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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 
 

 

 
 

 
ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
Adresată:  Domnului Nelu TĂTARU, ministru al Sănătății 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 23/07/2020 
Obiectul întrebării: Supratețurile multiple în cazul achiziționării de către CN 
”Unifarm” S.A. a izoletelor și targă, a aparaturii medicale și a unor tipuri de 
materiale de protecție în timpul epidemiei de COVID-19. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Compania Națională ”Unifarm” S.A. este parte integrantă a sistemului de ocrotire 
a sănătății și este chemată să desfășoare o activitate cu caracter social-sanitar. 

Potrivit presei naționale, pe durata epidemiei de COVID-19, CN ”Unifarm” S.A. ar 
fi achiziționat, fără licitație publică și la suprapreț, izolete pe targă, aparatură 
medicală și unele materiale de protecție destinate personalului medical și 
pacienților.  

Urmare a mai multor investigații jurnalistice, presa română a vechiculat cifra de 
80 000 de lei (circa 17 000 €) în cazul fiecărei izolete pe targă, preț comparabil 
cu cel de achiziție a autovehiculelor.  

De asemenea, presa indică faptul că DNA a inițiat investigații în legătură cu 
achizițiile la suprapreț și fără licitație a izoletelor pe targă, a aparaturii medicale și 
a unor materiale de protecție destinate pacienților și personalului medical din 
sistemul național de sănătate. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți: 

1. Câte izolete pe targă, la ce preț pe exemplar și din ce state au fost 
achiziționate pentru sistemul național de sănătate pe toată perioada 
epidemiei de COVID-19?  
 

2. Dacă Ministerul Sănătății are cunoștință despre prețul de cost al izoletelor 
pe targă, a aparaturii medicale și a materialelor de protecție achiziționate 
fără licitație publică. 
 

3. Care sunt prețurile de achiziție, fără licitație publică, per exemplar și 
costurile totale, pe fiecare tip de aparatură medicală și de materiale de 
protecție destinate pacienților și personalului medical din sistemul național 
de sănătate de la începutul epidemiei de COVID-19 și până în prezent?  
 

4. Care sunt prețurile de achiziție a izoletelor pe targă, a aparaturii medicale 
și a altor tipuri de materiale de protecție donate anul aceste de către 
România Republicii Moldova? 

 

5. Ce decizii a adoptat și ce măsuri practice a întreprins Ministerul Sănătății 
în legătură cu situația sesizată de presa națională privind  achizițiile la 
suprapreț multiplu de către CN ”Unifarm” S.A. a izoletelor pe targă, a 
aparaturii medicale și a altor tipuri de materiale de protecție? 

 
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu deosebit respect, 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




