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Natalia Bumbac
Medicul Bende Barna (foto) a înregistrat o primă victorie în procesul în care a cerut anularea
raportului dat de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) prin care a fost declarat în conflict de
interese. Curtea de Apel Alba Iulia i-a admis acţiunea, decizia instanţei nefiind definitivă.
Medicul Bende Barna activează la Spitalul Municipal „Dr. A. Simionescu” din Hunedoara, unde
deţine funcţia de director medical, în trecut fiind şi manager al unităţii medicale.
Era singura clinică din zonă
„Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Bende Barna-Gavril în
contradictoriu cu pârâta ANI şi în consecinţă:
Anulează Raportul de evaluare nr. 19855/G/II/ 13.06.2017 întocmit de către pârâtă. Cu drept de
recurs în termen de 15 zile de la comunicare”, se arată în hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia din
19 ianuarie.
Reamintim cititorilor că în iunie 2017, ANI a dat un comunicat în care arăta că medicul Bende
Barna a „încălcat regimul juridic al conflictului de interese”. În sensul în care, în calitate de
manager, a semnat cinci contracte între spitalul hunedorean şi Clinica de Diagnostic Phoenix din
Deva, care colabora cu societatea medicală a soţiei sale, de profesie medic radiolog imagist.

Contractele au fost semnate în perioada decembrie 2012 – aprilie 2013 şi aveau un cuantum de
5.500 de lei pe lună.
Contactat la acel moment, Bende Barna a explicat contextul în care au fost încheiate acele
contracte, arătând că deciziile au fost luate în interesul pacienţilor. Asta, pentru că, clinica din
Deva era singura şi cea mai apropiată de municipiul Hunedoara unde pacienţii puteau beneficia
de investigaţii cu aparatură de imagistică medicală. În plus, la acea vreme, firma soţiei sale era
singura din judeţ care avea competenţă pe rezultatele RMN.
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