
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  

 Situaţia dramatică în care se află parinţii copiilor preşcolari care datorită naturii serviciului 

(cadre medicale/ cadre militare) nu au soluţii privind supravegherea copiilor pe perioada pandemiei cu 

Covid 19 

 

 

 

Stimate domnule ministru al sănătăţii, Nelu Tătaru , 

 

Vă trimit o analiză a situaţiei în care se află categoria angajaţilor din sistemul medical şi militar care sunt 

părinţi de copii preşcolari, primită de la o angajată din sistemul medical, cu menţiunea că nu este singura 

sesizare pe care am primit-o în calitate de vicepreşedinte pentru Comisia de Sănătate din Camera 

Deputaţilor: 

 

“Sunt asistenta medicala, muncesc in sectie ATI. 

Sotul meu este cadru militar. 

Avem impreuna o fetita de 3 ani si jumatate inscrisa la gradinita in grupa mica.  

Datorita locului de munca pe care il avem, nu ne incadram in randul parintilor care beneficiaza de zile libere 

platite pentru a supraveghea copilul in perioada in care acesta nu poate fi lasat la gradinita. 

Bona cu care am colaborat a renuntat sa mai colaboreze cu noi datorita faptului ca a considerat ca eu pot 

reprezenta un pericol pentru sanatatea ei. 

In perioada starii de urgenta, sotul meu a fost detasat pentru o luna in Suceava, aflandu-se in imposibilitatea 

de a refuza prezentarea, deoarece daca nu se prezenta risca sa fie declarat dezertor. 
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Exact in aceeasi perioada, eu ma aflam in imposibilitatea de a beneficia de concediu, altfel eram pasibila de 

dosar penal. 

Stim ca exista varianta acelei compensatii pentru cei care se afla in situatia noastra dar pe noi nu ne ajuta 

acei bani deoarece bonele cand aud ca sunt cadru medical in ATI, refuza sa colaboreze. 

Am dori ca cei care se afla in situatia noastra sa poata sa isi duca zilnic copiii la unitatea de 

invatamant, si nu in sistem hybrid. 

Sau sa beneficiem si noi de zile libere platite la fel ca si ceilalti parinti care lucreaza in alte domenii. 

Am dori ca macar atat sa se faca pentru noi in aceasta perioada. 

Nu am crezut ca voi fi pusa in imposibilitatea de a-mi supraveghea copilul. 

Suntem obligati sa ne prezentam la munca si o facem cu drag si daruire. 

Numai noi stim ce inseamna sa curga transpiratia pe noi, sa avem hainele ude sub combinezon, sa nu putem 

bea o gura de apa ore in sir. 

In Occident au fost lasate gradinitele deschise in special pentru cadrele medicale care erau obligate sa se 

prezinte la serviciu. 

La noi.... Statul ne-a dat de ales intre a ne incuia copiii in casa si a-i lasa pe la vecini. 

Atat s-a putut in Romania.” 

 

Domnule ministru, vă rog să dispuneți modificările necesare printr-o ordonanță de urgență care să rezolve 

problemele invocate în scrisoarea asistentei medicale din Cluj-Napoca. 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumesc, 

 

 

Emanuel Ungureanu, deputat        

 

Vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




