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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA COMUNICARE 

Serviciul Relaţii cu Publicul 

Nr. 75280/15.11.2016 

 

Minuta 

dezbaterii publice a 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea  

Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Arad-inițiativa primarului 

 

 În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată,  în data de 10.11.2016, ora 1500, la sediul Primăriei Municipiului Arad, 

sala ”Regele Ferdinand”, a fost organizată dezbaterea publică având ca obiect proiectul de 

hotărâre menţionat mai sus. Dezbaterea publică a fost organizată la iniţiativa Primăriei 

Municipiului Arad-Direcţia Arhitect-Șef. 

 

La dezbaterea publică au participat: 

 

Reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Arad: 

 - D-nul. Gheorghe Falcă- Primarul Municipiului Arad 

- D-nul. Călin Bibarț- Viceprimar- Municipiul Arad 

- D-na. Claudia Macra – Administrator Public – Primăria Municipiului Arad 

- D-na. Eliza Barbura - Director Executiv - Direcţia Comunicare 

 - D-nul Florin Hoțopan – Șef Serv. - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  

                                Persoanelor 

- D-na. Lucia Giurgiu – Șef Serviciu-Serviciul Investiții, Dezvoltare Imobile 

 - D-nul. Pavel Neamţiu - Director Executiv - Direcţia Venituri 

 - D-nul. Albert Ladislau - Director Executiv Adj. - Direcţia Venituri 

- D-nul. Ştefan Szuchanszki - Director Executiv - Direcţia Achiziţii Publice – 

Administrativ 

- D-nul. Sorin Muntean – Şef Serviciu- Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Adina Sălăjan– Consilier - Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Diana Haica– Consilier- Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Silvia Popovici- Consilier- Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Trandafir Corina- Consilier-Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul 

Calității și Control Intern 

- D-na. Bulboacă Antonina- Consilier-Serviciul Juridic, Contencios 

- D-na. Angelica Stana – Consilier- Biroul Relații Mass Media 

- D-na. Laura Goron-Consilier-Serviciul Administrație Publică Locală 

 

 

Reprezentanţi ai Instituţiilor subordonate Primăriei Municipiului Arad: 

 - D-na. Rodica Gorbe-Birta -Șef Serviciu - Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă 

Comunitară 

- D-na. Alina Mrejeru -Șef Serviciu - Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară 

- D-na Mariana Birău – Director  - S.C. CTP S.A. 

- D-na Angela Borțoi– Director Ec.  - S.C. CTP S.A. 

- D-nul Nicolai Puha – Director- S.C. RECONS S.A. 
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Reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Arad: 

 - D-na. Andreș Laura-Consilier CLM 

- D-na. Naaji Antoneta-Consilier CLM 

- D-na. Pistru Geanina-Consilier CLM 

- D-nul. Furău Gheorghe Oto-Consilier CLM 

- D-nul. Cheșa Ilie-Consilier CLM 

- D-nul. Vârcuș Beniamin-Consilier CLM 

- D-nul. Todor Adrian-Consilier CLM 

- D-nul. Lupaș Marin -Consilier CLM 

- D-nul. Săplăcan Gheorghe-Consilier CLM 

- D-nul. Barbeș Adrian-Consilier CLM 

 

 

Reprezentanţi ai  Consiliului Județean Arad: 

- D-nul. Iustin Cionca -Președintele Consiliului Județean Arad 

- D-nul. Sergiu Bîlcea -Vicepreședinte -Consiliul Județean Arad 

- D-nul. Videscu Cristian-Consilier Județean - Consiliul Județean Arad  

- D-nul. Tripa Florin Dan- Consilier Județean - Consiliul Județean 

- D-nul. Bogdan Noghiu -Consilier-Consiliul Județean Arad 

- D-nul. Șeran Mihai- Șef Serviciu -Consiliul Județean Arad 

 

Reprezentanţi ai Instituțiilor Publice locale și ai societăţii civile:  

 

- D-na. Varvari Lenuța - Medic epidemiolog - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

- D-na. Andreica Lăcrămioara- Inspector sanitar - Direcția de Sănătate Publică 

- D-nul. Tămaș Florea- Președinte - Asociația Pacienților cu Boli Profesionale 

- D-na. Dr. Dihelu Aurelia- Medic Intreprindere - Astra Vagoane Călători Arad 

- D-nul. Dr. Havran Ovidiu- Consilier - Direcția Sanitar veterinară 

- D-na. Idriceanu Marcela- Asistent medical - Primăria Arad-Cabinet școlar 

- D-na. Ciocîrlan Andrea- Asistent medical - Primăria Arad-Cabinet școlar  

- D-na. Mladin Sofia- Director – Școala Gimnazială Ilarion Felea 

- D-na. Peștean Nicoleta- Director - Grădinița PP1 Arad 

- D-na. Bolojan Bianca- Profesor - Școala Postliceală Sanitară 

- D-na. Szentesi Elena- Profesor - Școala Postliceală Sanitară 

- D-na. Malița Laura- Medic - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad  

- D-nul. Suciu Vasile- Inginer- Direcția Silvică Arad 

- D-nul. Neculai Gabriel- Președinte - Asociația Română de bioagricultură aplicată 

- D-nul. Jivan Adrian- Administrator - Genesys SRL 

- D-nul. Herea Mircea-Director Medical -Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad 

- D-na. Nicoară Raveca- Manager General- Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad 

- D-nul. Zaharia Dinu-Ștefan-Vicepreședinte - Colegiul Medicilor Arad 

- D-nul. Dărăbanțiu Adrian- Președinte- Asociația Medicilor de Familie 

- D-nul. Basil Mureșan- Senior Editor - Critic Arad 

- D-na. Vogel Diana- Inspector - DGASPC Arad 

- D-na. Roman Mihai- Manager SSM - SC TAKATA SRL 

- D-na. Jitariu Monica- Comisar Șef- Garda de Mediu 

- D-na. Betea Alina- Inspector - Direcția Județeană de Statistică 

- D-na. Ionescu Gabriela- Inspector - Direcția Județeană de Statistică 

- D-nul. Iacob Adrian- Asistent drd.-Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 

 

 



3 
 

- D-na. Alb Dana Alexandra- Student Medicină Dentară- Asociația Studenților Mediciniști 

- D-nul. Popescu Sebastian- Medic Rezident - Asociația Studenților Mediciniști 

- D-nul. Sferdian Mircea- Manager -Technomed Group 

- D-nul. Șiclovan Adrian- Responsabil Protecția Mediului - SC Polaris M.Holding 

- D-nul. Fighir Mihai- Președinte - Asociația Distroficilor Musculari din Romania Arad 

- D-nul. Căprar Dorel-Deputat – Parlamentul României Camera Deputaților 

- D-na. Neamțu Carmen-Decan- Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad- Facultatea de 

Medicină 

- D-nul. Domșa Gheorghe- Președinte - Casa de Asigurări de Sănătate 

- D-nul. Cătană Constantin- Director Executiv - Direcția de Sănătate Publică Arad 

- D-na. Prișcă Mirandolina- Manager- Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad  

- D-nul. Pribac George- Director Medical - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad  

- D-nul. Caba Samuel- reprezentant ONG 

- D-nul. Chiriță Alexandru-Consilier-Cabinet Deputat Dorel Căprar 

- D-nul. Popici Ovidiu- Președinte - Asociația Alternative Alzheimer 

- D-na. Gavrilă Ardelean Mihaela- Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

- D-na. Stark Erika- Director General- DGASPC Arad 

- D-nul. Covaci Dorel- reprezentant Cultul Apostolic din România 

- D-nul. Penzes Iuliu- Director executiv Adjunct- Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad 

- D-nul. Drăgănescu Ionel- Inspector Sanitar Șef- Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad 

- D-na. Andreica Lăcrămioara- Inspector Sanitar- Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad 

- D-nul. Morariu Stelian- Medic Șef - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

- D-na. Negru Liliana- Vicepreședinte - Sindicatul Sanitas Arad 

- D-na. Mihiț Carmen- Administrator - Clinica Medisys 

- D-na. Radu Camelia- Asistent Medical - Primăria Arad-Cabinet școlar 

- D-na. Bran Zamfira- Medic - Primăria Arad-Cabinet școlar 

- D-na. Geantă Mariana- Medic - Primăria Arad-Cabinet școlar 

- D-na. Stanca Ludmila- Medic - Primăria Arad-Cabinet școlar 

- D-na. Lucuța Carmen- Director financiar contabil- Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

- D-na. Macavei Gabriela- Director de îngrijiri- Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

- D-nul. Hac Paul- Director - Parcul Natural Lunca Mureșului 

- D-na. Știrbu Oana- Medic Șef -Braun Avitum 

- D-na. Martin Dana- Medic Radiolog - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

- D-nul. Bașchir Sorin- Medic - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad + Universitatea de 

Vest Vasile Goldis Arad 

- D-na. Miculiț Daniela- Asistent Șef - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad Secția 

Obstertică Ginecologie 

- D-na. Tătaru Liana-Medic rezident - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

- D-na. Roșu Loredana- Medic rezident - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad 

- D-na. Ardelean Cătălina-participant dezbatere 

- D-na. Crișan Corina--participant dezbatere 

- alți participanți... 

 

 

Reprezentanţi ai mass-media locală: 3 persoane (TV Arad; TV Goldiș) 

 Nr. total participanţi: 117 
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Activităţi:  

Ora 1500 – deschiderea dezbaterii publice 

Ora 1505– prezentarea succintă a proiectului de hotărâre şi a participanţilor din partea 

PMA de către D-na. Claudia Macra – moderatorul dezbaterii 

Ora 1510 – prezentarea exhaustivă a proiectului de hotărâre de către:  

D-nul. Carlo Magri – Administrator firmă consultanță - SC CIEMME 

DIAGNOSTICA SRL/HBS Group 

D-nul. Horia Timiș – Manager Proiect - reprezentant firmă consultanță - SC 

CIEMME DIAGNOSTICA SRL 

Ora 1600– propuneri/recomandări de la cetăţeni/asociaţii legal constituite şi sesiune de 

întrebări - răspunsuri  

Ora 1645 – încheierea dezbaterii publice   

  

Dezbaterea publică a fost deschisă şi moderată de către D-na. Claudia Macra – 

Administrator Public – Primăria Municipiului Arad printr-o prezentare succintă a proiectului 

de hotărâre şi a  participanţilor, în continuare D-nul. Horia Timiș – Manager Proiect - 

reprezentant firmă consultanță - SC CIEMME DIAGNOSTICA SRL/HBS Group a făcut o 

prezentare exhaustivă a proiectului de hotărâre supus discuţiei.  

 

 

Au luat cuvântul în timpul dezbaterii:  

 

- D-nul. Conf. Dr. Furău Gheorghe Oto– Consilier CLM 

- D-nul. Covaci Dorel- reprezentant Cultul Apostolic din România 

- D-nul. Caba Samuel-reprezentant ONG 

- D-nul. Lupaș Marin– Consilier CLM 

- D-nul Dr. Dărăbanțiu Adrian - Președinte- Asociația Medicilor de Familie 

- D-na. Dr. Stanca Ludmila- Medic - Primăria Arad-Cabinet școlar 

- D-nul. Jr. Cătană Constantin- Director Executiv - Direcția de Sănătate Publică Arad 

- D-na. Conf. Dr. Neamțu Carmen -Decanul Facultății de Medicină-U.V.V.G Arad 

- D-nul. Ing. Gheorghe Falcă-Primarul Municipiului Arad 

 

 

 D-na. Claudia Macra: 

Mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației noastre de a participa și a discuta pe 

acest proiect care dezbate un subiect important – ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului de Dezvoltare a Sănătăţii la nivelul Municipiului Arad–iniţiativa primarului”.  În 

decursul ultimelor 12 luni de când am demarat procedura pentru achiziția serviciiilor de 

consultanță în vederea realizării Planului de Dezvoltare a Sănătății, am parcurs împreună cu 

mare parte dintre cei prezenți acest drum. În august 2015 am încheiat contractul, ulterior s-au 

constituit grupurile de lucru-tehnic, au avut loc nenumărate întâlniri pe ateliere de lucru. Am 

colaborat de asemenea foarte bine cu firma de consultanță în tot acest timp și nu în ultimul rând 

cu colegii din aparatul de specialitate care au făcut parte din comisia de lucru. 

Proiectul de hotărâre al cărui inițiator este D-nul. Primar Gheorghe Falcă, se află în în 

prezent în procedură de transparență decizională.  

Prezentarea efectivă a proiectului o va face D-nul. Horia Timiș – Manager Proiect - 

reprezentant firmă consultanță - SC CIEMME DIAGNOSTICA SRL/HBS Group 

 

 

 

 

D-nul. Horia Timiș 
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Sunt de profesie medic, specialist în management sanitar... 

În cadrul strategiei ne axăm pe proiecte privind partea de prevenție, sănătate publică și 

conștientizare...Sănătate publică are ca obiect de studiu starea de sănătate a populației corelată 

cu factorii care o influențează. Scopul sănătății publice este de a reduce la nivel populațional 

disconfortul, boala, incapacitatea, decesul prematur...scopul sănătății publice îl reprezintă 

promovarea sănătății publice, urmărind ca oamenii să fie mai sănătoși pt. a participa la viața 

socială, ocrotirea sănătății prin menținerea sănătății și prevenirea bolilor, controlul morbidității 

prin combaterea bolilor și a consecințelor lor, redobândirea sănătății prin contribuția medicilor 

și a serviciilor sanitare și sociale... 

Cunoașterea și evaluarea stării de sănătate a unei populații se face utilizând noțiuni de 

demografie, morbiditate, studii epidemiologice, screening, noțiuni de bio-statistică, 

management sanitar... 

Starea de sănătate a individului este definită de OMS ca fiind o bunăstare completă 

fizică, mentală și socială care nu constă numai în absența bolii sau a infirmității-este definiția 

cea mai frecvent utilizată... 

Factorii care influențează starea de sănătate a populației: endogeni, cacteristici 

biologice, caracteristici demografice, factori de mediu, factori geo-climatici, factori chimici, 

factori biologici, factori de mediu social, factori comportamentali...stilul de viață e influențat 

factorii de mediu, de experiența individuală, de obiceiuri, etc... 

Am subliniat aceste aspecte pentru a indica faptul că se dorește ca Strategia de sănătate 

să aibă efecte în comunitate, a nu se confunda cu serviciile efective medicale.... 

Dintre toți factorii care influențează starea de sănătate: 

 –stilul de viață are ponderea cea mai mare-51%- aici ne și propunem ca administrația 

publică să intervină -prin fonduri, prin proiecte generate... să intervenim prespitalicesc.... 

– factorul biologic are o pondere de 20% 

– mediul ambiant-19% 

– sistemul de îngrijiri de sănătate-10% 

Toate acestea sunt cuprinse în metodologia de lucru și de analiză care practic a 

reprezentat direcția strategică a Planului de Dezvoltare a Sănătăţii la nivelul Municipiului Arad 

Planul de Dezvoltare a Sănătăţii la nivelul Municipiului Arad-pentru îmbunătățirea și 

menținerea stării de sănătate a populației în vederea facilitării adoptării unor comportamente 

fără risc pentru sănătate și pentru responsabilizarea autorităților în vederea elaborării de politici 

publice favorabile sănătății, este necesară derularea unor activități de promovare a sănătății în 

concordanță cu recomandările Biroului Regional pt. Europa al OMS, de unde am preluat și noi 

o parte din recomandări: promovarea stilului de viață, activități de comunicare educaționale, 

reorientarea serviciilor de sănătate, parteneriate intersectoriale, evaluarea impactului politicilor 

publice în domeniul sănătății, comunicarea riscului, conștientizare, etc... În procesul de 

elaborare a planului, actori relevanți din municipiul Arad ne-am întâlnit și am formulat un set 

de valori care s-au mulat pe acestă direcție. 

 Elaborarea Planului s-a făcut luând în calcul contextul strategic european, național, 

regional și local...ne-am uitat și să se muleze și pe liniile de finanțare pe următorii ani - la nivel 

național-în concordanță cu Strategia Națională a Sănătății, regional-în fcț. de direcția regiunii 

unde este localizat Aradul și local-intersectorial cu celelalte strategii existente. 

 

Cele trei domenii ale Planului de Dezvoltare a Sănătăţii pentru perioada următoare sunt: 

- serviciile de sănătate-prevenție curative, recuperatorii și medico-sociale 

- factorii comportamentali 

- factorii de mediu 

Planul de Dezvoltare a Sănătăţii, prin proiectele generate, în această zonă se duce. 

 

 

Obiectivele pe care le dorim sunt: 
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- creșterea calității vieții locuitorilor 

- reducerea decalajului social și medical al categoriilor sociale defavorizate 

- modul de viață sănătos-ca normă socială 

- dezvoltarea și diversificarea acțiunilor în domeniul prevenirii bolilor în școli, cabinete 

medicale, etc... 

- colaborarea intersectorială în folosul sănătății 

 

Principalele arii de intervenție și proiecte mari care vor genera proiecte punctuale sunt: 

- Aradul - un oraș european garant al unui stil de viață sănătos pentru toți 

- Aradul- o mișcare sănătoasă-vom promova o paletă de proiecte pe partea de mișcare 

- Aradul  care se hrănește sănătos-vrem să conștientizăm locuitorii cum să se informeze  

- Aradul – apă curată pentru toți 

- Aradul – locuiește într-un habitat sănătos 

- Aradul promovează o cultură a sănătății 

- Aradul  liber de obiceiuri și tentații sănătoase 

- Aradul – te protejează, te menține sănătos 

..................................................................................... 

 

Vezi proiectul integral: http://www.primariaarad.ro/files/proiecte/p948.pdf 

 

D-nul. Furău Gheorghe Oto 

 

Am citit materialul prezentat împreună cu câțiva colegi de specialitate...este un material 

deosebit de interesant și bine făcut, voi veni doar cu câteva completări....pe partea spitalicească. 

- O relocare a spitalelor pe trei locații principale și trei secundare-ca propunere pentru 

un proiect pentru întregul județ,este mai bine așa... sănătatea trebuie privită ca un întreg, mai 

ales asistența spitalicească care este într-un sistem piramidal-mai ales pe maternități... 
Aradul ca oraș sănătos trebuie să fie integrat într-un judeţ sănătos pentru care trebuie să 

militeze toți reprezentanții din sănătate, autorități locale și judeţene. 

Salutăm inițiativa Consiliului Judeţean, a domnului preşedinte Cionca Iustin de a finaliza 

mutarea secţiei TBC în noua locaţie din Grădişte, tergiversată pana in acest moment de o conducere a 

SCJUA care ușor a dezinformat fostul președinte interimar, pe Ministrul Sănătății dar mai ales arădenii. 

Anunţul făcut în data de 06.09.2016 de domnul primar Falcă Gheorghe prin care Primăria 

Municipiului Arad alocă 10 mil. euro pentru construcția unei noi Maternități, consider că este de bun 

augur și propun ca aceasta să fie numită ”SFÂNTA MARIA” având în vedere că în data de 08 

septembrie toți creştinii sărbătorim Naşterea Maicii Domnului. 

În urma discuţiilor avute cu colegii din sănătate, reprezentanţi ai societății civile (menționez 

aici pe domnul Bulumac Sebastian) propunem înființarea unei fundaţii pentru viitorul sănătos al 

Aradului care să se numească ”SFÂNTA MARIA”. Este de dorit ca în componența acestei Fundaţii sa 

se regasească reprezentanţi ai societății civile, ai autorităților locale, cadre medicale, reprezentanţi ai 

mediului academic, preoţi, pastori, lucrători, anteprenori, oameni de cultură, persoane fizice și 

instituții. Nu susţin sloganul ”VREM SPITALE NU BISERICI” ci doresc ca impreună să contribuim la 

bunăstarea arădenilor pentru un ”SUFLET CURAT ÎNTR-UN TRUP SĂNĂTOS”. 

Rolul Fundaţiei este de a conştientiza arădenii asupra necesității construirii unei noi 

maternități și pediatrii cu toate specialitățile, inclusiv adunarea de fonduri pentru susţinerea acestui 

proiect și pentru a sprijini gravele problemele din sănătate. 

Acest proiect pentru Arad trebuie sa fie mai presus de orgoliile locale și interesele politice și 

de aceea personal propun ca domnul Primar Falcă Gheorghe să fie preşedintele fondator al acestei 

fundaţii. 

 

 

http://www.primariaarad.ro/files/proiecte/p948.pdf
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D-nul. Covaci 

.......ss. indescifrabil.... 

 

D-nul. Samuel Caba 

E un lucru bun faptul că autoritățile locale se gândesc la sănătate și le felicit pentru 

această inițiativă....dar vreau să știți că avem și probleme care ne plasează pe ultimele locuri 

din țară .....în domeniul dotărilor secțiilor principale în care avem mari probleme...și mă refer 

în special la oncologie, cardiologie... 

 

D-na. Claudia Macra 

Avem o strategie distinctă pentru Spitalul Județean...aceste probleme țin de Consiliul 

Județean, în egală măsură suntem interesați și noi și ne aducem aportul...acum tratăm subiectul 

privind Planul de Dezvoltare a Sănătăţii la nivelul Municipiului Arad... 

 

D-nul. Samuel Caba 

 Aradul nu a reușit să obțină statutul de Capitală Culturală Europeană...propun ca 

Aradul să fie Capitala Sănătății din România. Acest lucru va angrena toți actorii responsabili 

din sănătate din județul Arad, autoritățile publice locale și județene, societatea civilă...și toți cei 

ce-și doresc acest lucru... Toată strategia trebuie să se rezume la acest obiectiv, cred că toți ne 

dorim acest lucru......de aceea, toate proiectele și programele ce se vor realiza de acum încolo 

ar trebui să se așeze sub acest titlu... 

 

D-nul. Marin Lupaș 

În acest moment e mai important decât orice interes politic sau de grup să fim raționali 

în investițiile pe care le vom face în anii următori, vor fi probabil investiții foarte mari ...e 

importantă de asemenea locația și calitatea lucrărilor și spațiile care vor fi alocate în spitalul 

sau secția respectivă.......va trebui să acordăm o atenție deosebită acestor lucruri... 

În ceea ce privește sănătatea cetățenilor Aradului...parcurile sunt foarte importante în 

acest sens, de aceea propun amenajarea a două-trei parcuri în municipiul Arad, acolo unde 

este nevoie...în primul rând-Cartierul Vlaicu, Micalaca-Zona 100-200 și alte zone în funcție 

de necesități...la momentul susținerii proiectului voi veni cu un amendament în acest sens.... 

 

D-nul. Adrian Dărăbanțiu 

Doresc să fac doar câteva completări...am auzit de medicina de familie doar o singură 

dată-atunci când  a fost foarte bine așezată la baza piramidei....medicina de prevenție și 

profilaxie reprezintă baza medicinei...ar fi foarte bine dacă am putea să mergem pe modelul 

pe care a fost construit Programul Național de Evaluare a Stării de Sănătate a Populației 

care a adus mari beneficii prin numărul mare de cazuri noi depistate...s-ar putea implementa 

fie la nivel local, județean sau chiar mai departe... 

 

D-na. Ludmila Stanca 

O întrebare/sugestie referitor la Plan...mă interesează dacă ați cuprins în planul de 

strategie și plantele de carantină...în special ambrozia, alergologii și ORL-iștii știu ce 

patologie în creștere au rinitele alergice din cauza acestor plante, care crește atât pe domeniul 

privat cât și pe cel public... 

În țările europene există legislație specifică pentru plantele de carantină, programe în 

acest sens – inclusiv Ungaria-unde sunt amenzi foarte ridicate pentru nerespectarea acestor 

programe...chiar și în țara noastră există în câteva orașe... 
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D-nul. Horia Timiș 

Vă felicit pentru această întrebare țintită care stă la baza multor strategii de sănătate 

publică...se vede că aveți expertiză în domeniu...da, este trecută și în analiza SWOT lipsa 

acestor măsuri împotriva ambroziei...și este trecut și ca proiect..Aradul o să aibă inclus acest 

punct.... 

 

D-nul. Cătană Constantin 

Acest studiu s-a făcut cu sprijinul nostru, deoarece suntem instituția de specialitate-, 

mare parte din obiective am putea spune că se află în fișa postului...am încercat să fim cât mai 

vizibili...ne bucurăm că împreună cu Primăria și Consiliul Județean vom reuși să îndeplinim 

multe din obiectivele și măsurile prevăzute în acest plan de strategie... 

Suntem  o instituție deconcentrată a Ministerului Sănătății, care pune în practică 

politicile sanitare ale ministerului, deci ale Guvernului României...pe plan local trebuie să avem 

ca prioritate sănătatea cetățenilor, vom fi alături de autoritățile locale, avem specialiști care vor 

sta la dispoziția compartimentelor de specialitate din Primărie. 

Ne ocupăm de prevenție împreună cu Spitalul Județean și cu unitățile sanitare 

spitalicești....și sperăm ca împreună cu medicii de familie să reușim să acoperim cât mai mult 

medicina primară..centrele de permanență încercăm să le dezvoltăm... 

Vom depune propunerile și completările noastre în scris.... 

 

D-nul. Horia Timiș 

Mulțumim și noi DSP-ului pentru sprijinul acordat... 

 

D-na. Carmen Neamțu 

Salut inițiativa Primăriei și a CJA...mă bucur că sănătatea reprezintă un obiectiv 

strategic la nivelul municipiului și județului Arad... 

În urma citirii materialului solicităm introducerea ca și obiectiv strategic general – al 

5-lea punct: ”Aradul te menține arădean sănătos”... 

De asemenea, solicit și un sprijin conjugat al PMA și a Spitalului Județean Arad pentru 

recunoașterea Centrului Universitar Medical Arădean ca centru de elită, în scopul de a opri 

exodul pacienților arădeni spre alte centre universitare...trebuie să menținem arădenii la ei 

acasă...să nu-i punem pe drumuri, să le putem oferi aici starea de sănătate, mai ales că avem 

cadre didactice-medicale tinere și bine pregătite, up-gradate necesităților medicale... 

Există și deficiențe...în anumite domenii parte din aparatură e uzată fizic și moral dar 

îndreptarea acestui lucru se poate realiza cu o minimă investiție...  

 

D-na. Claudia Macra 

 Prezentarea făcută e realistă, am vrut să știm cu toții unde ne aflăm și ce avem de făcut 

pentru a remedia problemele cu care ne confruntăm și a face un pas înspre un oraș sănătos... 

În calitate de inițiator al proiectului, îl invit pe D-nul. Primar să ne spună câteva 

cuvinte... 

 

D-nul. Gheorghe Falcă-Primarul Municipiului Arad 

Doresc să mulțumesc firmei pentru modul în care a lucrat la acest proiectși tuturor celor 

care au colaborat cu firma și cu Primăria...toate aceste lucruri discutate nu pot fi rezolvate de o 

persoană sau o instituție, de aceea protocolul pe care o să-l semneze Primăria, Consiliul 

Județean și cele două universități reprezintă un pas înspre ceea ce înseamnă coordonarea și 

punerea în aplicare a acestor strategii. Una este strategia Spitalului Județean și una este strategia 

a ceea ce se întâmplă în interiorul municipalității... 

Mulțumesc D-lui. Cionca- Președintele Consiliului Județean pentru inițierea de a avea 

împreună un protocol cu cele două universități și de asemenea, mulțumim Universității Vasile 

Goldiș pentru investiția pe care o face în Facultățile de Medicină...dacă ne uităm cu atenție în 
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document constatăm că existența facultății a făcut ca sistemul să fie într-o direcție 

acceptabilă...mulțumim Casei de Sănătate pentru modul în care a lucrat cu firma și cu 

municipalitatea... 

Vreau să vă prezint câteva date privind gradul de apreciere a serviciilor medicale în 

municipiul Arad: 

- asistența medicală e apreciată de populație: 10%-foarte mulțumiți; 31%-mulțumiți... 

- medicii de familie stau foarte bine și vocea dânșilor ar trebui să fie sprijinită-29% 

foarte mulțumiți; 45%-mulțumiți... 

- cabinetele stomatologice- 24% foarte mulțumiți; 42%-mulțumiți... 

- serviciile medicale de urgență -12% foarte mulțumiți; 34%-mulțumiți... 

- policlinici- 7% foarte mulțumiți; 31%-mulțumiți... 

- pregătirea cadrelor medicale- 15% foarte mulțumiți; aprox.40%-mulțumiți... 

Cred că dacă vom trata acest domeniu cu seriozitate și cu mai puțină politică, putem 

afirma că pașii pe care-i vom face vor fi de calitate...lucrurile bune care s-au făcut pentru oraș 

au fost într-un spirit de unitate...așa cum astăzi am apreciat materialul realizat de consultanți, 

tot sub o astfel de formă să punem în practică documentul-atât al municipiului cât și al CJA, 

evident cu eforturi financiare...este bine să avem o prioritate pentru acestă zonă, aceasta se face 

cu alocări financiare... 

Sper ca aceste întâlniri să continue...chiar dacă noi vom aproba acest document, îi vom 

ruga pe consultanți să facem în continuare și întâlniri sectoriale...am fi interesați să le facem 

împreună și cu medicii de familie, cu personalui din cabinetele medicale aflate în subordinea 

Primăriei...pentru a putea pune apoi în practică acest document... 

 

D-na. Claudia Macra 

Vă mulţumim pentru participare.  

 

 

 

 

Claudia Macra 

Administrator Public – Primăria Municipiulul Arad                              

_________________ 

 

 

 

Daniela Todinca 

Consilier Juridic - Serviciul Relaţii cu Publicul                                         

_________________                                                                                           
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