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Poziția companiei Helion Security în legătură cu conflictul pe care îl are cu Spitalul Municipal Dr.
Gavril Curteanu, transmisă de Rareș Codrean, reprezentantul companiei:

“In incercarea de a fi obiectivi si de a evita sa aducem acuzatii directe sau indirecte cuiva,
va prezentam strict cronologia evenimentelor care au dus la depunerea Somatiei de plata in
baza careia in Sedinta de Consiliu de Administratie din 23.08.2019, Membrul Consiliului de
Administratie reprezentant al Ministerului Sanatatii a notificat C.A. asupra incetarii imediate cf
art. 184, lit. p) al Legii 95/2006 a Contractul de management al Managerului Spitalului Clinic
Municipal Dr. Gavril Curteanu, dl. Dacian Foncea.
Avem rugamintea ca in cazul publicarii acestui text, sa fie publicat in totalitate si de a nu
extrage contextual doar pasaje.
1. Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu (SCMO) a inițiat in anul 2018 procedura de
licitație deschisă, online, prin publicarea în SICAP a anunțului de participare
CN1006113/06.11.2018, in vederea incheierii acordului – cadru de servicii informatice – servicii
sistem informatic integrat cod CPV
13. A. In completarea pct. 6 de mai sus, referitor la contractul 4466 din 05.03.2019 privind
"Servicii de verificare si mentenanta a sistemelor de semnalizare/detectare incendiu si control
acces", trebuie evidentiat faptul ca desi contractul a fost semnat in 05.03.2019, Managerul
Foncea a refuzat sa semneze comanda de incepere a lucrarilor pana in data de 25.03.2019, 3
saptamani mai tarziu.
B. Subliniem faptul ca serviciile prevazute in contract presupun mentenante lunare, deci data
limita la care trebuia finalizata prima mentenanta era de 24.04.2019 (30 zile de la comanda de
incepere contract).
C. De asemenea, la fel de important este si faptul ca sistemele de incendiu si de control acces
au fost preluate de Helion defecte in urma comenzii din 25.03.2013.
Ultima societate care a avut contract de mentenanta a reziliat unilateral contractul dupa
doar o luna de derulare tocmai pentru motivul ca dupa cateva interventii efectuate nu a
reusit sa repuna sistemele inapoi in stare perfecta de functionare, stare in care le-a
preluat la inceperea contractului.
Conform fiselor de service, Helion a predat catre SCMO cele doua sisteme in stare perfecta
de functionare la finalul contractului anterior din anul 2018.
C. La data comunicarii a faptului ca Helion a depus si a 2-a contestatie la CNSC pentru
contractul IT (in data de 12.04.2019) Managerul Foncea a comandat rezilierea de urgenta a
contractului 4466 din 05.03.2019. Astfel, in aceeasi zi, SCMO face un raport intern prin care se
cere rezilierea contractului 4466 pentru neefctuarea mentenantei care face obiectul contractului,
desi termenul maxim pana la care se putea efectua era 24.04.2019 (30 zile de la comanda de
incepere a contractului).
D. La baza afirmatiei "Managerul Foncea a comandat rezilierea contractului" sta convorbirea
telefonica dintre angajatul SCMO si Dispeceratul Helion, inregistrata in baza Legii 333/2003, in
cadrul careia acesta afirma "noi am scris-o, managerul a comandat-o".”

