NCH – Niculae + Cristina =
Heart sau cum se obțin bani
până
descinde
Direcția
Națională Anticorupție
Noi detalii uluitoare ies la iveală după scandalul declanșat
în familia șefului Direcției Generale Anticorupție Călărași,
Niculae Ciobanu. Soția îl acuză că a obligat-o să înființeze o
firmă de îngrijiri medicale la domiciliu, SC Heartmed NCH SRLD Călărași. Inițialele NCH vin de la Niculae, prenumele
șefului DGA, Cristina, prenumele soției, iar H este inițiala
cuvântului heart (inimă – en.).
137.855 din îngrijiri la domiciliu
La data de 31 august 2017 au loc descinderile procurorilor
Direcției Naționale Anticorupție la Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, într-o cauză care viza deconturi către
pacienți fictivi în detrimentul persoanelor îndreptățite să
primească îngrijiri la domiciliu, cu un prejudiciu estimat la
10 milioane de euro. SC Heartmed NCH SRL-D își concediază
angajații, în număr de 5, toți cu program part-time, fix a
doua zi, în data de 1 septembrie 2017. De la Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate Călărași, în cursul acestui an, SC
Heartmed NCH SRL-D primește, pentru servicii de îngrijiri la
domiciliu, suma totală de 137.855 lei. Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate, conform datelor puse la dispoziție de
Marius Dulce, președinte, oferă suma de 60 de lei pe oră
firmelor care prestează astfel de servicii medicale.
Firmă închisă a doua zi după descinderi
SC Heartmed NCH SRL-D a fost înființată la sfârșitul anului
2015, însă are activități contractate cu Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate Călărași abia din luna august 2016.

Banii luați de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate
Călărași, pentru anul 2016, sunt de 33.330 lei, pentru lunile
august, septembrie, octombrie și noiembrie. Pentru anul 2017,
încasează următoarele sume: ianuarie – 10.835 lei; februarie –
11.907 lei; martie – 18.097 lei; aprilie – 16.985 lei; mai –
14.600 lei; iunie – 24.050 lei; iulie – 27.835 lei; august –
13.545 lei. Niculae Ciobanu nu vede nici o legătură între
descinderile procurorilor Direcției Naționale Anticorupție la
Casa Națională de Asigurări de Sănătate, din data de 31 august
2017, și închiderea imediată a firmei Heartmed NCH SRL-D. “Nu
cunosc”, acesta a fost răspunsul șefului Direcției Generale
Anticorupție Călărași.
Implicare substanțială
“M-a obligat s-o închid pentru că el dacă nu mai avea nici un
profit, să nu mai aibă nici firma”, este explicația dată de
Cristina Ciobanu, proprietara firmei. Cristina Ciobanu își
amintește exact cronologia derulării evenimentelor, înainte ca
activitatea firmei de îngrijiri la domiciliu să fie
suspendată: “Pe 20 ne-am certat, pe 21 a plecat de-acasă.”
Cristina Ciobanu spune că s-a dus și la Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate, pentru a rezilia contractul, motivând
faptul că în firma pe care o administra în acte, SC Heartmed
NCH SRL-D, implicarea soțului său, Niculae Ciobanu, șeful DGA
Călărași, era substanțială. La 21.08. 2017, firma a rămas și
fără mijloc de transport, un autoturism achiziționat de la un
interlop oltenițean, plățile fiind efectuate în 7 rate egale,
de câte 500 de euro. Mașina a fost trecută pe numele
comisarului șef Niculae Ciobanu, aceasta apărând în declarația
sa de avere. Interlopul în cauză este același individ căruia
Niculae Ciobanu, conform declarațiilor făcute de subalternii
acestuia, îi oferea date din dosarele de urmărire penală. Fără
autoturism, angajații SC Heartmed NCH SRL-D, în fapt salariați
ai Serviciului Județean de Ambulanță Călărași și ai Spitalului
Județean de Urgență Călărași, nu se mai puteau deplasa la
domiciliile pacienților care beneficiau de îngrijiri la

domiciliu.
Fără bază de date
“A luat actele firmei, a luat calculatorul după care făcea
raportările, el le făcea, a luat baza de date a firmei.”
Cristina Ciobanu afirmă că șeful DGA Călărași s-a opus să-i
înapoieze baza de date a firmei, sub pretextul că pc-ul este
al lui. Sub acest aspect, este emisă o reclamație de furt,
depusă de Cristina Ciobanu la Inspectoratul Județean de
Poliție Călărași. “El mi-a spus s-o-nchid,… că firma a fost
făcută de el, din moment ce el a deschis-o, el a vrut s-o și
închidă.” Cristina Ciobanu nu știe dacă închiderea
intempestivă a firmei SC Heartmed NCH SRL-D are o legătură cu
anchetele declanșate de Direcția Națională Anticorupție în
cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate tocmai pe tema
prestărilor de activități de îngrijiri la domiciliu. “Nu știu
dacă el avea informații referitor la treaba asta, ca să
acționeze așa, asta chiar nu știu… E posibil să fie și asta,
să concureze. E posibil, nu neg, că nu am de unde să știu,
cert este că mi-a spus s-o închid.”
Sănătate cu cardul, la DGA
Cristina

Ciobanu,

soția

șefului
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Anticorupție Călărași, Niculae Ciobanu, spune că toți banii
firmei erau folosiți de acesta. Plățile către angajați se
făceau numai în prezența acestuia. Tot el este cel care
introducea, în Sistemul Informatic Unic Integrat, din cadrul
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe baza unui token,
datele pacienților beneficiari de îngrijiri la domiciliu,
folosindu-se de cardurile de sănătate ale acestora. Datele
erau introduse de la domiciliu celor doi soți și nu de la cele
ale pacienților, cum e legal. “Eu nu știu ce făcea ea, în
firma ei. Ea are obligația ca atunci când se duce la un
pacient, trebuie să aibă un laptop și un token, ia cardul
pacientului, după ce i-a făcut serviciile respective, validând
datele cu cardul de sănătate, la domiciliul pacienților”, ne

spune Marius Dulce, președintele Casei Județene de Asigurări
de Sănătate Călărași. Cristina Ciobanu spune că toate
cardurile de sănătate ale beneficiarilor de îngrijiri la
domiciliu ajungeau în posesia șefului Direcției Generale
Anticorupție Călărași, comisar șef Niculae Ciobanu. El era cel
care, ulterior, introducea datele în Sistemul Informatic Unic
Integrat din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Datele apar în SIUI
Sistemul Informatic Unic Integrat înregistrează, conform unor
specialiști, cu exactitate ziua, anul, luna, ziua, ora și
minutul când sunt introduse datele de pe cardurile de sănătate
ale pacienților. Astfel, în cazul firmei Heartmed NCH SRL-D,
pe baza înregistrărilor făcute în SIUI, se pot obține
termenele introducerii datelor beneficiarilor de îngrijiri la
domiciliu și distanțele în timp în care acestea au fost
consemnate.

