentu vârstnici, să fie controlate persoanele care tranzitează județul și să fie 

limitate deplasările inutile. Din 6 aprilie 2020 am impus purtarea măștii de protecție la fiecare 

ieșire în spațiul public. În intervalul aprilie  - iulie 2020 am finanțat achiziția a patru aparate 

Real Time PCR în Maramureș, din care două aparate pentru spitalele aflate în subordinea 

Consiliului Județean Maramureș și alte două în Maramureșul istoric, la Spitalul Orășenesc 

Vișeu de Sus și la Spitalul Municipal din Sighetu Marmației. Totodată, am finanțat amenajarea 

laboratoarelor de biologie moleculară în toate aceste patru locații.  

Începând cu data de 15 iulie 2020, printr-un parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare, 

am demarat programul ”Testăm pentru sănătatea maramureșenilor”, program prin care, 

până la finalul anului 2020, trebuiau să fie testați, voluntar și gratuit, 50.000 de maramureșeni 
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prin sistemul pooling. Programul nostru a fost închis de noul președinte al Consiliului 

Județean Maramureș, Ionel Bogdan, care nu înțelege sensul cuvântului „pooling” și nici faptul 

că acest mod de testare a venit, în primul rând, în sprijinul cadrelor medicale și al profesorilor, care 

au fost testați prin același sistem la cea mai mică suspiciune de boală. Dacă până la finalul lunii 

octombrie 2020, în Maramureș pandemia a fost ținută sub control, neimplicarea noului președinte 

a adus Maramureș din coada clasamentului privind numărul de infectări la mia de locuitori 

în fruntea clasamentului, lângă județul Timiș.  

 

1. Aveți cunoștință, domnule ministru, de faptul că dacă în Timiș se fac peste 2.000 de teste 

pe zi, în Maramureș se fac puțin peste 200 de teste pe zi, iar din acestea, peste jumătate 

din cazuri sunt depistate ca fiind pozitive? Din mai puțin de 10.000 de teste făcute în 

Maramureș de la 1 ianuarie 2021, când platforma a fost închisă și până în prezent, 

aproximativ 5.000 de maramureșeni au fost testați pozitiv  la noul coronavirus. Dacă la 

nivel național rata de pozitivare e de aproximativ 8%, respectiv 1 român din 12 este 

confirmat pozitiv, în Maramureș 1 din 2 cetățeni testați are COVID-19. Cum veți 

interveni, în calitate de ministru al Sănătății, pentru a ajuta județul Maramureș? 

2. Ați afirmat, domnule ministru, că o prioritate a mandatului dumneavoastră este să respectați 

recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și ale Comisiei Europene și să ”testați, 

testați, testați”. Maramureșul a ajuns să fie un județ extrem de problematic în contextul 

în care aici se testează cel mai puțin, fapt care dovedește că focarele nu pot fi identificate 

și depistate la timp. Cum veți încerca să țineți sub control focarele din Maramureș? Ce 

soluții aveți pentru a limita răspândirea virusului în plan județean și național?  

3. A luat Ministerul Sănătății în calcul deschiderea a noi centre de vaccinare anti-COVID-

19 în Maramureș și suplimentarea dozelelor de vaccin alocate județului nostru, pentru 

că prin imunizarea maramureșenilor să fie ținut virusul sub control nu doar la nivel 

județean, ci la nivel național, blocând răspândirea acestuia în diferite colțuri ale țării? Este 

imperios necesar, domnule ministru, să vă îndreptați ochii spre Maramureș și să finanțați cu 

prioritate efectuarea a cât mai multe teste COVID-19 pentru cetățenii acestui județ, 

pentru ca rata de pozitivare să scadă și aici, așa cum se întâmplă în alte județe din țară. 

 

Luând în considerare toate cele prezentate până acum am să vă rog, domnule ministru, să 

analizați cu mare atenție situația grea prin care trece sistemul de sănătate din Maramureș 

și pericolul permanent în care se află cetățenii acestui județ și să luați măsuri de urgență 

pentru protejarea maramureșenilor. În situația în care nu se va reuși identificarea cetățenilor 

infectați și imunizarea unei părți cât mai mari a populației județului Maramureș, riscul ca virusul 

să continue să circule la nivel național este extrem de ridicat.  

  

Solicit răspuns scris și oral.  

 

Cu respect, 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




