
 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 

Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal   Telefon: (021) 414 10 70

 Fax: (021) 414 10 72       E-mail:pnl@cdep.ro 

 

Întrebare 
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Obiectul întrebării: Situația angajaților din spitalele CFR 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Din informațiile apărute în spațiul public reiese că, în urma unei solicitări a 

Secretariatului General al Guvernului, 25 de instituții și autorități care au rețea sanitară proprie 

și-au anunțat intenția de a prelua unul sau mai multe spitale aflate în prezent în subordinea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii1. 

Astfel, Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR afiliată la Federația SANITAS din 

România, a organizat un protest în data de  25 ianuarie 2023 în fața  sediului Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii, cerând explicații cu privire la modul în care vor fi afectate 

drepturile, contractele de muncă și activitatea angajaților din cele 15 spitale și 21 de  

ambulatorii de specialitate/secții exterioare pe care Ministerul condus de dumneavoastră 

dorește să le transfere. 

                                                
1 https://www.libertatea.ro/stiri/protest-sanitas-anuntat-la-ministerul-transporturilor-angajatii-se-tem-ca-sorin-

grindeanu-va-renunta-la-spitalele-din-subordine-4424034 
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Conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Federației SANITAS2, până în 

prezent, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu a răspuns cererilor Uniunii Sindicatelor 

din Spitalele CFR de a discuta subiectul cedării spitalelor din subordine și impactul asupra 

celor peste 3.500 de angajați. Prin urmare, aceștia au cerut public răspunsuri cu privire atât la 

statulul, modul de funcționare al instituțiilor medicale preluate ținând cont de faptul că unele 

au personalitate juridică și altele nu, garanții cu privire la păstrarea personalului angajat și 

păstrarea destinației spațiilor în care se desfășoară activitatea medicală în prezent. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care sunt spitalele și ambulatoriile de specialitate/secțiile exterioare pe care Ministerul 

condus de dumneavoastră dorește să le transfere? 

2. Care sunt măsurile reale și concrete pe care le considerați optime ca angajații din 

spitalele CFR să nu își piardă locurile de muncă în urma transferului ? 

 

 

Cu stimă, 

Deputat Radu-Marin Moisin 

                                                
2 https://federatiasanitas.ro/2023/01/23/comunicat-de-presa-ministerul-transporturilor-vrea-sa-scape-de-

unitatile-sanitare-pe-care-le-are-in-subordine/ 




