
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
  

Situaţia dezastruoasă în care se află DSP Alba cauzată de lipsa personalului de specialitate. 
 

 

 

Stimate domnule ministru al sănătăţii, Nelu Tătaru , 

 

În calitate de vicepreşedinte pentru Comisia de Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor am fost 

înştiinţat despre situaţia dezastruoasă în care se află DSP Alba in contextul actual dat de pandemia cu 

COVID 19.  

Vă redau mai jos o parte din mesajele primite de la personalul activ de la DSP Alba: 

 

“Lucrez intr-un DSP al cărui laborator are 3 aparate PCR. Personalul de specialitate recoltează, testează 

și fac anchete epidemiologice. Întrucât am fost foarte putini, MS a aprobat in Aprilie 14 posturi personal 

angajat pe durata determinata. Contractele lor au expirat in 6 oct și de atunci nu le-a prelungit nimeni, cică 

pentru fiecare persoana trebuie emis ordin separat.  

Așa ca acum situația e in felul următor: 

• suntem pe primul loc in țara ca incidența (asta și datorită testărilor care se apropie cantitativ de 

nivelul Jud CJ), cu lipsuri mari de personal de specialitate (unii lucrează voluntar, dar nu cred ca 

este momentul voluntariatelor), cu o medie de 150 cazuri noi/zi cărora li se fac anchete, fără 

finalitate întrucât in spitale avem câte 6-8 locuri care se eliberează zilnic, deși nr formelor medii și 

grave este mult mai mare.  

• Sistemul medical a căzut: medici din ATI, UPU etc sunt pozitivi.  
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• Am efectuat ca specialiști analiza de risc și s-au recomandat carantinari de localități (cu argumente 

de sănătate publica). Politicul a spus NU. Birocrații din MS tărăgănează ordinele de prelungire a 

contractelor pentru personal.” 

 

Vă rog, domnule ministru , ca în regim de urgenţă să emiteţi un nou Ordin de Ministru pentru 

prelungirea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii Nr. 569/ 06.04.2020, pentru repartizarea 

numărului maxim de posturi prevăzut la pct. I1 din anexa nr. 2 la HG nr. 144/2010 privind organizarea 

și funcționarea Ministerului Sanatatii, cu modificările și completarile ulterioare, raportat la art. 3 alin. 1 

din OUG nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, astfel încât 

personalul de specialitate angajat în perioada stării de urgenţă în baza Ordinului menţionat mai sus să îşi 

poată continua activitatea profesională fără întreruperea contractului individual de muncă.  

 
 
 
 
Vă mulțumesc, 
 
 
Emanuel Ungureanu, deputat        
 
Vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




