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Către:  Ministerul Apărării Naționale 
Domnului Ministru Nicolae Ionel CIUCĂ       

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

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Spitale Militare de Campanie 

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 perioada stării de urgență MApN și-a asumat un rol cheie în gestionarea acțiunilor de 
prevenire a îmbolnăvirii. În acest sens, MapN a instalat facilităţi medicale în Otopeni, la Institutul 
“Ana Aslan”, la Constanţa și Timișoara după cum urmează: formațiunea medicală de tratament 
ROL 2, a fost amplasată în perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” din 
Otopeni si a fost declarat operațional în data de 28 martie. Spitalul ROL 2 funcționează ca secție 
externă a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central. Facilitatea medicală asigură asistență 
medicală specializată  pentru pacienții potențial infectați cu virusul SARS-CoV-2, cazurile ușoare 
și medii. Spitalul are în compunere corturi medicale și containere – care cuprind, printre altele, 
unități de triaj, laborator, radiologie, sterilizare, zonă de decontaminare. 
 Totodată, s-a recurs și la instalarea formațiunii medicale a Sistemului Medical Modular de 
Intervenție și Tratament (SMMIT) de la Constanța, cu o capacitate de 55 de paturi,  ce a fost 
finalizată pe 30 martie. Și nu în ultimul rând, a fost instalat și Sistemul Modular Medical la 
Timişoara ce are o capacitate de 56 de paturi și patru pentru Terapie Intensivă. Spitalul este 
compus, printre altele, din unităţi de triaj, radiologie, sterilizare, laborator şi zonă de 
decontaminare.  
 Vă felicit pentru implicarea dumneavoastră și vă rog să îmi comunicați câte persoane au fost 
tratate în spitalul ROL 2 din Otopeni de la Institutul “Ana Aslan” ? Câte persoane au fost tratate în 
spitalele modulare de la Timișoara şi Constanţa? 
 

Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 

  Deputat Costel Lupașcu 
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