Ministrul Nelu Tătaru a ajuns
bătaie
de
joc:
Numește
manager de spital Covid un
fost vânzător de făină
“Eu nu l-am cunoscut decât așa, din ziare. Nici nu-l
cunoșteam. E adus așa, că cică ne ajută, că are relații cu
doctorii. El este la cabinetul viceprimarilor.”

Viorel Ivanciu, viceprimar al municipiului Călărași și
președintele Organizației municipale Călărași a Partidului
Național Liberal, ne declară că Valentin Emanoil a ajuns
angajat, în cursul lunii februarie, în cadrul Primăriei
Călărași, pe postul de consilier la cabinetul viceprimarilor,
la propunerea primarului Daniel Ștefan Drăgulin, acesta
ocupând și funcția de președinte al Organizației județene a
Partidului Național Liberal.

“Noul Cod Administrativ ne oferea posibilitatea să angajăm,
pe postul de consilier, două persoane, la cabinetul
viceprimarilor”.

Dragoș Coman, fost viceprimar al municipiului Călărași, în
prezent secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și
Sportului, își amintește că, până să plece din Primăria
Călărași, a purtat o discuție pe acest subiect. “Da, am
discutat dacă și pe cine să angajăm pe aceste posturi de
consilieri. Am avut o discuție pe tema asta și cu viceprimarul

Ivanciu, dar și cu primarul Drăgulin. Primarul a spus că nu
are sens să se mai facă angajări câtă vreme schema de personal
era deja supraîncărcată. Nu mai știu ce s-a întâmplat.”

Pe acest post a fost angajat, în ciuda schemei de personal
supraîncărcate, din cadrul Primăriei Călărași, Valentin
Emanoil. Emanoil, cunoscut drept vânzător de făină, prin
Agricola SRL Călărași, dar și drept om de casă al
președintelui Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a
fost managerul Spitalului Județean de Urgență Călărași, în
perioada mai 2017 – februarie 2020.

A ocupat acest post în baza unui
plan de manement plagiat din Bogdan
Zidaru, fost aspirant la funcția de
manager al Spitalului Județean de

Urgență Călărași.

Valentin Emanoil a urmat, în perioada 2004 – 2007, cursurile
celebrei universități Spiru Haret, secția Finanțe-Bănci. La
acel moment, Universitatea Spiru Haret, cunoscută drept
Fabrica de Diplome sau Diploma de la Bancomat, era autorizată
să funcționeze provizoriu, atât la cursurile de zi, cât și în
cadrul formei de învățământ la distanță, conform HG 1609/2004.
Pe baza acestor pretinse studii, Valentin Emanoil se prezintă
drept economist.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a primit, pe un bilețel, în
cursul zilei de joi, 30 aprilie, în urma unei vizite efectuate
la Călărași, numele persoanelor care ar trebui să ocupe,
începând cu data de 4.05.2020, posturile de manageri pentru
spitalele din Călărași și Oltenița. Declarația e făcută de
Nicolae Dumitru, suprefect al județului.

“Nu înțeleg de unde până unde ăsta care a fost director la
spital, la Călărași, pe care, din câte știu, Iliuță l-a dat
afară, ajunge acuma să fie numit director la Oltenița. Ce să
caute la Oltenița, nu-mi dau seama!… Ce treabă are el cu
Oltenița? N-a crescut și nu s-a născut acolo, să zici că-l
știe lumea sau că el cunoaște lumea de-acolo! Vă rog să-l
sunați pe domnul președinte, pe domnul Drăgulin, și
întrebați-l care sunt calitățile acestui individ care este
propus drept manager, pentru spitalul din Oltenița”, a fost
reacția senatorului liberal Răducu Filipescu.

“La Oltenița, nu trebuie să fie cineva din interior. A fost la
Spitalul Călărași. E un om neutru, care vine să echilibreze un
pic zona. Nu e decât pentru perioada asta”, a declarat liderul
Organizației județene Călărași a Partidului Național Liberal,
Daniel Ștefan Drăgulin. Nicolae Dumitru, subprefect al
județului, ne confirmă că ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a
avut o discuție pe tema schimbării managerilor spitalelor din
Călărași și Oltenița în cabinetul primarului municipiului
Călărași. “Nelu Tătaru nu a fost la Prefectura Călărași, atât
pot să vă spun. I s-a dat o listă cu numele acelora care
trebuie puși manageri, la Călărași și Oltenița”. Nicolae
Dumitru nu știe cine a întocmit respectiva listă.

Prin Ordinul 623, din 15 aprilie 2020, emis de Ministerul
Sănătății, Spitalul Municipal Oltenița a fost trecut pe lista
cu spitalele de suport pentru pacienț
ii testați pozitiv sau
suspecți cu virusul SARS-CoV-2. Prefectul Județului, Marian
Stoica, afirmă că nu a văzut nici o listă. “Nu am cunoștință
de așa ceva.” Deși este președintele Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență, Marian Stoica spune că nu are
habar cine este Valentin Emanoil, propunerea liberalilor
pentru funcția de manager al Spitalului Municipal Oltenița,
unitate încadrată drept spital de suport pentru pacienții

Covid19. “Nu știu cine este acest om”. Spune că s-au făcut
propuneri, pentru numirea unui nou manager la Spitalul
Municipal Oltenița, de mai bine de două săptămâni.

Întrebat ce competențe are Emanoil Valentin pentru a ocupa un
astfel de post, reacția liderului liberal călărășean Daniel
Ștefan Drăgulin, a fost una halucinantă. Acesta s-a arătat
extrem de deranjat de o astfel de întrebare:

E sâmbătă după-amiază, vorbim luni, stăm de vorbă
oficial, nu acum. Vorbim luni, cum este corect și legal.
Mii de scuze că v-am deranjat sâmbăta, după-amiaza.
Ei, pe dracu! Pentru mine, e o zi de muncă. Pentru că și
astăzi am fost la muncă.
Bine! Mii de scuze!

Valentin Barbu, vicepreședinte al Consiliului Județean
Călărași, cel care are în atribuții și supravegherea
Spitalului Județean de Urgență Călărași, acesta având și
calitatea de secretar general al Organizației județene
Călărași a Partidului Național Liberal, e tranșant:

“Singurul lucru pe care vi-l pot spune e că Valentin Emanoil
nu e propunerea mea. Adică dacă m-ar fi întrebat cineva, nu
l-aș fi recomandat… Dacă mă întrebați pe mine, eu vă spun că
nu era nici o problemă să nu fie numit acolo. Erau soluții
mai bune”.

Valentin Emanoil nu a putut fi contactat pentru un punct de
vedere. La acest moment, încercăm să obținem și o reacție a
ministrului Sănătății, Nelu Tătaru. În plus, în cadrul

Organizației județene Călărași a Partidului Național Liberal
se vehiculează, în anumite medii, că numirile în funcțiile
publice se fac pe baza obținerii unor foloase de ordin
material, obicei practicat, cu succes, de foștii lideri
călărășeni ai defunctului Partid Democrat Liberal.

Informat despre această situație absolut scandaloasă, în care
urmează, la un spital suport Covid, să fie numit drept manager
un absolvent de Spiru Haret, premierul Ludovic Orban, și
domnia sa deranjat de redacția noastră tot în week-end, a avut
următoarea reacție:

“Voi vorbi cu ministrul Tătaru. Eu
habar nu am, chiar nu știu. Dar mă
văd de două-trei ori pe săptămână

și mai discutăm așa, pe chestiuni…
Așa, eu nu m-am băgat pe numirile
de manageri. I-am spus să numească
oameni de calitate acolo unde e
necesar.
Deci
problema
e
la
spitalul de Oltenița. Bine-bine!”

