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INTERPELARE 
 

11 octombrie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne 

Subiectul 

interpelării: 

Informații referitoare la securitatea la incendiu în unitățile 

spitalicești din România și măsurile adoptate pentru creșterea 

gradului de siguranță la incendiu în aceste unități medicale 

 

 

Stimate domnule ministru,  

Incendiile cu urmări tragice produse în ultimele 11 luni în spitalele din România reprezintă un 

semnal de alarmă serios pentru opinia publică, întrucât nu au fost comunicate cu promptitudine 

cauzele acestor incendii, care s-au soldat cu decesele a zeci de români și nici nu au fost asumate 

de către autorități garanții că astfel de incendii nu se vor mai repeta.   

 

Începând cu data de 14 noiembrie 2020, când s-a produs incendiul de la Secția ATI Covid de 

la Spitalului Județean din Piatra Neamț și până pe data de 1 octombrie 2021 când s-a produs 

incendiul de la Secția ATI-Covid de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, în spitalele 

din România s-au produs 14 incendii, care au provocat decesele a 42 de pacienți.  

 

Patru dintre aceste incendii s-au produs la Secții ATI-Covid. Acestea sunt:  

 

1. Incendiul produs la Spitalul Județean Piatra Neamț pe data de 14 noiembrie 2020, care a 

provocat decesele a 10 pacienți internați în Secția ATI-Covid și rănirea gravă a unui medic.  

 

2. Incendiul produs la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București pe 

data de 29 ianuarie 2021, care a provocat decesele a 20 de pacienți și a necesitat transferarea a 

120 de pacienți, unii dintre aceștia în stare gravă, la alte spitale din București. 
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3 Incendiul produs la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București pe data de 

21 februarie 2021, incendiu produs la un ventilator din unitatea mobilă ATI-Covid. Din fericire, 

acest incendiu nu s-a soldat cu victime.  

4. Incendiul produs la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pe data de 1 octombrie 2021, 

care a provocat decesele a 11 pacienți și transferarea a 111 pacienți la alte spitale. Dintre 

aceștia, 14 pacienți erau în stare foarte gravă, fiind internați la Secții ATI, la care au și decedat 

doi pacienți.  

 

Alte incendii s-au produs la Secția ATI a Clinicii Medicale III din Tg. Mureș (4 decembrie 

2020), Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași (25 decembrie 2020), Spitalul de Psihiatrie Roman 

(2 ianuarie 2021), Spitalul de Psihiatrie Gătaia (5 ianuarie 2021), Spitalul de Psihiatrie Craiova 

(9 martie 2021), Spitalul Județean Slatina (21 aprilie 2021), Spitalul de Copii „Sfânta Maria” 

din Iași (22 iunie 2021) și Spitalul Județean Constanța (24 iulie 2021).  

 

În acest context și având în vedere prevederile Legii nr 307/2006 vă rog să aveți amabilitatea 

de a-mi răspunde în scris la următoarele întrebări: 

 

1. Dacă pentru clădirile în care funcționau la data producerii incendiilor secțiile ATI-Covid de 

la Spitalul Județean Piatra Neamț, Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din 

București și Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța au fost emise „autorizații de securitate 

la incendiu” sau „avize de securitate la incendiu”?  

 

2. În ce condiții și în baza căror documente sau constatări au fost emise aceste documente de 

autorizare sau avizare, după caz, pentru clădirile în care funcționau Secțiile ATI-Covid de la 

spitalele menționate la prima întrebare? 

 

3. Dacă spațiile în care funcționau Secțiile ATI-Covid de la Spitalul Județean Piatra Neamț, 

Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București și Spitalul de Boli Infecțioase 

din Constanța erau dotate cu: 

a) instalații de monitorizare a concentrației de oxigen în aerul ambiental; 

b) instalații de ventilare; 

c) instalații de detectare a incendiului;  

 

4. Dacă pentru fiecare din celelalte clădiri de spitale în care s-au produs incendii în cursul 

ultimului an, respectiv Clinica Medicală III din Tg. Mureș, Spitalul de Psihiatrie Socola din 

Iași, Spitalul de Psihiatrie din Roman, Spitalul de Psihiatrie Gătaia, Spitalul de Psihiatrie 

Craiova, Spitalul Județean Slatina,, Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași și Spitalul 

Județean Constanța au fost emise „autorizații de securitate la incendiu” sau „avize de securitate 
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la incendiu”? În ce condiții au fost emise aceste documente, pentru fiecare în fiecare caz în 

parte? 

 

5. Dintre secțiile ATI care funcționează la Spitalele Județene din municipiile care sunt reședințe 

de județ, câte secții funcționează în clădiri pentru care au fost emise „autorizații de securitate 

la incendiu” și câte secții funcționează în clădiri pentru care au fost emise „avize de securitate 

la incendiu”? În ce condiții au fost emise aceste documente? 

 

6. Dintre secțiile ATI care funcționează la Spitalele de Specialitate din municipiile care sunt 

reședințe de județ, respectiv Spitale de Pediatrie, Spitale de Pneumoftiziologie, Spitale de Boli 

Infecțioase, etc, câte secții funcționează în clădiri pentru care au fost emise, după caz, 

„autorizații de securitate la incendiu” sau „avize de securitate la incendiu”? În ce condiții au 

fost emise aceste documente? 

 

7. După incendiul produs la Spitalul Județean din Piatra Neamț, Inspectoratele Județene pentru 

Situații de Urgență au efectuat ample acțiuni de control la Secțiile ATI din toate spitalele din 

România. Care au fost principalele deficiențe care au fost constatate în urma controalelor 

efectuate și câte dintre aceste deficiențe au fost rezolvate până în prezent? 

 

8. Ce măsuri au fost adoptate la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul 

MAI pentru rezolvarea deficiențelor constatate la aceste acțiuni de control și care nu au fost 

rezolvate în cadrul termenului de conformare stabilit de echipa care a efectuat controlul? 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  

 

Cu considerație, 

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 

Membru al Comisiei pentru învățământ 

Membru al Comisiei pentru industrii și servicii 




