
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:   Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  

 Focar de infecție Covid 19 ASCUNS la Spitalul Județean Cluj condus de managerul Șușca! 

Drepturi încălcate pentru angajații Spitalului Județean Cluj angrenați în lupta anti Covid 19. Nu s-au 

plătit sporurile, conform legii pentru cei care au fost în linia 1 în lupta cu noul coronavirus.  

 

Domnule ministru al Sănătății, 

 

10 angajați din zona administrativă a Spitalului Județean Cluj condus de managerul Șușca au 

fost infectați cu noul coronavirus și acest focar a fost ascuns cu grijă de conducerea spitalului. 

 

Un alt focar ascuns este cel de la UPU Cluj unde sunt alte cadre medico-sanitare infectate, și 

acest focar a fost ascuns. 

 

Fac un apel public la Ministerul Sănătății să ia masurile necesare prin Direcția de Sănătate 

Publică Cluj până nu scapă situația de sub control. 

 

Spitalul Județean Cluj plătește din fondurile spitalului mai multe publicații din Cluj-Napoca, 

asta nu înseamnă că informația despre abuzurile și incompetența managerială a lui Petru Șușca nu 

este cunoscută în oraș și la Ministerul Sănătății. 

 

Personalul medico-sanitar din Spitalul Județean Cluj a intrat în grevă japoneză pentru că 

sporurile promise pentru activitatea anti Covid 19 nu au fost achitate, un alt abuz fățiș comis de 

același Petrică Șușca, un manager numit politic și protejat de Triada, Ioan Rus- Stamatian- Boc. 

 

Eu îmi fac datoria și sesizez public aceste nereguli flagrante și cer din nou, a 15 a oară 

demiterea managerului abuziv Petrică Șușca! 
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Vă rog să-mi transmiteți domnule ministru în ce dată a fost identificat noul focar din zona 

administrativă a Spitalului Județean Cluj, cine sunt responsabilii? Ce măsuri a luat DSP pentru 

izolarea focarului și ce sancțiuni ați pregătit pentru conducerea Spitalului Județean Cluj? 

 

2. Care este motivul pentru care conducerea Spitalului Județean Cluj nu a plătit sporurile 

cuvenite, conform legii, personalului medico-sanitar din această unitate sanitară? 

 

3.Ce sancțiune veți aplica conducerii abuzive a Spitalului Județean Cluj și managerului 

acestuia, Petrică Șușca? 

 

Emanuel Ungureanu, deputat vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera 

Deputaților  

    




