Iliuță iar a tras lozul
necâștigător: Adrian Comșa,
noul manager al Spitalului
Călărași, este judecat pentru
fapte de corupție / Video
Se numește Adrian Comșa și a fost numit manager al
Spitalului Județean de urgență Călărași. Are 32 de ani și
este absolvent al Academiei de Studii Economice. A fost numit
în acest post la data de 14.03.2017, la propunerea
președintelui Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță.
Comportamente deviante
Numirea lui Adrian Comșa în această postură vine pe fondul mai
multor scandaluri publice, avându-i ca protagoniști pe
conducătorii Spitalului Județean de Urgență Călărași. Vasile
Iliuță este cel care, de mai bine de 6 luni, perpetuează o
stare de provizorat permanent la această instituție. Acesta a
numit în astfel de posturi responsabile cu actul medical
derulat la Călărași, persoane care s-au afișat cu
comportamente deviante. Ultimii doi conducători numiți de
Iliuță în fruntea Spitalului Județean de Urgență Călărași,
Silviu George Didilescu și Bogdan Marius Militaru, au plecat
intempestiv din Călărași, după ce au provocat un scandal întro unitate de alimentație publică. Cei doi erau într-o avansată
stare de ebrietate. Au fost bătuți. Un alt conducător numit de
președintele Consiliului Județean Călărași este Laurențiu
Belușică. Din postura de director-medical, acesta conducea
Spitalul Județean de Urgență Călărași de pe o rețea de
socializare.
Soluție de avarie

Întrebat ce anume îl recomandă să ocupe o asemenea postură,
Adrian Comșa, noul manager al Spitalului Județean de Urgență
Călărași afirmă: “În primul rând, cum a fost și în anul 2014,
când am fost director economic. Era tot așa, o perioadă mai
critică, și am acceptat ca să meargă treaba. Acuma, fiind o
perioadă la fel de grea, cu contractarea, cu…, au avut nevoie
de un manager interimar, am acceptat ca să trecem peste
această perioadă”. Adrian Comșa nu consideră numirea sa pe
postul de manager drept o soluție de avarie. Afirmă că vrea să
ajute. Adrian Comsa, noul manager al Spitalului Județean de
Urgență Călărași, numit în această postură de Vasile Iliuță,
președintele Consiliului Județean Călărași, este judecat, la
acest moment, pentru
fapte de corupție. În schimb,
președintele Consiliului Județean călărași, Vasile Iliuță, îl
laudă pe noul manager: “Are o relație profesională bună cu
personalul spitalului și plecând de la aceste premize am
considerat că este omul potrivit pentru a ocupa această
funcție până la organizarea concursului.”
Surprins în flagrant
Adrian Comșa figurează ca inculpat în dosarul nr.
2067/116/2015, pe rolul Tribunalului Călărași din data de
11.12.2015. Conform procurorilor Parchetului de pe lângă
Tribunalul Călărași, Adrian Comșa a oferit mită conducerii
Comisiei de Expertiză Medicală şi Recuperare organizată la
nivelul Casei de Pensii Călăraşi. Este vorba de medicul Soare
Mariana şi asistentului medical Stan Julieta, ambele prinse în
flagrant în data de 20.08.2015. Soare Mariana și Stan Julieta,
în mod repetat, în perioada iunie – august 2015, au primit cu
titlu de mită diverse sume de bani (cuprinse între 50 lei şi
300 lei) şi bunuri de la pacienţi în vederea avizării
dosarelor de pensionare pe caz de boală. Adrian Comșa, noul
manager al Spitalului Județean de Urgență Călărași, este una
dintre persoanele surprinse de procurori în timp ce oferea
mită celor două cadre medicale.

Managerul e optimist
În această cauză, Adrian Comșa se arată destul de optimist:
crede că va fi achitat. “E o nimica toată ce s-a întâmplat
acolo. Am dat unei colege o pungă de cafea.” Spune că el este
cel care s-a dus la Comisia de Expertiză Medicală şi
Recuperare organizată la nivelul Casei de Pensii Călăraşi
pentru eliberarea unei decizii finale de pensionare pe caz de
boală. Beneficiarul era chiar tatăl actualului manager al
Spitalului Județean de Urgență Călărași. “Eu am fost cu
dosarul tatălui meu să-l las acolo… Eu m-am dus cu dosarul,
tata urmând să vină mai târziu să-și ia decizia și mi-a zis:
Mergi tu că… Având probleme de sănătate, se deplasa mai greu.
Și mi-a zis: Mergi tu, lasă-le dosarul, că tot lucrezi acolo
și eu o să mă duc să-mi iau decizia mai târziu.”
Pentru
infracțiunea de dare de mită, acesta mai riscă o pedeapsă
maximă de 5 ani de pușcărie.

