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n Meteo

Director de la Neuro, reținut de procurori!

140 C / 20 C

Ar fi furat din spital, pentru căminul administrat de el / Cercetări și privind acordarea de concedii medicale
Raluca OLTEANU
Directorul financiar contabil al
Spitalului Clinic de Psihiatrie și
Neurologie Brașov (Croitoru Diana
Mihaela, după cum apare și pe site ul
https://scpnbv.ro/conducere/) a fost
reținut ieri de procurorii Parchetului
de pe lângă Judecătoria Brașov, pe o
durată de 24 de ore, după ce ar fi
sustras scutece, măști, mănuși chirur
gicale și alte produse sanitare, pe care
lear fi dus la un cămin de bătrâni din
Moieciu, aflat în administrarea sa.
În același dosar este cercetat și un
alt angajat al spitalului  șofer, care lar
fi ajutat pe director, la solicitarea
acestuia din urmă, să transporte
bunurile cu autovehiculul de serviciu.
Șoferul este cercetat pentru
complicitate la delapidare.
Cei doi, alături de alte trei
persoane, sunt cercetate în dosarul
penal în care au fost efectuate
percheziții în cursul zilei de ieri.

Directorul financiar este acuzat și
de divulgarea de informații secrete de
serviciu sau nepublice. În fapt, după
cum nea explicat primprocurorul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Brașov, Cătălin Moraru, persoana în
cauză ar fi oferit informații cu privire
la starea de sănătate a unei paciente,
deși sunt date confidențiale. De ase
menea, în luna aprilie, ar fi determinat
o persoană fizică să obțină în mod
ilegal dreptul la concediul medical.
În cauză, se fac cercetări pentru
comiterea infracțiunilor de abuz în
serviciu, divulgare de informații
secrete de serviciu sau nepublice, fals
intelectual săvârșit în forma instigării,
uz de fals și delapidare, iar directorul
financiar nu este singurul cadru
medical vizat de anchetă.
În același dosar, un medic de
familie care ar fi acordat ilegal
concedii medicale, la solicitarea
directorului financiar de la Neuro, este
cercetat pentru fals intelectual și abuz

n Curs valutar
Euro







1

4.41 lei

Rezultatele sondajului anterior:
Se vor putea organiza alegeri
locale şi parlamentare în acest
an?
Da
0%
Nu
100%
Nu ştiu
0%
Întrebarea de azi:
Consideraţi că ar trebui
deschise terasele?
în serviciu.
Și un medic de la Spitalul de Boli
Infecțioase este cercetat în caz, după
ce ar fi eliberat concediu medical, fără
justificare, pentru un coleg de la

Spitalul de Psihiatrie și Neurologie.
O altă persoană este cercetată
pentru folosirea unui certificat medical
fictiv, pentru desfacerea contractului
de muncă.
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3,52 (35.247)
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