NEWS! DoctoriÈ›a Anca Alexandrescu - lÄƒsatÄƒ Ã®n
libertate!
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UPDATE, 9 octombrie:

AstÄƒzi, judecÄƒtorii de la Înalta Curte de CasaÈ›ie È™i JustiÈ›ie au hotÄƒrât ca Anca Alexandrescu, medic la Unita
Primiri UrgenÈ›e a Spitalului JudeÈ›ean ArgeÈ™ È™i fostÄƒ È™efÄƒ a DSP ArgeÈ™, sÄƒ fie pusÄƒ în libertate. Ac
suspendarea executÄƒrii pedepsei de trei ani È™i jumÄƒtate de închisoare.

Miercuri, 15 mai, judecÄƒtorii au hotÄƒrât ca Anca Alexandrescu, medic la Unitatea de Primiri UrgenÈ›e a Spitalului JudeÈ›
ArgeÈ™ È™i fostÄƒ È™efÄƒ a DSP ArgeÈ™ sÄƒ fie condamnatÄƒ la închisoare cu executare.

Aceasta a primit 3 ani È™i 6 luni de închisoare. Problemele penale ale doctoritei care detinea si un lant farmaceutic au incepu
inca de cand era sefa a DSP. Pe de-o parte a fost acuzata de catre DNA ca, impreuna cu sotul sau, Sandel Alexandrescu au
oferit mitÄƒ 5000 de euro preÅŸedintelui AgenÅ£iei NaÅ£ionale a Medicamentului ÅŸi Dispozitivelor Medicale, Daniel Bo
pentru ca acesta sÄƒ le restituie o autorizaÅ£ie de distribuÅ£ie a medicamentelor suspendatÄƒ în urma unui control care a av
loc la farmacia soÅ£ului.

Pe de alta parte, in alt dosar, a fost acuzatÄƒ cÄƒ, împreunÄƒ cu trei foste angajate ale farmaciei pe care a deÅ£inut-o în com
CÄƒlineÅŸti, a prescris ÅŸi decontat în 2009 nu mai puÅ£in de 400 de reÅ£ete fictive dintre care câteva zeci erau pe numele
pacienÅ£i morÅ£i.
Daca intr-una dintre spete, doctorita a scapat cu suspendarea pedepsei, sotul acesteia a facut o perioada inchisoare. In cazul
de fata, sentinta de azi a venit decisiv si in ceea ce o priveste pe Anca Alexandrescu: executare 3 ani È™i 6 luni.
S-a predat Politiei pentru realizarea formalitatilor de incarcerare.

?În aceastÄƒ searÄƒ, poliÈ›iÈ™tii Serviciului de InvestigaÈ›ii Criminale ArgeÈ™ au pus în executare un mandat de executa
pedepsei cu închisoarea, emis de JudecÄƒtoria PiteÈ™ti, privind pe o femeie de 48 de ani din PiteÈ™ti, condamnata la 3 ani
luni de închisoare, pentru sÄƒvârÈ™irea infracÈ›iunilor de instigare la fals în înscrisuri sub semnÄƒturÄƒ privatÄƒ È™i înÈ
transmit oamenii legii.
a fost încarceratÄƒ?,

