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DEPUTAT Eugen Bejinariu 

 
 

INTREBARE 
 
Adresată:  Ministerului Sănătăţii 
                 Domnului Ministru Nelu Tătaru 
De către : Deputat PSD Eugen Bejinariu 
Subiectul: Situatia operationala a Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti   
 
 
Stimate Domnule Ministru,  

 
 
Cu referire la situatia din judetul Suceava, respectiv la cea din Spitalul Municipal “Sf. Doctori 
Cosma si Damian” Radauti care indeplineste de facto in aceasta perioada atat rolul de spital de 
urgenta pentru bazinul demografic deservit, de aproximativ 200 000 de locuitori cat si pe cel de 
spital multi-specializat pentru intreg judetul Suceava, precum si avand in vedere solicitarile 
transmise deja catre Guvern de catre conducerea respectivului spital, va adresez urmatoarele 
intrebari: 

 
 

1. Aveti in vedere masuri cu privire la incadrarea spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma 
si Damian” – Radauti in categoria spitalelor de urgenta? 
 

2. Aveti in vedere masuri privind preluarea finantarii CPU a acestui spital de catre Bugetul 
de stat? 
 

3. Aveti in vedere masuri privind decontarea separata a chletuielilor efectuate de Spitalul 
Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian”  Radauti cu serviciul de triaj epidemiologic 
prin introducerea acestui serviciu in categoria urgentelor?  
 

4. Aveti in vedere masuri privind majorarea tarifului pe caz ponderat TCP in asa fel incat 
acesta sa poata acoperi toate cheltuielile generate de tratarea unui pacient acut (DRG) si 
desfasurarii activitatii in conditii de siguranta atat pentru pacient cat si pentru cadrele 
medicale, avand in vedere ca acest tarif nu a mai fost actualizat din anul 2015?   
 

5. Aveti in vedere masuri privind majorarea tarifelor decontate pe ziua de spitalizare 
pacienti cronici (neonatologie cronici, psihiatrie cronici, pneumoftiziologie) la valoarea 
reala si fundamentata pentru CAS Suceava de catre spital, avand in vedere ca acestea au 
crescut deosebit in aceasta perioada?  
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6. Aveti in vedere masuri privind decontarea separata a tuturor cheltuielilor pe care spitalul 
sus mentionat le-a efectuat si le va efectua (desigur, cu respectarea normelor legale) in 
contextul pandemiei Covid-19 – chletuieli pentru achizitionarea materialelor sanitare, 
substantelor biocide si echipamentelor de protectie a medicilor precum si cheltuieli 
generate de angajarea de personal sanitar suplimentar pentru implementarea masurilor de 
prevenire a raspandirii virusului si tartare a infectiilor? 
 

7. Avand in vedere continutul “scrisoarii de informare privind decontarea din fonduri 
europene a cheltuielilor legate de achizitionarea de echipamente si materiale sanitare 
pentru combaterea Covid-“ nr. 1041/30.03.2020 emisa de la cabinet ministru, Ministerul 
Fondurilor Europene precum si solicitarea transmisa de catre conducerea spitalului din 
Radauti ca actul normativ ce va cuprinde solutionarea acestor aspecte sa insereze 
sintagma “destinate personalului medical care este implicat in tratarea/diagnosticarea si 
oferirea de servicii pacientilor suspicionati/contaminati cu coronavirus” – in locul 
ultimului rand din aliniatul 1 al scrisorii de informare mai sus mentionate, ati dispus 
masuri privitoare la initierea si emiterea unui astfel de act normativ? 
 

8. Ati dispus masuri referitoare la acoperirea prin transfer FNUASS a influentelor financiare 
determinate de cresterile salariale conform art. 45 din Legea 5/2020? 
 

9. Ati dispus masuri privind majorarea sumelor acordate spitalului municipal “Sf. Doctori 
Cosma si Damian”- Radauti pentru derularea programelor nationale de sanatate 
(ortopedie si tuberculoza)? 

 
 

Va solicit răspuns scris pentru fiecare dintre intrebarile de mai sus, în termenul prevăzut de lege, 
dar cu celeritatea impusă de situația dramatica pe care o parcurg toate unitatile sanitare ale 
judetului Suceava. 
 
 
Cu deosebita stima, 

  
 
Deputat PSD Suceava  
Eugen Bejinariu 

 




