
 

 GRUPUL  PARLAMENTAR   USR 

A/USR/307/15.07.2020 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului  Ministru  al  Sănătății , Nelu Tătaru 

Deputat : Emanuel   UNGUREANU,  Vicepreședinte  al  Comisiei   de  Sănătate, Circumscripţia 

electorală:   CLUJ,  Grupul parlamentar: USR 

Obiectul întrebării:  Anchetă epidemiologică focar Covid 19 la Primăria Cluj-Napoca și în Creșa 

"Patrocle" din Cluj-Napoca 

 

Domnule ministru al Sănătății, 

 

Vă rog să dispuneți un control la DSP Cluj care să verifice modul in care conducerea acestei 

instituții a acționat după depistarea a două persoane infectate cu noul coronavirus, unul din 

primăria Cluj-Napoca, respectiv o angajată la Creșa Patrocle din Cluj-Napoca. 

 

Vă rog frumos să dispuneți măsuri pentru testarea personalului din Primăria Cluj-Napoca care a 

avut contact direct cu șefa secției achiziții depistată cu noul Sars Cov 2. 

 

Mai jos vă redau în integralitate solicitarea transmisă ieri conducerii DSP Cluj pe tema enunțată și 

vă rog să-mi transmiteți oficial răspunsul DSP Cluj în privința modului în care și-au făcut datoria 

angajații acestei instituții în cele două situații punctuale. Specific faptul că era necesară o anchetă 

epidemiologică extinsă, respectiv o testare masivă in primăria Cluj-Napoca, respectiv în creșa 

Patrocle, deoarece cele două funcționare sunt fiică-mamă și au intrat in contact cu mai multe 

persoane din cele două clădiri. 

 

"Domnule Director Executiv, Moisescu, vă rog să-mi răspundeți în regim de urgență, când ați fost 

informat de primarul Emil Boc despre faptul că o angajată a primăriei a fost infectata cu noul 

coronavirus? 

 

Ați fost informat în scris, telefonic, la ce oră, în ce dată? 

 

Ați început o anchetă epidemiologică?cine este persoana sau persoanele desemnate de către DSP 

să facă ancheta epidemiologică in cazul menționat? 

 

Ați luat măsura dezinfectării birourilor din primăria Cluj-Napoca, care este documentul care 

dovedește acest lucru? 

 

În familia funcționarei au existat persoane infectate? 
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De ce nu ati testat pana acum pe nimeni din Primăria Cluj-Napoca pentru depistarea infectării cu 

noul Covid 19, în ciuda faptului că și un membru al familiei viceprimarului Tarcea a fost infectat? 

 

Domnule Director, ați dispus un control epidemiologic și testarea contacților doamnei Rodica 

Lupea, funcționar in Creșa Patrocle din Cluj-Napoca, mama Luciei Lupea, șefa achizițiilor din 

primăria Cluj-Napoca, contact direct. 

 

Când ati dispus ancheta epidemiologică, in ce zi și de către cine s-a făcut dezinfecția in primăria 

Cluj-Napoca și în creșa Patrocle? 

 

Vă asigur că în cazul în care nu vă veți face datoria conform atribuțiilor de serviciu și se vor 

îmbolnăvi din cauza inactiunilor dumneavoastră funcționari din primărie sau alte persoane care au 

fost în contact cu persoane despre care aveți cunoștință că pot răspândi noul Sars Cov 2 veți 

răspunde în fața legii pentru zadarnicirea combaterii acestei boli! 

 

Aștept un răspuns urgent la aceasta solicitare și un număr de înregistrare a sesizării. 

 

Mulțumesc 

 

Emanuel Ungureanu, deputat vicepresedintei al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților"             

 

                                             




