
 

Judecători, grefieri, funcţionari publici, personal conex de la Curtea de 

Apel Târgu-Mureş, judecători, grefieri, funcţionari publici, personal conex şi 

contractual de la Tribunalul Mureş, judecători, grefieri, de la Judecătoria 

Târgu-Mureş, procurori, funcţionari publici, specialişti şi grefieri de la Parchetul 

de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş şi unităţile de parchet din judeţul 

Mureş, procurori, grefieri, specialişti de la Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial 

Târgu-Mureş au donat, în total, suma de 57.577 lei, Spitalului Clinic Judeţean 

Mureş.  

Donaţiile au fost făcute în numele solidarităţii umane, în contextul 

pandemiei cu Covid-19. Valorile pe care le promovăm şi apărăm, ca oameni, ca 

magistraţi, ca personal al instanţelor şi parchetelor, adeveresc că trebuie să fim  

alături unii de alţii, să ne pese de semenii noştri, nu numai prin cuvânt, ci şi prin 

faptă. 

Vă mulţumim tuturor celor ce ne-aţi ajutat să contribuim la ajutorul de care 

personalul medical are acută nevoie!  

O parte din suma totală de 57.577 lei a fost utilizată pentru cumpărarea unor 

bunuri (450 l soluţie dezinfectantă pentru suprafeţe, 500 mănuşi, alte bunuri de uz 

zilnic pentru spitale) care au fost predate Clinicii Infecţioase I şi Clinicii Chirurgie 

I, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean, respectiv Spitalului Clinic Judeţean.  

Diferenţa, adică suma de 49.390 lei, a fost predată Asociaţiei pentru Spitalul 

Clinic Judeţean Mureş, pentru a fi depusă în contul deschis la BCR Târgu-Mureş, 

fiind destinată achiziţionării unor echipamente medicale de protecţie necesare 

personalului medical de la Spitalul Clinic Judeţean Mureş (în special de la Clinica 

Infecţioase I şi de la Clinica Chirurgie I), care tratează bolnavii de COVID-19, şi 

anume: 30 buc. pulsoximetre, 1.122 buc. combinezoane complete, 160 buc. halate 

chirurgicale de unică folosinţă, 500 buc. halate chirurgicale ranforsate, de unică 

folosinţă. 

  De asemenea, adresăm mulţumiri colegilor judecători, grefieri, funcţionari 

publici, personal conex şi contractual de la Tribunalul Harghita, judecători, 

grefieri de la Judecătoria Miercurea Ciuc care vor dona o sumă de bani pentru a 

ajuta personalul medical de la Secţia Boli Infecţioase (Sumuleu), din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Harghita, scop în care colegii noştri fac demersuri 

concrete.  

 

 


