
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Prim – ministru Ludovic Orban 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 

Solicitare de urgență a Corpului de Control al primului-ministru sau a Corpului de Control al 

Ministerului Sănătății la Spitalul de Urgență Suceava ”Sfântul Ioan cel Nou” 

 

 

Stimate domnule Prim-ministru, 

 

 Dat fiind contextul epidemiologic actual din județul Suceava – a numărului mare de morți și a 

numărului imens de persoane infectate, precum și a multiplelor nereguli și suspiciuni de corupție care 

planează asupra conducerii suspendate a Spitalului de Urgență Suceava ”Sfântul Ioan cel Nou”, vă rog 

frumos să dispuneți efectuarea unui control complet realizat de Corpul de Control al primului-ministru sau a 

Corpului de Control al Ministerului Sănătății cu privire la tematica menționată mai jos, precum și a 

achizițiilor efectuate de acest spital în timpul mandatului managerului suspendat Ec. Vasile Râmbu, inclusiv 

cheltuielile care s-au efectuat din fonduri europene. 
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Vă atașez întrebările adresate Spitalului de Urgență Suceava ”Sfântul Ioan cel Nou” cu referire la situația în 

care se află Spitalul de Urgență Suceava ”Sfântul Ioan cel Nou” în contextul epidemiologic actual COVID 

19: 

1. Care este statistica la zi până în data de 28/04/2020 cu privire la numărul de bolnavi infectați cu 
SARS CoV 2 și îngrijiți de Spitalul de Urgență Suceava ”Sfântul Ioan cel Nou”? 
 

2. Câte persoane infectate cu SARS CoV2 au decedat până la această oră? 
 

3. Ce demersuri a făcut conducerea spitalului pentru a conecta numărul de morți confirmați cu COVID 
19 care figurează în sistemul informatizat al spitalului cu numărul de morți care figurează în 
Registrul de la morga spitalului? 
 

4. Care este numărul real de morți Covid 19 și când poate fi comunicat numărul total de victime 
COVID 19 de la Suceava, de la începutul epidemiei? 
 

5. Vă rog să îmi descrieți, în detaliu, care a fost șirul de erori comise de conducerea suspendată a 
Spitalului de Urgență Suceava ”Sfântul Ioan cel Nou” care a condus la un număr foarte mare de 
morți și infectați din rândul cetățenilor județului Suceava? 
 

6. La această oră în Spitalul de Urgență Suceava ”Sfântul Ioan cel Nou” câți pacienți covid și noncovid 
pot fi îngrijiți? 
 

7. Care sunt specialitățile cele mai deficitare (secțiile) unde nu există personal medico-sanitar suficient? 
 

8. Vă rog să îmi spuneți în detaliu câți medici, asistenți, infirmiere, au venit prin detașare la Spitalul de 
Urgență Suceava ”Sfântul Ioan cel Nou” în ultimele 2 luni și din ce județe și spitale au venit? 
 

9. Care sunt stocurile de echipamente medicale primite în Spitalul de Urgență Suceava ”Sfântul Ioan 
cel Nou” începând cu data de 01 Aprilie 2020: cantitate, sursa de proveniență (buget de stat, achiziții 
directe, donații (sursă donator))? 
 

10. Vă rog frumos să îmi comunicați ce demersuri ați făcut pentru Spitalul Municipal Fălticeni, respectiv 
Spitalul Minicipal Rădăuți, pentru a vă sprijini în lupta AntiCovid 19 și care a fost răspunsul 
acestora, cronologic, mai ales după apariția focarelor de la Sasca Mică, respectiv de la Centrul de 
Reabilitare și Recuperare Neuropsihiatrică Costâna? 
 

11. Vă rog frumos să îmi comunicați în ce dată și-a dat demisia din funcția de director medical dr. 
Mircea Alexandru Macovei? 
 

12. Vă rog să îmi comunicați, deasemenea, dacă managerul Spitalului de Urgență Suceava ”Sfântul Ioan 
cel Nou” Ec. Vasile Râmbu și-a dat demisia din funcția de manager și când îi expiră suspendarea 
dictată de ministrul sănătății? 
 

13. Vă rog frumos să îmi puneți la dispoziție în integralitate planul de reorganizare al Spitalului de 
Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” pe care l-ați pus în aplicare după ce ați preluat activitatea de 
coordonare a acestui spital în urma decretării stării de urgență. 
 

14. Vă rog să îmi comunicați cum evaluați acțiunile Direcției de Sănătate Publică Suceava de la 
începutul epidemiei cu COVID 19 care a lovit comunitatea Suceava și cum evaluați colaborarea cu 
această insituție? 
 



   
 

15. Vă rog frumos să îmi comunicați dacă ați declanșat o anchetă internă care să  determine cine se face 
vinovat/ ă de trecerea în Registrul de testări a Președintelui Consiliului Județean Suceava ca având 
ocupația de medic. 

 

 
 

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

 




