
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 Redeschideţi Spitalul Municipal Râmnicu Sărat pentru toţi pacienţii din jud. Buzău! 

Aduceţi medici în Spitalul Municipal Râmnicu Sărat în vederea completării necesarului pentru 
specialităţile rămase descoperite. 
 

 

 

Stimate domnule ministru al sănătăţii, Nelu Tătaru , 

 

În calitate de vicepreşedinte pentru Comisia de Sănătate din Camera Deputaţilor am fost înştiinţat de 

situaţia catastrofală în care se află Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. Din cauza faptului că acest spital, cu o 

capacitate de 405 paturi, a fost desemnat ca spital tampon pentru îmbolnăvirile cu COVID-19 cei 90.000 de 

locuitori din zonă nu mai au acces la un spital care are oricum un deficit uriaș de medici pe specialități cheie 

ca: diabet, boli de inimă, neurologie, infecțioase. 

Medicii chirurgi din acest spital nu au operat nimic de 8 luni, riscul deprofesionalizării este major. 

Managerul spitalului, Danielescu Adrian, a cerut în mod repetat deschiderea spitalului pentru TOȚI 

pacienții din județul Buzău. 

A fost refuzat. 

La această oră din 405 paturi doar 86 sunt ocupate și DOAR cu pacienţi infectați cu SARS-COV-2. 

Ceilalți bolnavi se descurcă cum pot, pe la ce spitale sunt primiți sau mor cu zile acasă... 
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Domnule ministru, vă rog să analizaţi cu atenţie aspectele menţionate mai sus şi să luaţi măsurile 

administrative care se impun în aşa fel încât Spitalul Municipal Râmnicu Sărat să redevină spitalul tuturor 

bolnavilor, indiferent de afecţiunile acestora. 

Desemenea, domnule ministru, vă rog să faceţi demersurile necesare pentru ca Spitalul Municipal 

Râmnicu Sărat să primească medici prin detaşare/ delegare în vederea completării necesarului pe 

specialităţile: ATI, pediatrie, neonatologie, cardiologie, boli infecţioase, pneumologie şi medicină internă.  

 

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

 




