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Obiectul : Soluționarea problemelor semnalate la nivelul Serviciului de Ambulanță 

Gorj 

 

Motivarea:  

Disensiunile create la nivelul Serviciului Județean de Ambulanță (SJA) Gorj fac obiectul unei 

dispute clare, care, în mod normal, necesită soluționare urgentă. După cum, probabil, 

cunoașteți, discuțiile existente se rezumă, în mod direct, la managementul deficitar practicat 

la nivelul SJA Gorj, neregulă constatată făcută inclusiv de Corpul de Control al Prefectului, 

în urma unor verificări făcute ca urmare a decesului unei persoane publice din Gorj.   

Strategic punctând, activitatea acestui serviciu este imperios necesară în ceea ce privește 

salvarea a nenumărate vieți, cu atât mai mult în această perioadă critică pentru întregul 
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sistem, când, din cauza apariției virusului COVID-19, solicitările cresc alarmant de la o zi la 

alta, iar activitatea cadrelor medicale din acest domeniu nu trebuie perturbată. 

Din acest motiv, bine întemeiat, consider că aceste tensiuni, întrebări, nelămuriri ridicate în 

rândul celor care administrează această unitate trebuie soluționate cu seriozitate și 

transparență, cât mai repede posibil. 

În urma sesizărilor primite de către dumneavoastră cu privire la acest aspect, ați dispus un 

control de specialitate, în cadrul acestui serviciu, pentru identificarea clară a naturii 

problemelor existente aici. 

În acest caz, domnule ministru, vă rog să îmi comunicați: 

1. În ce perioadă au fost efectuate  verificările de către Corpul de Control al Ministerului 

Sănătății la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj. 

2. Care au fost constatările Corpului de Control al Ministerului Sănătății? Vă rog să îmi 

puneți la dispoziție Raportul întocmit de organismele de verificare, în urma 

controlului efectuat la SJA Gorj. 

3. Concret, ce măsuri ați întreprins în urma acestui control. 

 

Respectos, solicit răspuns în scris! 

Vă mulțumesc! 

 

 

 

Deputat PSD 

MIHAI WEBER 




