
 

 GRUPUL  PARLAMENTAR   USR 

A/USR/271/17.06.2020 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului  Ministru  al  Sănătății , Nelu Tătaru 

Deputat : Emanuel   UNGUREANU,  Vicepreședinte  al  Comisiei   de  Sănătate,  

Obiectul întrebării: Control și anchetă epidemiologică obiectivă la Institutul Oncologic 

din Cluj-Napoca după apariția unui nou focar de Covid 19 în luna iunie 2020 

 

Stimate domnule ministru, Nelu Tătaru 

 

Vă rog să trimiteți Corpul de Control al Ministerului Sănătății pentru a verifica modul 

defectuos în care a acționat conducerea Institutului Oncologic din Cluj-Napoca în 

perioada. 

 

În urma unor discuții aprofundate cu mai multe persoane infectate care sunt angajați ai 

Institutului Oncologic din Cluj, se poate trage concluzia că managerul acestei unități 

sanitare, Călin Vlad ar fi zădărnicit combaterea Sars Cov 2 prin faptul că ar fi permis 

internarea unui bolnav dintr-un alt județ fără a avea certitudinea scriptică că testul 

acestuia la Covid 19, efectuat anerior internării, ar fi fost negativ. 

Vă rog să dispuneți o anchetă epidemiologică care să verifice circumstanțele prin care, 

medici rezidenți, asistente medicale, infirmiere și un brancardier din această unitate 

sanitară s-ar fi infectat deoarece  decizia testării personalului, a izolării s-a luat cu 

întârziere de către conducerea Institutului Oncologic din Cluj-Napoca. 

Personalul medical care a avut contact cu pacientul din Suceava care a avut simptome de 

Covid 19 după internarea în IOCN Cluj se plânge că a fost chemat la muncă pe secția de 

Oncologie Medicală fără ca dezinfectarea să se facă corespunzător și fără ca procesul de 

testare să fie realizat corespunzător. 

 

Ați declarat domnule ministru că situația noului focar de la Institutul Oncologic din Cluj și 

prezența unor cozi infernale, umilitoare, în fața acestei unități sanitare, se datorează 

managementului defectuos al acestui spital. 

De ce nu luați măsura demiterii conducerii Institutului Oncologic din Cluj? 
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Aveți puterea să o faceți. 

Vă propun public, domnule ministru Tătaru, să dispuneți urgent demiterea managerului 

Institutului Oncologic Cluj, Călin Vlad care, împreună cu directorul medical, Patriciu 

Achimaș au manageriat defectuos această criză epidemiologică punând în pericol viața 

personalului medico-sanitar dar și a bolnavilor de pe secția de Oncologie Medicală. 

 

Cu respect, Emanuel Ungureanu, deputat, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate și 

familie din Camera Deputaților 

 

              




