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Managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, Vasile Bodnar, a fost acuzat de sindicalistii
din sistem ca face angajari abuzive si ca a inglodat in datorii unitatea medicala pe care o
conduce. Reactia directorului este pe masura. El catalogheaza acuzatiile liderului sindical Sorin
Bodran drept “rautacioase”

“In momentul de fata, spitalul functioneaza cu 150 de persoane in minus fata de statutul de
functionare dat de catre Ministerul Sanatatii iar angajarile din ultima perioada au fost facute in
scopul cresterii serviciului medical. Aceste reclamatii sunt tendentioase. Ministerul ne obliga ca
la un numar anume de paturi in spital sa avem si un numar corespunzator de angajati. Mai mult,
spitalul este pe cale de a iesi din criza pentru ca asiguram un loc de munca coresunzator si nu
mergem pe economie de personal. Daca am face acest lucru, ar trebui sa facem economie de
medicamente, de sanatate, de oxigen”, a declarat pentru citynews.romanagerul spitalului.

Vasile Bodnar sutine ca, de doi ani de zile, de cand a fost numit in functie, i se aduc zilnic
acuzatii. Referitor la neplata celui de al 13-lea salariu aferent anului 2007, directorul sustine ca
angajatii isi vor primii banii imediat ce Casa de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii ii va
achita datoriile.

“Nu se pune problema sa nu putem plati cel de-al 13-lea salariu. Am avut de ales intre acest
salariu si prima de stabilitate pe care daca nu o dadeam in cursul anului 2008 pierdeam banii
respectivi. Noi avem 30 de miliarde de lei de luat de la Casa de Asigurari de Sanatate (CAS),
bani care ni se revin in urma serviciilor medicale prestate si neachitate de CAS. De asemenea,
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trebuie sa primim sapte miliarde de lei de la Ministerul Sanatatii, datorii pentru serviciile de
urgenta. Dar rautatea si prostia merg mana in mana”, a adaugat Bodnar.

Managerul unitatii medicale sustine ca datoriile pe care spitalul le are in momentul de fata sunt
ramase inca de pe vremea vechii conduceri. Acesta a aratat ca este vorba despre 23 de
miliarde de lei la care se aduga cele 37 de miliarde, datorii neachitate de CAS si Ministerul
Sanatatii.
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