
    Către  

Institutul de Psihiatrie Socola Iași 

- domnului manager Ovidiu-Gabriel Oprişanu - 

 
 

Scrisoare deschisă  
 

Având în vedere numeroasele nereguli și ilegalități constatate de către mai multe 

organe de control în activitatea de management pe care ați desfășurat-o la conducerea 

Institutului de Psihiatrie ”Socola” Iași, semnatarele aceste scrisori deschise vă cer să 

vă dați imediat demisia. 

Aducem în sprijinul solicitării noastre următoarele argumente și motivări: 

• Ați folosit în scop propriu și fără drept mijloace aflate în inventarul institutului 

și salariați ai acestuia, creând astfel prejudicii materiale pe care nu le-ați acoperit 

până în prezent; 

• Ați distrus cu bună-știință  ferma Șipote prin vânzarea în pierdere a șeptelului 

din fermă și predarea la fier-vechi a numeroase obiecte din inventarul 

institutului, fără respectarea normelor impuse de lege sau dispoziții ale 

Ministerului Sănătății; 

• Ați lăsat în paragină majoritatea clădirilor aflate în patrimoniul institutului, 

preferând să aruncați fondurile de investiții pe dotări de lux în birourile 

membrilor conducerii care vă sunt susținători și vă îndeplinesc fără să gândească 

toate dispozițiile, indiferent dacă au sau nu suport legal; 

• Ați tratat cu indiferență nevoile pacienților și ale subordonaților care lucrează la 

căpătâiul bolnavului, dotând cu camere video pavilionul administrativ in loc să 

luați această măsură în pavilioanele de îngrijire, unde pacienții sunt maltratați 

sau puși în pericol împreună cu angajații insuficienți de către pacienții aflați în 

criză; 

• Ați lăsat să se degradeze permanent căile de acces între pavilioane făcând 

imposil și periculos transportul pacienților cu căruciorul in incinta institutului, 

în loc să fi folosit în acest scop unul dintre vehiculele casate fără îndeplinirea 

formalităților legale; 

• Ați gestionat deplorabil fondurile de investiții creând discrepanțe între 

pavilionele ”de lux”, dotate cu aer condiționat, televizoare moderne și alte 

facilități ce par de vis pentru celelalte pavilioane din care lipsesc uneori și cele 

mai elementare condiții, cum ar fi apa potabilă la robinet, toalete funcționale și 

adecvate în conformitate cu standardele impuse de normele Ministerului 

Sănătății, ascunzându-vă penibil în spatele unor scuze lamentabile; 



• Ați instigat în mod repetat, direct sau prin interpuși, personalul institutului 

împotriva avertizorilor de integritate și a tuturor celor ce v-au deranjat interesele 

personale ce au viciat in permanență activitatea de management; 

• Ați cheltuit fără rost pe studii de fezabilitate inutile fondurile adunate din donații 

pentru Casa Creangă, deși sursele susțin că acestea au fost oferite anterior gratuit 

prin bună-voința unor specialiști și ați lăsat înruină o clădire simbolică pentru 

cultura capitalei Moldovei;  

• Ați avut adeseori o atitudine vulgară, disprețuitoare și amenințătoare la adresa 

nevoilor pacienților și a propriilor subordonați care au avut tăria să nu vă accepte 

și să nu execute dispozițiile și atitudinile incompatibile cu statutul și funcția pe 

care o ocupați, dovedind o dată în plus că nu ați reușit să evoluați și să renunțați 

la josnicia de a trata în derâdere problemele ce ar fi trebuit să le rezolvați, așa 

cum râdeați in mod penibil cu ceva timp in urmă, la o emisiune TV, pe seama 

altor suferinzi incurabili; 

• Ați tratat cu dispreț numeroasele sesizări pe care le-ați primit privind activitatea 

necorespunzătoare a unora dintre subordonații direcți, pe care i-ați încurajat în 

mod tacit și cărora le-ați oferit protecția dumneavoastră în vederea comiterii 

unor infracțiuni aflate acum în cercetarea instituțiilor abilitate; 

• Ați provocat și ați girat hărțuirile la care a fost supusă asistenta medicală 

Popeanu Mirela-Ana, care au culminat cu desfacerea abuzivă a contractului 

individual de muncă al acesteia și la supunerea ei și a familiei sale oprobiului 

public, în special a personalului institutului, datorită faptului că a refuzat o 

funcție de conducere care ar fi obligat-o să devină membră a grupului 

dumneavoastră de sprijin; 

• Ați refuzat să stabiliți prin intermediul comisiilor aflate în subordinea 

dumneavoastră cine se face răspunzător de prejudiciile pe care institutul le 

plătește în urma unor erori administrative și să vă îndreptați împotriva celor 

vinovați, pe cale directă, administrativă sau prin intermediul instanței in vederea 

recuperării sumelor deloc neglijabile cu care institutul a fost prejudiciat; 

 

Toate aceste acțiuni sau inacțiuni ale dumneavoastră au compromis grav 

imaginea Institutului de Psihiatrie ”Socola” Iași, imagine pe care erați primul 

chemat să o apărați și să o îmbunătățiți, acest fapt descalificându-vă și făcându-

vă incompatibil cu funcția pe care insistați să o ocupați în mod nemeritat. 

Activitatea dumneavoastră aruncă o pată nemeritată asupra activității trecute și 

viitoare a întregului corp medical al Institutului de Psihiatrie ”Socola” Iași, 

medici și asistenți deopotrivă, așa cum nemeritată este umbra pe care chiar 

dumneavoastră o proiectați asupra institutului de ani de zile, în mandatul 

dumneavoastră institutul fiind devalizat și adus în pragul falimentului, în timp 

ce dumneavoastră și acoliții prosperați financiar.   

 



În acest context grav de a cărui existență sunteți in principal răspunzător direct, 

dacă aveți măcar acum o fărâmă de onoare și demnitate sau o mică licărire de 

conștiință, faceți un bine tuturor celor interesați și PREZENTAȚI-VĂ 

IMEDIAT DEMISIA, DOMNULE MANAGER OPRIȘANU OVIDIU-

GABRIEL ! 

În urma apariției raportului de control întocmit de către membrii Corpului de 

control al Ministerului Sănătății în primăvara acestui an au fost constatate 

deficiențe majore în primul rând în ceea ce privește achizițiile de aparatură 

medicală, dar și în ceea ce privește politica de personal. În urma acestei acțiuni, 

într-o discuție personală în mediul on-line, ministrul sănătății, doamna Sorina 

Pintea, a confirmat sesizarea ”la DNA plus raportul ... la parchet”, iar in ultima 

conferință de presă același ministru a precizat că parchetul sesizat este DNA 

Iași. În aceste condiții dumneavoastră ați considerat oportun să vă desfășurați 

tot mai mult și mai des activitatea în afara institutului, pe care de multe ori doar 

l-ați vizitat câteva ore pe zi și să vă delegați competențele unor terțe persoane, 

favorizând din nou producerea unor evenimente reprobabile ce au afectat grav 

activitatea institutului. Facem astfel referire la faptul că ultimul concurs de 

angajare nu a respectat condițiile legale, suspendarea lui de către DNA Iași 

ducând în cele din urmă la anularea concursului conform prevederilor legale.  

 

Având în vedere cele mai sus arătate, 

 

domnule manager Oprișanu Ovidiu-Gabriel 
 

vă cerem din nou în mod public să vă prezentați demisia în cel mai scurt 

timp pentru a nu afecta și mai mult prestigiul unității medicale de elită care 

ar trebui să rămână Institutul de Psihiatrie ”Socola” Iași. 
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