
Dreptul la replică 
 
Ca urmare a repetatelor articole din anul 2007 ale ziarului Şansa Buzoiană şi ale postului 

Focus TV prin care conducerea actuală a Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Buzău este acuzată de 
numeroase nereguli financiare, de contracte „măsluite”, de colaborare cu firme care au dus la 
ruina financiară a spitalului, inclusiv ultimele articole din ziua de 09.01.2008 ale ziarului şi 
postului TV mai sus menŃionate, venim cu următoarele precizări: 

 
1. afirmaŃiile privind implicarea directorului economic în aceste fapte nu se susŃin. Facem 

această afirmaŃie pe bază de documente constatatoare ale instituŃiilor de control ale 
statului din toŃi anii anteriori, documente pe care, la solicitare, le putem pune la dispoziŃie 
spre consultare. Este vorba de constatările controalelor CurŃii de Conturi, DNA, PoliŃie 
Economică, audit al ASP Buzău şi al Ministerului SănătăŃii. 

2. se susŃine că ar exista o triadă Neagu-Tache-MărunŃiş care efectuează afaceri oneroase 
(cu firma domnului MărunŃiş ca şi furnizor). Dorim să menŃionăm că în anul 2007 s-a 
achiziŃionat o singură dată de la firma respectivă, în luna ianuarie, pe baza unei anexe la 
un contract din 2006. Ulterior Spitalul Buzău nu a încheiat nici un contract cu firma sus 
menŃionată iar dr. Tache a preluat managementul spitalului în aprilie 2007 – în consecinŃă 
afirmaŃia este cel puŃin rău voitoare şi lipsită de profesionalism. Cine doreşte poate 
verifica aceste afirmaŃii, verificând furnizorii spitalului pe anul 2007. De asemenea în 
nici unul din documentele de control din anii anteriori nu se menŃionează că firma 
domnului MărunŃiş ar fi adus prejudicii spitalului sau că ar fi fost favorizată de directorul 
financiar, deci acuzaŃiile aduse la adresa celor două persoane sunt de asemenea lipsite de 
temei. 

3. s-au făcut afirmaŃii în data de 09.01.2007, în ziarul Şansa că actualul manager a avut 
„calitatea” de a închide controalele pe care instituŃiile statului le desfăşoară în legătură cu 
contractele spitalului. AfirmaŃia este de asemenea nefondată. În anul 2006 spitalul a 
beneficiat de controlul CurŃii de Conturi, al PoliŃiei Economice şi a două misiuni de audit 
ordonate de Ministerul SănătăŃii şi de controale ale casei de Asigurări de Sănătate. Stau 
dovadă de asemenea documentele ce conŃin concluzii ale acestor controale şi care nu 
menŃionează implicarea vreunei persoane în „acŃiunile criminale” menŃionate în presă. 

4. se fac de asemenea afirmaŃii despre starea financiară a spitalului şi evoluŃia ei în declin. 
La data când dr. Tache a preluat managementul, spitalul avea datorii acumulate din anii 

2005-2006 în valoare de 108 miliarde de lei.  
 
În decursul anului 2007 s-au susŃinut plăŃi, ce ar fi trebuit fi achitate de Ministerul 

SănătăŃii, în valoare de circa 45 miliarde de lei vechi pentru Unitatea de Primire UrgenŃe, a fost 
efectuată o recorelare salarială greşită din anul 2003 (pentru care spitalul era citat in instanŃă), 
recorelare salarială care însumată pentru cei circa 800 salariaŃi implicaŃi şi pentru lunile august-
decembrie 2007 a însemnat plăŃi salariale de circa 12,5 miliarde lei, a susŃinut plata primei de 
stabilitate care nu fusese prevăzută în buget şi care a fost în valoare de 7 miliarde lei vechi 
(ordinul pentru plata acestei sume apărând în august 2007) şi a reuşit să efectueze cheltuieli de 
investiŃii de circa 2 miliarde lei vechi din surse proprii.  

Totalul sumelor pe care spitalul a reuşit să le susŃină prin aplicarea unui management 
sănătos depăşesc 60 miliarde lei vechi şi cu toate acestea deficitul financiar la finele anului 2007 
a coborât de la 108 miliarde la circa 98 miliarde lei vechi. În aceste condiŃii declinul financiar al 
spitalului în anul 2007 nu este decât o plasmuire iar posibilitatea existenŃei „înŃelegeri” cu scopul 
de ruina spitalul o informaŃie denigratoare. 

MenŃiuni despre o bună evoluŃie financiară a spitalului face chiar ziarul dumneavoastră în 
numărul din 19 decembrie 2007 prin care se citează constatările ministrului sănătăŃii la un prim 
bilanŃ al anului 2007 şi care arată că Spitalul JudeŃean Buzău ocupă o poziŃie bună (nu foarte 
bună) atât la cheltuielile salariale aflate la o valoare rezonabilă (68% - valoarea optimă este de 



60%) cât şi la cheltuielile cu medicamentele pentru pacienŃi care au fost de 8% (din totalul 
spitalelor din Ńară doar 3-4 au reuşit să depăşească 10%. Nu credeŃi că pe lângă faptul că nu doriŃi 
să informaŃi corect cetăŃenii, publicaŃi şi articole contradictorii care, iarăşi, arată lipsa de fairplay. 
PuteŃi constata, printr-o copie după originalul trimis instituŃiilor tutelare, situaŃia financiara a 
spitalului la 30 noiembrie 2007, copie aflată chiar pe site-ul acesta la rubrica „Economic”. 

Pentru cine doreşte să verifice aceste afirmaŃii stau dovadă documentele 
financiar-contabile, raportările trimestriale şi de final de an pe care spitalul le face către ASP 
Buzău, Casa de Asigurări de sănătate, Ministerul SănătăŃii Publice, Ministerul FinanŃelor şi care 
pot fi consultate la cere, printr-o solicitare scrisă, conform Legii transparenŃei în actele 
decizionale nr.52 din 2003. 

Ca urmare a celor menŃionate mai sus, afirmaŃiile repetate apărute în ziarul local Şansa şi 
pe postul Focus TV Buzău cred că sunt făcute de persoane care dovedesc lipsă de profesionalism 
şi de fairplay jurnalistic.  

Consider că este regretabilă atitudinea acestor jurnalişti şi aduce un real deserviciu unei 
instituŃii a statului, reprezentativă pentru judeŃul Buzău, precum şi persoanelor care o reprezintă. 
Atitudinea este cu atât mai regretabilă deoarece informează greşit publicul şi induce o stare de 
neîncredere faŃă de corpul medical.  

Prin articolele menŃionate se aduc indirect acuze nefondate instituŃiilor de control ale 
statului care, anual, conform legilor în vigoare, au efectuat şi efectuează verificarea corectitudinii 
cheltuirii banului public. 

 
16 ianuarie 2008       Dr. Tache Mihai 
 


