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Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2 București este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice 

următoarele: 

La data de 05.12.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus 

înlocuirea măsurii preventive a reținerii cu măsura preventivă a controlului judiciar față de 

inculpații: 

 
X, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual în formă continuată (4 

acte materiale), prev. de art. 321 alin. (1) din C.Pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 

din C.Pen, complicitate la delapidare în formă continuată (4 acte materiale), 

prev. de art. 48 alin. (1) din C.Pen. rap.la art. 295 alin. (1) din C.Pen. cu 

aplicarea art. 35 alin. (1) din C.Pen.și complicitate la fraudă informatică în 

formă continuată (3 acte materiale în formă consumată și un act material în 

forma tentativei), prev. de art. 48 alin. (1) din C.Pen. rap. la art. 249 din C.Pen. 

cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.Pen, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din 

C.Pen, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05.12.2019, până la data 

de 02.02.2020, inclusiv, șiFS 

Y, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată (4 acte 

materiale), prev. de art. 295 alin. (1) C.pen, 
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cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.Pen, fraudă informatică în formă continuată (3 acte 

materiale în formă consumată și un act material în forma tentativei) prev. de art. 249 din 

C.Pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.Pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din 

C.Pen, cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând cu 

data de 05.12.2019, până la data de 02.02.2020, inclusiv. 

Din probele administrate până în acest moment în cauză, s-a reținut în sarcina inculpaților faptul că 

Aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov 

din Mun. București, Bid. Basarabia, nr. 49- 51, Sector 2, inculpatul X, în calitate de medic specialist obstetrică 

ginecologie, a falsificat în data de 08.05.2019 foaia de observație a pacientei A, în data de 13.05.2019 foaia de 

observație a pacientei B și în data de 14.05.2019 foile de observație ale pacientelor C și D, ce s-au prezentat 

pentru procedura de întrerupere a sarcinii la cerere, atestând în cuprinsul acelor foi de observație că pacientele 

au suferit avort incomplet efectuat sau sarcină oprită în evoluție, împrejurări necorespunzătoare adevărului.  

Prin această activitate, în baza unei înțelegeri prealabile, a înlesnit însușirea de către Y, pentru sine 

sau pentru alte persoane, a contravalorii taxelor de întrerupere a sarcinii la cerere achitate de pacientele A, în 

data de 08.05.2019, B în data de 13.05.2019 și C și D în data de 14.05.2019, către Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Ilfov, sume de bani pe care, în calitate de registrator medical, aceasta le gestiona și trebuia să le 

introducă în casieria spitalului. 

Prin intermediul acestor foi de observație în care erau menționate diagnostice false, medicul X a 

înlesnit introducerea de date nereale în sistemul național on-line al cârdului de asigurări sociale de sănătate din 

platforma informatică a asigurărilor de sănătate privind decontarea serviciilor medicale asumate prin 

semnătură electronică extinsă/calificată potrivit legislației naționale/europene, de către registratoarea Y, fiind 

transmise în data de 15.10.2019 raportările pentru pacientele A, B, C și D către Casa de Asigurări de Sănătate 

Ilfov care, astfel, a fost indusă în eroare cu privire la faptul că pacientele A, B și C au fost internate în regim 

de spitalizare continuă, validând raportările referitoare la acestea și decontând costurile intervențiilor medicale, 

fiind obținut un beneficiu material injust în valoare de 1317 lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Ilfov, raportarea privind pacienta D fiind invalidată. 

în urma înțelegerii prealabile și cu ajutorul lui X, inculpatul Y și-a însușit, pentru sine sau pentru alte 

persoane, contravalorea taxelor de întrerupere a sarcinii la cerere achitate de pacientele A, în data de 

08.05.2019, B în data de 13.05.2019 și C și D în data de 14.05.2019, către Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Ilfov, sume de bani pe care, în calitate de registrator medical, aceasta le gestiona și trebuia să le introducă în 
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casieria spitalului. 

Prin intermediul foilor de observație false întocmite de către medicul X privind pacientele sus-

menționate, cu intenție, a introdus date nereale în .. ,fM , sistemul național on-line al cârdului de asigurări 

sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate privind decontarea serviciilor medicale 

asumate prin semnătură electronică extinsă/califlcată potrivit legislației naționale/europene privind pacientele 

A în data de 08.05.2019, B în data de 13.05.2019, C în data de 14.05.2019 și D în data de 14.05.2019, fapt 

care a determinat la data de 15.10.2019, transmiterea în format electroni a raportărilor către Casa de Asigurări 

de Sănătate Ilfov care a fost indusă în eroare cu privire la faptul că pacientele sus-menționate au fost internate 

în regim de spitalizare continuă, validând raportările referitoare la acestea și decontând costurile intervențiilor 

medicale, fiind obținut un beneficiu material injust în valoare de 1317 lei pentru Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Ilfov, raportarea privind pacienta D fiind invalidată.



4 

 

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul 

de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care 

nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.  

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Sectorului 2 București. 

 


