
Dr. Ilie Vonica a murit

   Medicul sibian Ilie Vonica, patronul Polisano, a murit ieri dupa ce s-a sinucis aruncandu-se in gol de pe
terasa vilei sale de pe strada Andrei Muresanu.
   
   La ora 12.15, o femeie a sunat la 112, apoi un echipaj SMURD l-a preluat in stare critica, in stop
cardio-respirator, cu multiple leziuni la cap si la organele interne si l-a dus la Spitalul European Polisano.
Medicii SMURD, care l-au preluat pe Ilie Vonica de la domiciliul sau, spuneau ca acesta a suferit un stop
cardio-respirator, iar pe timpul transportului au efectuat mai multe manevre de resuscitare.
   
   Starea lui a ramas foarte grava, iar dupa multiple manevre de resuscitare, medicii nu au mai putut sa il
salveze.
   
   Ilie Vonica a murit in spitalul pe care l-a deschis in urma cu un an de zile.
   
   Oficial, autoritatile inca cerceteaza cazul, dar cel mai probabil este vorba despre o sinucidere si se pare
ca in locuinta lui Ilie Vonica s-ar fi gasit o scrisoare in care acesta si-a explicat gestul.
   
   Sotia sa a fost implicata recent intr-un scandal legat de decontul unor retete false si este arestata.  
Ultimele ganduri ale lui Vonica
  
  in scrisoarea pe care a lasat-o, milionarul Ilie Vonica ii cere iertare sotiei pentru gestul pe care l-a facut.
Ilie Vonica a scris ca nu poate trai stiind ca ea este "acolo ", adica arestata. Vonica a scris ca isi cere
iertare pentru tot, inclusiv pentru faptul ca nu a rezistat psihic problemei pe care o avea familia sa. ii mai
spune sotiei ca a iubit-o foarte mult si ca, stiind ca este mult mai puternica decat el, o roaga sa aiba grija
de tot, in special de fiica pe care o au impreuna.
  
  Surse judiciare mai spun ca din discutiile cu cei apropiati, milionarul ar fi refuzat sa manance in ultimul
timp si ca, inainte de a se apuca sa scrie biletul de adio, ar fi fumat mult. De altfel, apropiati ai familiei
Vonica spun ca milionarul slabise foarte mult de cand sotia sa, Ioana Daniela, fusese arestata.
  
  Aceleasi surse mai spun ca scrisoarea de adio lasata de Ilie Vonica se afla in prezent la politistii Sectiei 1
Politie Sibiu, care realizeaza ancheta sub coordonarea unui procuror.
  
  
  Afaceri de succes
  
  Cel mai bogat sibian a fost cel care a deschis prima clinica privata din Romania, la Sibiu, pe strada
Constitutiei. in timp, a ridicat un adevarat imperiu, dezvoltandu-si afacerile cu o fabrica de medicamente,
un centru de dializa, retea de farmacii, centru de fertilizare in vitro si alte clinici in tara.
  
  Anul trecut, Vonica a deschis Spitalul European Polisano, unul dintre cele mai moderne din tara, in
interiorul caruia a dezvoltat mai multe centre de excelenta in medicina.
  
  De peste 20 de ani, doctorul Vonica a fost considerat unul dintre antreprenorii de succes, firmele sale
fiind in topul celor mai puternice de pe piata romaneasca. Potrivit Top Capital, Ilie Vonica avea o avere
estimata la sfarsitul anului 2013, de 150 - 160 de milioane de euro, fiind pe locul 26 in tara.
  
  Drumul de la medicina la afaceri
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  Ilie Vonica s-a nascut in 17 iunie 1955, a fost casatorit cu Ioana Daniela Vonica, cu care are un copil.
  
  intre anii 1976 si 1982 a urmat Universitatea de Medicina Timisoara, a fost medic primar obstetrica -
ginecologie.
  
  in anul 1993 a infiintat Clinica Polisano, apoi Centrul Medical Polisano de pe strada Constitutiei, primul
spital privat din tara, intre anii 1999 - 2004, a infiintat un centru de fertilizare in vitro in anul 2006, iar
anul trecut a deschis Spitalul European Polisano.
  
  Pe langa dotarile ultramoderne, din cadrul acestui spital, Vonica a adus o echipa de medici specializati in
strainatate cu care pregatea realizarea implantului cardiac, pulmonar, renal, etc, la Sibiu, a creat
colaborari ale spitalului de la Sibiu cu unele dintre cele mai prestigioase clinici din Europa.
  
  

   Afaceri din pasiune  "Am inceput afacerile mele din pasiune, din dorinta de a schimba in bine cursul
vietii pentru multe persoane, prin ceea ce putini stiu sa faca. Succesul am ales sa nu il masor in numere,
pentru ca am pornit la drum cu sufletul deschis catre ce consider etic si responsabil in actul medical:
calitatea serviciului, pasiunea catre excelenta si increderea acordata fiecarei persoane in parte. Multumesc
celor ce au impartasit aceeasi viziune in decursul anilor, oamenilor din interior si colegilor, pacientilor ce
inteleg spiritul Clinicii Polisano cat si celor ce au ales sa ne fie parteneri in tot acest timp", este declaratia
dr. Ilie Vonica, publicata in prezentarea generala a grupului.
  
  Grupul Polisano este primul grup complet integrat in domeniul medical din Romania, segmentele sale de
business cuprinzand o serie de policlinici cu laboratoare proprii, spitale private, centre de fertilizare in
vitro, retea de farmacii, distributie de produse farmaceutice si productie de medicamente, si nu in ultimul
rand, o serie de activitati de suport: dealer Toyota si service auto Citröen, agentie de turism proprie,
proiecte de sport si agrement, constructii imobiliare si real estate.
  
  
  

   "Am inceput afacerile mele din pasiune, din do-rinta de a schimba in bine cursul vietii pentru multe
persoane, prin ceea ce putini stiu sa faca. Succesul am ales sa nu il masor in numere, pentru ca am pornit
la drum cu sufletul deschis catre ce consider etic si responsabil in actul medical: calitatea serviciului,
pasiu-nea catre excelenta si increderea acordata fiecarei persoane in parte"
   
   Dr. Ilie Vonica
   
   1955 - 2014  
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