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Către 

Ministerul Sănătății – Domnului Ministru Vlad VOICULESCU 

Consiliul Județean Bihor – Domnului Președinte Ilie BOLOJAN 

Primăria Municipiului Oradea – Domnului Primar Florin BIRTA 

 

Spre știință 

PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII 

DIICOT 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ORADEA 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI BIHOR 

AVOCATUL POPORULUI 

 

Excelența Voastră, Domnule PREȘEDINTE al României, 

Distinși Membri ai Guvernului României, 

 Stimate Domnule PRIM-MINISTRU, 

 Stimate Domnule MINISTRU, 

Stimați reprezentanți ai Instituțiilor destinatare, 
 

        Am sesizat anterior Instituțiile abilitate ale Statului Român despre infracțiuni 

grave care se petrec la Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, 

Dar până se vor începe, sau mai încolo, până se vor finaliza cercetările specifice 

acestor Instituții – atașez comunicări primite ca răspuns la sesizare, 

        Subsemnatul FONCEA GHEORGHE DACIAN, cu domiciliul în Jud. Alba, Com. 

Arieșeni, Sat Galbena, Nr. 375D, posesor al CI seria AX nr.779323, eliberat de SPCLEP 

Câmpeni la data de 15.06.2020 și CNP 1761018051096,  

Cu respect vă solicit trimiterea cu celeritate a Corpului de Control și 

verificarea unor situații penale extrem de periculoase, care atentează grav la 

sănătatea populației din Bihor, la siguranța sănătății publice a comunității și a 

pacienților internați la Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea. 

Pentru Managementul medical al acestei unități sanitare publice, aflat  

temporar în responsabilitatea Managerului interimar Ec. SILAGHI Maria, a 

Directorului Medical interimar Dr. BURTĂ Ovidiu Pavel și a Directorului de Îngrijiri 

interimar As. BARABAȘ Călin Iulian, care este culpabil de fapte extrem de grave,  

În cel mai scurt timp posibil, se impune a fi încetate contractele de 

management și de administrare, atât al managerului, cât și ale celor doi directori 

interimari, în baza Legii 95/2016, Articolul 184, alin (1), lit. j): Contractul de 

management și, respectiv, contractul de administrare încetează în cazul în care se 
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constată abateri de la legislația în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru 

sănătatea pacienților sau a salariaților, pentru următoarele 

Motive: 

→ 1. Numărul dubios de mare de decese în acest spital COVID, care a impus inclusiv 

amplasarea  unui vagon frigorific pentru păstrarea cadavrelor, aspect de altfel 

remarcat încă din primul val de pandemie chiar prin vizita de lucru a fostului Ministru 

Tătaru, focusată pe rata crescută a deceselor în această unitate COVID, 

Are în sfârșit cel puțin o explicație pertinentă: prostul management medical 

reflectat în nivelul general scăzut al performanței actului medical a dus la o rată 

foarte ridicată de mortalitate în acest spital COVID! 

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății Nr.1500/24.11.2009, Articolul 22 - 

Organizarea și funcționarea secțiilor ATI, alin (1), lit. a), b) și e), Secția ATI este 

condusă de către un medic șef de secție, care are în principal următoarele atribuții: 

coordonează întreaga activitate a secției din punct de vedere medical, administrativ 

și educațional; se implică direct în îngrijirea pacienților din secție (în sala de operație 

și în compartimentul cu paturi);  răspunde de asigurarea calității actului medical. 

În acest sens, Medicul Șef al Secției ATI al Spitalului Clinic Municipal ”Dr. 

Gavril Curteanu” Oradea, Dr. DOBRESCU Adriana, cel mai probabil a și consemnat în 

FOCG a mai multor pacienți (cel puțin 4-6 pacienți) lipsa oxigenului necesar 

menținerii vieții acestor pacienți; se aude că sunt probe suficiente care să 

incrimineze vinovații că cel puțin acești pacienți au murit cu zile pe Secția ATI a 

acestei unități sanitare din subordinea Municipiului Oradea. Evident, pentru 

Instituțiile interesate dau nume de martori, fapte, vinovați, complici. 

Deși cadrul legal obligă respectarea unor parametrii vitali obligatorii, potrivit 

REGULAMENTULUI din 24 noiembrie 2009 de organizare și funcționare a secțiilor și 

compartimentelor de anestezie și terapie intensivă din unitățile sanitare, publicat 

în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009, aprobat prin ORDINUL nr. 

1.500 din 24 noiembrie 2009:  

-  Articolul 10 (1) Terapia Intensivă (TI) reprezintă nivelul cel mai ridicat de îngrijire 

dintr-o unitate sanitară cu paturi. Este partea distinctă din cadrul componentei cu 

paturi a secției/ compartimentului ATI, destinată preluării, monitorizării, 

tratamentului și îngrijirii pacienților care prezintă deja sau sunt susceptibili de a 

dezvolta insuficiențe organice acute multiple: cardiocirculatorie, respiratorie, renală 

etc., care amenință prognosticul vital.(2) Pacienții îngrijiți în TI necesită o îngrijire 

specializată și utilizarea prelungită a metodelor de supleere a acestor funcții și organe 

precum: suport hemodinamic, suport ventilator, epurare extrarenală etc. (5) Dotarea 

minimă a unui pat de terapie intensivă și echipamentul minim necesar TI sunt 

prevăzute în anexa nr. 3 - DOTAREA MINIMĂ cu echipamente și aparatură medicală 

a componentei cu paturi de terapie intensivă (TI): Echipamente și aparatură 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209802
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209802
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medicală necesare/un pat TI: pct. 3: gaze medicinale:a) două prize rapide pentru 

oxigen care să furnizeze o presiune de 4 atmosfere, legate la o sursă centrală sigură; 

b) o priză de aer comprimat medicinal la 4 atmosfere, furnizând aer filtrat. Sursă 

centrală cu compresor fără ulei alimentat de grup electrogen în caz de până de 

curent; 

- Anexa nr. 5 la Regulament  - DOTAREA MINIMĂ cu echipamente și aparatură 

medicală a componentei de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP) 

A. Echipamente și aparatură medicală necesare/un pat TIIP: pct. 3: gaze 

medicinale:a) două prize rapide pentru oxigen care să furnizeze o presiune de 4 

atmosfere, legate la o sursă centrală sigură; b) o priză de aer comprimat medicinal 

la 4 atmosfere, furnizând aer filtrat. Sursă centrală cu compresor fără ulei alimentat 

de grup electrogen în caz de până de curent, 

Greșeala majoră a echipei manageriale interimare (SILAGHI-BURTĂ-BARABAȘ) 

este că sursa centrală de oxigen nu este una sigură de multe luni încoace (se poate 

să nu fie atât de sigură …cam de când se umple TIR-ul frigorific cu cadavre). 

Pacienți COVID cu grave probleme respiratorii, cu îndeplinirea criteriilor de acces 

în secția ATI potrivit Anexa nr. 2 la Regulament, au decedat pentru că nu au avut 

oxigen la parametrii impuși de cadrul legal (Anexele 3 și 5 din Ordin) și ceruți de 

gradul grav al afecțiunii. 

Mai exact, una din faptele grave ale numiților interimari din managementul 

Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea (Silaghi, Burtă, Barabaș), ar 

fi aceea că au delegat fără drept legal, fără sarcini de serviciu, fără asumare din 

partea angajaților respectivi - acești salariați fiind fără pregătire profesională 

adecvată, fără nicio încadrare minimală a acestui personal în baza legală incidentă 

aferentă instalațiilor sub presiune, ca electricienii să se îngrijească de instalația 

centrală de oxigen!! Astfel, NICIODATĂ NU A FOST SIGURĂ (așa cum impune cadrul 

legal) această sursă centrală de oxigen!? 

 

→ 2.   Articolul 20 din același Ordin 1500/24.11.2009, care reglementează condițiile 

minime obligatorii de funcționare a secțiilor ATI: Numărul paturilor de ATI din cadrul 

unei unități sanitare cu paturi este între 6%-10% din numărul total al paturilor din 

secțiile care îngrijesc pacienți cu suferințe acute. O perioadă de 50 de ani acest spital 

a funcționat doar cu 15 paturi de ATI. Cât am fost lăsat să-mi exercit mandatul de 

Manager câștigat prin concurs, am amenajat, organizat, autorizat și avizat încă 10 

paturi ATI doar în cursul anului 2019 (paturi care au fost destinate din prima zi luptei 

anti-COVID), și anunțasem public că mai urmau imediat încă cel puțin alte 10 paturi 

ATI (atenție! Era vara lui 2019! Evident, sunt dovezi, inclusiv conferință de presă). 
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Deși această conducere interimară a Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril 

Curteanu” Oradea avea obligația să asigure un număr de minim 48 de paturi ATI și 

maxim 80 de paturi ATI (fiind cca 800 paturi de acuți la nivel de spital, iar aplicând 

procentele din Ordin aceste valori trebuiau atinse ca număr de paturi ATI), ceea ce ar 

fi asigurat potrivit Normativului Ministerului Sănătății un act medical de specialitate 

tuturor celor cu nevoia de internare la ATI în patologia COVID, fără a fi necesare 

intervenții, pile, cunoștințe, telefoane la cei invocați mai sus (în loc de 25 de paturi 

fiind minim 50 de paturi ATI), 

Spitalul are și acum doar…35 de paturi ATI, 10 fiind pornite doar de maxim o 

lună încoace. Ce au păzit numiții Silaghi, Burtă și Barabaș timp de 9 luni de când a 

început pandemia, perioadă în care aveau timpul necesar să înființeze și să 

organizeze, după cum obliga Normativul, între 48 și 80 de paturi ATI, astfel încât 

pacienții aflați în stare critică, cu saturație scăzută de oxigen să poată beneficia de 

dreptul legal la un pat ATI? De ce nu au realizat 80 de paturi de ATI în Municipal? De 

ce nu au respectat cadrul legal? Trebuie întrebați! Acum e momentul adevărului!  

În timp ce în mass-media locală și chiar centrală, propaganda mincinoasă 

controlată de actualul Senator CARP Gheorghe - cunoscut de altfel cu aceste ambiții 

mediatice, anunța sistematic și foarte susținut că la Spitalul Municipal Oradea sunt 

suficiente paturi de ATI încât să se preia inclusiv pacienți din țară refuzați din lipsă de 

locuri la alte spitale serioase, foarte posibil ca mulți orădeni și bihoreni să fi murit în 

spitalul COVID, cu insuficiențe respiratorii grave, fără a avea parte de un loc în 

Terapie Intensivă,… din lipsă de paturi ATI; cine nu a avut numărul de telefon al lui 

Carp, Burtă, Silaghi, Barabaș, a murit cel mai probabil cu zile, fără pat ATI! 

Din păcate pentru siguranța populației, acești indivizi nu s-au preocupat de 

obligațiile pe care le aveau față de lege și față de comunitate (de a face paturi ATI), ci 

au preferat să răspundă comenzilor politice (toate VIP-urile orașului au avut loc 

pentru ei și apropiații lor, fără probleme prea mari, la ATI la Municipal, doar sărmanii 

fără acces la pile au murit cel mai probabil fără pat ATI). Acești indivizi din 

conducerea spitalului PUBLIC au pus deoparte interesul comunitar și drepturile 

pacienților și doar au răspuns la telefoanele persoanelor potentate financiar din Bihor 

și influente, cu funcții și/sau cu bani...Azi, ca mulțumire a ”disponibilității” lor, acești 

indivizi din conducerea Spitalului….se bucură de un sprijin nemaipomenit la nivel de 

Oradea și nu numai, că doar sunt niște…”eroi”, care au răspuns la telefon, au 

administrat Remdesivir în mod preferential VIP-urilor sau cunoscuților acestora 

(evident că sunt martori care să depună mărturie cu administrarea preferențială), 

care, în cel mai mafiot mod posibil, probabil le vor acoperi gravele fapte săvârșite. 

Dar cum să aibă comunitatea pretenția de la acești interimari (SILAGHI-

BURTĂ-BARABAȘ) să facă (așa cum impunea cadrul legal) cele 80 de paturi de ATI 

obligatorii pentru aceste vremuri, încât oricine face o formă gravă COVID-19 să fie 

sigur că are asigurat un pat TI, când acești indivizi nu au fost în stare să gestioneze 
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doar cele 25 de paturi ATI sau 35 mai încoace, înghețându-le oxigenul pe țeavă 

datorită neputinței manageriale?! 
 

→  3.  De asemenea, o altă gravă eroare managerială din punct de vedere medical al 

acestei echipe interimare (Silaghi, Burtă, Barabaș) este că nu s-a asigurat ATI-ul 

spitalului COVID cu echipamentul medical necesar transportului pacienților la 

investigații (ex. CT): monitor de transport; ventilator de transport; brancard cu butelie 

de oxigen;(extras din actul normativ). Astfel s-a pus grav în pericol înfăptuirea actului 

medical în cel puțin un caz reclamat de Medicul Șef ATI Dr. Dobrescu Adriana. 

       Sigur că este foarte important a se pune definitiv capăt incompetenței 

profesionale a acestor indivizi numiți interimari în conducerea unui SPITAL COVID (cu 

atât mai mult cu cât Coordonatorul tuturor spitalelor din Bihor, Dr. CARP Gheorghe, 

este acum Senator și nu mai este ”în linia întâi”, deci se pot atinge Instituțiile de 

acești interimari și de foștii lui oameni, bine ”păziți” de grupurile de interese locale)! 

Prioritatea imediată este de a se lua măsurile legale de a-i extrage pe numiții Silaghi, 

Burtă, Barabaș din ”linia întâi” pentru a nu se mai permite umplerea aproape zilnică 

până la refuz a vagonului frigorific cu cadavre în curtea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. 

Gavril Curteanu” Oradea! 

        Chiar s-a crezut că nimeni nu va auzi niciodată de aceste fapte grave? Chiar 

au crezut acești indivizi că toată lumea va tăcea și că Medicul-Șef ATI își va asuma 

toți morții, indiferent de faptele conducerii interimare?!!!  

Dar, ghinion pentru acești indivizi,…Medicul-Șef a vorbit! A și scris …cel mai 

probabil! Și bine a făcut, și-a salvat pielea…și, comunitatea! 

        Poate acum, în aceste momente tragice pe care le parcurge din păcate  

Spitalul Municipal din Oradea descrise în prezentul scurt material, de un dramatism 

fără precedent la nivel național,  sigur European, se vor lua măsurile legale pentru a 

implementa în regim de urgență măsurile imediate în slujba comunității, a 

pacienților și în respectarea întocmai a cadrului legal. 

        Vă scriu aceste pagini tuturor instituțiilor invocate, pentru că mai mult sau mai 

puțin, pe lege, aveți atribuții, competențe și responsabilități în raport cu faptele grave 

înfăptuite din păcate în SPITALUL PUBLIC MUNICIPAL Oradea, și COVID pe deasupra, 

de o echipă managerială impusă exclusiv politic și pe interese de grup, chiar de 

clanuri mafiote. 

Astfel, soția Directorului Medical interimar Dr. BURTĂ Ovidiu este Consilier 

Local în Consiliul Local al Municipiului Oradea (Instituția care are în subordine 

Spitalul MUNICIPAL), Directorul de Îngrijiri Interimar As. BARABAȘ Călin Iulian este 

Consilier Local în Consiliul Local al Municipiului Oradea (Instituția care are în 

subordine Spitalul Municipal), iar Managerul interimar SILAGHI Maria (deși are mai 

multe plângeri penale de natură economico-financiară pe rolul Parchetului) este 

obedientul de serviciu al puterii politice locale.  
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Ca urmare, din păcate ne lovim de același caz izbitor clasic din sănătatea 

românească, similar cu Piatra-Neamț: mor oameni nevinovați, bolnavi, amărâți și 

sărmani, pentru că politicul impune în managementul spitalului diletanți, grupuri 

de interese, chiar membri ai unei mafii locale din sănătate! Nu detaliez acum acest 

aspect al mafiei din sănătate, argumentez cu dovezile aferente oricând le solicitați, la 

DIICOT fiind deschis deja chiar un dosar în acest sens. 

Evident că sunt convins de riscul colosal pe care mi-l asum reclamând public 

aceste fapte grave din Spitalul MUNICIPAL din Oradea, dar am puterea și autoritatea 

morală și profesională de a vă sesiza aceste infracțiuni ale acestor indivizi servili, care 

nu au numic în comun cu performanța în managementul sanitar și care fură dreptul 

comunității la un act medical corect și complet realizat! 

Excelențele Voastre,  

Domnule Președinte, 

Domnule Prim Ministru, 

Domnule Ministru, 

Domnule Director al SRI, 

 

Ce vor spune oare, când vor afla adevărul, aparținătorii celor morți fără 

oxigen (să ne ferim oare să spunem decedați prin lipsirea de oxigenul vital de care 

aveau atâta nevoie?!), datorită incompetenței manageriale a numiților SILAGHI, 

BURTĂ, BARABAȘ de la MUNICIPAL ORADEA? Soții, soțiile, copiii, frații și surorile 

acestor pacienți decedați din  incompetență  (și apoi decese ascunse prin corupție, 

trafic de influență), pe cine vor da vina? Pe sistem? Nu, Distinși reprezentanți ai 

Instituțiilor sesizate! Ajunge! 

Din dragoste pentru cei care au plecat fără rânduială, peste rând și în condiții 

de neimaginat, sufocându-se numai pentru că niște indivizi s-au jucat de-a 

managementul medical în aceste vremuri îngrozitoare, APARȚINĂTORII VOR CERE  

SEAMĂ VINOVAȚILOR!  

Faceți-vă treaba acolo unde poporul v-a pus și apărați viața și interesul 

oamenilor simpli și amărâți, apărați drepturile pacienților disperați, cărora le este 

furat zi de zi dreptul la sănătate în SPITALUL MUNICIPAL ORADEA! 

De ce să lăsați ascunși vinovații pe seama sistemului? Îi știm, cu nume, 

prenume, fapte, fișă de post, responsabilități, atribuții, pe care nu și le-au 

îndeplinit!  

De ce să-i ascundem pe acești indivizi de furia poporului prostit zilnic de 

acești ”eroi” din managementul medical al MUNICIPALULUI ORADEA?  

Cum va reacționa populația când oamenii simpli și amărâți vor afla aceste 

deficiențe majore din punct de vedere managerial, cu impact direct și nemijlocit în 
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pierderea nejustificată de vieți omenești în spitalul public, în timp ce imaginea 

întreținută de propagandă îi prezintă pe acești indivizi care conduc medical spitalul 

ca pe niște sfinți, care printr-un ”eroism” peste puterile omenești salvează 

comunitatea?! 

Oare ce Instituție abilitată a Statului Român va avea curajul (că din fericire 

există cadrul legal necesar) să ”pună piciorul în prag” și să cerceteze și apoi  să 

deconspire aceste fapte grave din Municipal Oradea?! 

Până când să ni se ascundă catastrofa din Municipalul Oradea - în care zi de zi 

ne mor cu zile frații și surorile, părinții și copiii, numai ca această impostură 

profesională a managementului medical din Municipal ”să dea bine” alăturată de 

protipendada Oradiei?! 

FIȚI ALĂTURI DE AMĂRÂȚI, DE BOLNAVI, DE OAMENII SIMPLI ȘI DISPERAȚI, 

CARE AU ACUM NEVOIE DE SPRIJIN, MAI MULT CA ORICÂND! ANULAȚI CUTUMA 

SISTEMULUI SANITAR CORUPT, CARE AZI FACE VICTIME NEJUSTIFICATE: ”SCAPĂ 

CINE POATE!” 

NU SUSȚINEȚI INCOMPETENȚI PE SEAMA UNUI SISTEM SANITAR DESPRE 

CARE SĂ SPUNEȚI APOI CĂ NU SE POATE REFORMA! 

PREDAȚI INSTITUȚIILOR ABILITATE VINOVAȚII ȘI INCOMPETENȚII DAȚI-I 

ÎNAPOI POLITICULUI, SCOATEȚI-I DIN SISTEM, NU-I LĂSAȚI SĂ NE OMOARE 

SEMENII! 

 

  Cu respect, 
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