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Către:  Departamentul pentru Situații de Urgență 
Domnului Secretar de Stat dr. Raed Arafat       

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Spitalul Județean Botoșani - COVID 

Stimate domnule Ministru, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 
au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 
asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 
întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 
 În contextul pandemiei actuale, sediul Marchian nr. 11 a Spitalului Județean de Urgență 
,,Mavromati” Botoșani a fost transformat în spital COVID, în consecință se interneaza numai 
pacienți suspecti sau infectati cu virusul SARS COV 2.  
 Înainte de această decizie la Botoșani am asistat la o serie de bâlbe din partea Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență coordonat de către Prefectul Dan Nechifor. În primă fază 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani a aprobat amenajarea Secţiei Exterioare de 
Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Mavromati Botoşani pentru pacienţii suspecţi şi confirmaţi cu 
COVID-19, cu relocarea Neonatologiei (TI şi prematuri) la Compartimentul ORL al Secţiei 
exterioare de Pediatrie a Spitalului Judeţean, Obstetrica şi Ginecologia la blocul central din strada 
Marchian, iar gravide, nou-născuţi şi lehuze confirmate cu COVID-19 la Secţia Exterioară de 
Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Mavromati Botoşani, potrivit prefecturii județului. În urma 
acestei decizii zeci de cadre medicale de la Secţia de obstetrică şi ginecologie a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Mavromati au protestat, în curtea unităţii medicale în semn de protest faţă de intenţia 
autorităţilor judeţene de a transforma secţia în spital pentru pacienţii cu COVID-19. 
 După lungi dezbateri, Instituția Prefectului Botoșani a emis un alt comunicat de presă prin 
care eram anunțați că Spitalul Dorohoi va fi desemnat Spital COVID. ,,În acest sens, având în 

vedere evoluţia situaţiei epidemiologice şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada 
următoare, care indică o creştere a numărului de persoane cu coronavirusul SARS-CoV-2, s-a 
stabilit ca Spitalul Municipal Dorohoi să înlocuiască Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a 
Spitalului de Urgenţă 'Mavromati' Botoşani, iar în urma analizării spitalelor din judeţ, s-a stabilit 
Spitalul de Recuperare 'Sfântul Gheorghe' şi Spitalul de Pneumoftiziologie ca unităţi sanitare de 
nivel doi", se arată în documentul transmis de Instituţia Prefectului.’’ 
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 S-a revenit și asupra acestei decizii, iar Maternitatea Botoșani urma să 
devină unitate de tip Covid. Decizia a venit prin ordin de ministru și a fost publicată în Monitorul 
Oficial. Secția de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Județean figurând în ambele coloane ale 
respectivului ordin: atât ca maternitate Covid, cât și ca spital suport pentru pacienții diagnosticați cu 
coronavirus. 
 Într-o ultimă fază, autoritățile centrale au revenit asupra deciziei privind funcționarea unui 
spital de tip Covid în județul Botoșani. După ce Secția de Obstetrică și Ginecologie a fost 
desemnată, prin ordin de ministru, să fie atât spital suport cât și maternitate Covid, Ministerul 
Sănătății a emis, vineri, 3 aprilie o nouă hotărâre, potrivit căreia blocul central de pe strada 
Marchian al Spitalului Județean este desemnat unitate pentru pacienții diagnosticați cu coronavirus. 
 După o scurtă prezentare a situației putem concluziona că această decizie a fost modificată 
de 4 ori, într-un timp foarte scurt. Aceste bâlbe și gafe decizionale nu sunt permise.  
 În acest moment, trebuie luată o decizie clară cu privire la redeschiderea secțiilor Spitalului 
Județean de Urgență Botoșani. Se consideră ca mentinerea suspendarii activitatii sectiilor din 
Spitalului Judetean – unele dintre ele unice in judet, celelalte cu un nivel profesional ridicat, si 
mentinerea acestuia ca spital COVID, incalca dreptul la sanatate pentru cea mai mare parte a 
populatiei judetului Botosani. Mentinerea sediului din str. Marchian nr 11 a spitalulu judetean ca 
spital COVID reprezinta genocid la adresa populatiei judetului Botosani, multi pacienti cu patologii 
curabile sau pacienti oncologici in stadii  curabile vor deceda sau isi vor agrava prognosticul prin 
lipsa accesului la un spital NON COVID. In aceste conditii se consideră imperios necesar reluarea 
activitatii de tratament pentru pacienti suspecti/confirmati cu COVID 19 de catre alte spital din 
judet, iar Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani să redevină spital de importanță 
strategică pentru județ. 
 În urma celor prezentate mai sus, vă rog să îmi transmiteți răspunsul pentru următoarele 
întrebări: 

- Cine a hotărât transformarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ în spital Covid în 
condițiile în care nu s-a respectat OMS 555/2020 al Ministrului Sanatatii, care prevede ca nu 
se stabilesc ca spitale COVID spitale de importanta strategica pentru judet? 

- De ce au existat aceste ezitări în desemnarea unui spital COVID în județul Botoșani și de 
către cine sunt asumate în acest moment? 

- De ce a fost blocat un spital întreg, în care erau tratate multiple afectiuni, iar alte spitale nu 
aveau pacienți? 

- Care a fost necesitatea desemnării Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ în spital 
Covid în condițiile în care pacienții ar fi putut fi tratați de către alte spitale precum Spital 
Pneumoftiziologie Botosani, Spitalul de Recuperare Botoșani? 

- Care au fost documentele transmise de către autoritățile din Botoșani, pentru susținerea 
deciziilor de desemnare succesivă a spitalelor botoșănene în spitale COVID? 
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- De ce în momentul desemnării Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ 
în spital Covid nu a fost luat în calcul că pacienții cu alte afecțiuni? Cine este responsabil 
pentru desemnarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ în spital Covid? 

- Care a fost necesitatea desemnării Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ în spital 
Covid? 
 

Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 

   Deputat Costel Lupașcu 
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Către:  Ministerul Afacerilor Interne 
Domnului Ministru Ion Marcel VELA        

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Spitalul Județean Botoșani - COVID 

Stimate domnule Ministru, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 
au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 
asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 
întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 
 În contextul pandemiei actuale, sediul Marchian nr. 11 a Spitalului Județean de Urgență 
,,Mavromati” Botoșani a fost transformat în spital COVID, în consecință se interneaza numai 
pacienți suspecti sau infectati cu virusul SARS COV 2.  
 Înainte de această decizie la Botoșani am asistat la o serie de bâlbe din partea Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență coordonat de către Prefectul Dan Nechifor. În primă fază 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani a aprobat amenajarea Secţiei Exterioare de 
Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Mavromati Botoşani pentru pacienţii suspecţi şi confirmaţi cu 
COVID-19, cu relocarea Neonatologiei (TI şi prematuri) la Compartimentul ORL al Secţiei 
exterioare de Pediatrie a Spitalului Judeţean, Obstetrica şi Ginecologia la blocul central din strada 
Marchian, iar gravide, nou-născuţi şi lehuze confirmate cu COVID-19 la Secţia Exterioară de 
Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Mavromati Botoşani, potrivit prefecturii județului. În urma 
acestei decizii zeci de cadre medicale de la Secţia de obstetrică şi ginecologie a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Mavromati au protestat, în curtea unităţii medicale în semn de protest faţă de intenţia 
autorităţilor judeţene de a transforma secţia în spital pentru pacienţii cu COVID-19. 
 După lungi dezbateri, Instituția Prefectului Botoșani a emis un alt comunicat de presă prin 
care eram anunțați că Spitalul Dorohoi va fi desemnat Spital COVID. ,,În acest sens, având în 

vedere evoluţia situaţiei epidemiologice şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada 
următoare, care indică o creştere a numărului de persoane cu coronavirusul SARS-CoV-2, s-a 
stabilit ca Spitalul Municipal Dorohoi să înlocuiască Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a 
Spitalului de Urgenţă 'Mavromati' Botoşani, iar în urma analizării spitalelor din judeţ, s-a stabilit 
Spitalul de Recuperare 'Sfântul Gheorghe' şi Spitalul de Pneumoftiziologie ca unităţi sanitare de 
nivel doi", se arată în documentul transmis de Instituţia Prefectului.’’ 
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 S-a revenit și asupra acestei decizii, iar Maternitatea Botoșani urma să 
devină unitate de tip Covid. Decizia a venit prin ordin de ministru și a fost publicată în Monitorul 
Oficial. Secția de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Județean figurând în ambele coloane ale 
respectivului ordin: atât ca maternitate Covid, cât și ca spital suport pentru pacienții diagnosticați cu 
coronavirus. 
 Într-o ultimă fază, autoritățile centrale au revenit asupra deciziei privind funcționarea unui 
spital de tip Covid în județul Botoșani. După ce Secția de Obstetrică și Ginecologie a fost 
desemnată, prin ordin de ministru, să fie atât spital suport cât și maternitate Covid, Ministerul 
Sănătății a emis, vineri, 3 aprilie o nouă hotărâre, potrivit căreia blocul central de pe strada 
Marchian al Spitalului Județean este desemnat unitate pentru pacienții diagnosticați cu coronavirus. 
 După o scurtă prezentare a situației putem concluziona că această decizie a fost modificată 
de 4 ori, într-un timp foarte scurt. Aceste bâlbe și gafe decizionale nu sunt permise.  
 În acest moment, trebuie luată o decizie clară cu privire la redeschiderea secțiilor Spitalului 
Județean de Urgență Botoșani. Se consideră ca mentinerea suspendarii activitatii sectiilor din 
Spitalului Judetean – unele dintre ele unice in judet, celelalte cu un nivel profesional ridicat, si 
mentinerea acestuia ca spital COVID, incalca dreptul la sanatate pentru cea mai mare parte a 
populatiei judetului Botosani. Mentinerea sediului din str. Marchian nr 11 a spitalulu judetean ca 
spital COVID reprezinta genocid la adresa populatiei judetului Botosani, multi pacienti cu patologii 
curabile sau pacienti oncologici in stadii  curabile vor deceda sau isi vor agrava prognosticul prin 
lipsa accesului la un spital NON COVID. In aceste conditii se consideră imperios necesar reluarea 
activitatii de tratament pentru pacienti suspecti/confirmati cu COVID 19 de catre alte spital din 
judet, iar Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani să redevină spital de importanță 
strategică pentru județ. 
 În urma celor prezentate mai sus, vă rog să îmi transmiteți răspunsul pentru următoarele 
întrebări: 

- Cine a hotărât transformarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ în spital Covid în 
condițiile în care nu s-a respectat OMS 555/2020 al Ministrului Sanatatii, care prevede ca nu 
se stabilesc ca spitale COVID spitale de importanta strategica pentru judet? 

- De ce au existat aceste ezitări în desemnarea unui spital COVID în județul Botoșani și de 
către cine sunt asumate în acest moment? 

- De ce a fost blocat un spital intreg care erau tratate multiple afectiuni, iar alte spitale nu 
aveau pacienți? 

- Care a fost necesitatea desemnării Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ în spital 
Covid în condițiile în care pacienții ar fi putut fi tratați de către alte spitale precum Spital 
Pneumoftiziologie Botosani, Spital Municipal Dorohoi? 

- De ce în momentul desemnării Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ în spital Covid 
nu a fost luat în calcul că pacienții cu alte afecțiuni?  
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- Cine este responsabil pentru desemnarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ în 

spital Covid? 
- Care au fost documentele transmise de către autoritățile din Botoșani, pentru susținerea 

deciziilor de desemnare succesivă a spitalelor botoșănene în spitale COVID? 
- Care a fost necesitatea desemnării Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati’’ în spital 

Covid? 
 

Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 

   Deputat Costel Lupașcu 




