
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 Acordarea sporului înte 55% şi 85%pentru condiţii deosebite pe toată perioada stării de urgenţă 
şi de alertă pentru personalul medico-sanitar de la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. 
 

 

 

Stimate domnule ministru al sănătăţii, Nelu Tătaru , 

 

În calitate de vicepreşedinte pentru Comisia de Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor mi-a fost 

adusă la cunoştinţă situaţia personalului medico-sanitar privind refuzul acordării sporului între 55% şi 85% 

pentru condiţii deosebite acordat în baza art. 7 alin. (1) lit. b) din Capitolul II, Anexa II a Legii nr. 153/2017 

și a Anexa II lit. a punctele 1 și 9 din H.G. nr. 153/2018 din partea conducerii Spitalului Municipal Râmnicu 

Sărat. 

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat a fost declarat „Spital Suport Covid” încă din 07.04.2020 prin 

Ordinul nr. 555/2020 emis de Ministerul Sănătății privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea 

spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa 

medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele 

de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 (denumit în cele ce urmează 

„Ordinul nr. 555/2020”).  

Ținând cont de acest fapt, domnule ministru, trebuie ştiut faptul că personalul medico-sanitar şi 

auxiliar al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat s-a aflat și continuă să își desfășoare activitatea în prima linie 

pentru pacienții infectați de noul coronavirus SARS CoV 2, fiind astfel expuși riscurilor de infectare cu 

acest tip de coronavirus pentru o lungă perioadă de timp. 
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De asemenea, pe lângă riscul evident reprezentat de expunerea la agentul patogen, la fel de 

importante de menționat sunt orele de lucru prelungite în condiții deosebite, extenuarea atât fizică, cât mai 

ales psihică, oboseala cronică, precum și epuizarea profesională. 

În baza celor expuse mai sus vă rog, domnule ministru, să dispuneţi diligenţele necesare ca 

personalului medico-sanitar şi auxiliar al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat să îi fie acordat sporul între 

55% şi 85% pentru condiţii deosebite acordat în baza art. 7 alin. (1) lit. b) din Capitolul II, Anexa II a Legii 

nr. 153/2017 și a Anexa II lit. a punctele 1 și 9 din H.G. nr. 153/2018. 

 

 

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




