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IInntteerrvviiuu ccuu SSiillvviiaannaa EEccaatteerriinnaa MMaarriinn,, 
ddiirreeccttoorruull eeccoonnoommiicc aall CCoonnssiilliiuulluuii JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa

ªªttiimm  ccãã,,  îînnaaiinnttee  ddee  aa  ooccuuppaa  ffuunnccþþiiaa  aacc--
ttuuaallãã,,  aaþþii  aavvuutt  ffuunnccþþiiii  ddee  rrããssppuunnddeerree  ººii  îînn
ccaaddrruull  aallttoorr  iinnssttiittuuþþiiii..  CCoommppaarraattiivv  ccuu  aacceesstteeaa,,
ccuumm  vvii  ssee  ppaarree  aaccttiivviittaatteeaa  ppee  ccaarree  oo
ddeessffããººuurraaþþii  îînn  ccaalliittaattee  ddee  ddiirreeccttoorr  eeccoonnoommiicc
aall  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??

SSiillvviiaannaa  MMaarriinn  ((SS..MM..)):: Provocatoare, ºi
zic asta prin prisma experienþei ºi a
cunoºtinþelor acumulate în funcþiile ante-
rioare, din aceeaºi sferã, aceea a adminis-
traþiei publice. Una dintre funcþiile deþinute
de mine anterior a presupus activitate de
control în calitate de auditor public extern la
Camera de Conturi Dâmboviþa, care m-a
determinat sã-mi demonstrez cã, la nivel
superior, fac faþã provocãrilor profesionale ºi
cã reuºesc sã îndeplinesc obiective speci-
fice, corespunzãtoare unui manager finan-
ciar.

PPuutteeþþii  ssãã  nnee  ssppuunneeþþii,,  îînn  ccââtteevvaa  ccuuvviinnttee,,
ccaarree  ssuunntt  rreessppoonnssaabbiilliittããþþiillee  ddiirreeccttoorruulluuii  eeccoo--
nnoommiicc  aall  uunneeii  iinnssttiittuuþþiiii  ppuubblliiccee??

SS..MM..:: Domeniul finanþelor este complex
ºi fiecare om care activeazã în acest dome-
niu trebuie sã cunoascã bine cadrul legal în
vigoare, sarcinile ce-i revin, sã aibã atât
capacitate de analizã ºi sintezã a informa-
þiilor economico-financiare, cât ºi abilitãþi de
planificare, organizare ºi control al
resurselor, indicatorii spre care trebuie sã
tindã, baza materialã ºi umanã cu care
lucreazã, pârghiile pe care trebuie sã le uti-
lizeze... Consider cã directorul economic al
unei instituþii publice trebuie sã fie un bun
specialist, capabil sã rãspundã cu promptitu-
dine situaþiilor neprevãzute pe care le poate
întâmpina. Fãrã falsã modestie, consider cã
responsabilul financiar al unei instituþii pu-
blice este cel care trebuie sã ºtie cu precizie
unde ºi cum trebuie sã se facã alocãri de
fonduri publice, care sunt prioritãþile de dez-
voltare a judeþului, ce aºteaptã cetãþenii de
la funcþionarii încadraþi în aparatul de stat;
un director economic trebuie sã ºtie mai mult
decât gestionarea achiziþiilor publice... Însã,
pânã a ajunge aici, el trebuie sã ºtie cum sã
întocmeascã un buget sustenabil.

DDiirreeccttoorruull  eeccoonnoommiicc  eessttee  uunn  eelleemmeenntt--
cchheeiiee  îînn  aarrhhiitteeccttuurraa  uunneeii  iinnssttiittuuþþiiii,,  îînnttrr--oo
eeccoonnoommiiee  îînn  ccaarree  rreegguulliillee  eeccoonnoommiiccee  ssuuffeerrãã
ppeerrmmaanneenntt  mmooddiiffiiccããrrii..  CCee  rreessppoonnssaabbiilliittããþþii
ccoommpplleexxee  aaþþii  îînnttââmmppiinnaatt  ddee--aa  lluunngguull  aaccttii--
vviittããþþiiii  dduummnneeaavvooaassttrrãã,,  aallããttuurrii  ddee  cceellee
ttrraaddiiþþiioonnaallee??

SS..MM..:: Este adevãrat. Prin funcþia deþi-
nutã, directorul economic are astãzi
responsabilitãþi mult mai bogate faþã de cele
tradiþionale, de naturã strict financiar-con-
tabilã; acestea sunt legate, în principal, de
eficienþa activitãþii, calitatea muncii depuse,
dezvoltarea personalului, managementul
performanþei, înþelegerea profundã a
nevoilor instituþiei în contextul dezvoltãrii
sustenabile, precum ºi competenþe profe-
sionale ºi de management specifice. Cred
cã, în vremurile noastre, funcþia în domeniul
financiar presupune o nouã abordare, per-
formanþã ºi exigenþã.

CCuumm  ccoollaabboorraaþþii  ccuu  ccoolleeccttiivvuull  ddee  llaa
DDiirreeccþþiiaa  EEccoonnoommiiccãã??  VVãã  ppllaaccee  rroolluull  ppee  ccaarree
îîll  aavveeþþii  îînn  ccaaddrruull  aacceesstteeii  eecchhiippee??

SS..MM..::  Mãrturisesc cã, încã de la
începutul activitãþii mele aici, am beneficiat
de sprijinul colegilor din toate departa-
mentele instituþiei. Într-adevãr, simt cã sun-
tem o echipã. Bineînþeles, au mai existat ºi
discuþii pe marginea anumitor chestiuni ce
þin de buget, echilibrarea acestuia – discuþii
care, în final, au ajutat la gãsirea celor mai
bune soluþii ºi la crearea de plusvaloare în
activitatea instituþiei Consiliului Judeþean
Dâmboviþa. Nu mã plâng dar, în calitate de
director economic, trebuie sã mã asigur cã
instituþia are bani atunci când este nevoie de
ei, cã încasãrile ºi plãþile se fac la timp, cã
excedentul este investit iar deficitul financiar
– acoperit ºi cã stabilitatea economicã a
instituþiei nu este ameninþatã. Revenind la
colaborarea pe care o am cu colegii, aº vrea
sã adaug cã sã-i ºtii aproape, atunci când ai
nevoie de ei, este un lucru care îþi conferã
multã siguranþã. Concomitent cu rãspun-
derea fiecãruia dintre noi, nu trebuie sã
uitãm cã suntem cu toþii oameni. Avem
familii, avem zile bune, dar ºi mai puþin bune,
avem împliniri, dar ºi eºecuri. De aceea, tre-
buie sã alcãtuim o echipã: deoarece doar
împreunã, prin strãdaniile tuturor ºi con-
tribuþia fiecãruia dintre noi, rezultatul final
este unul reprezentativ ºi de bunã calitate.

ÎÎnn  ccee  mmããssuurrãã  ccrreeddeeþþii  ccãã  pprrooiieecctteellee  ccuu
ffiinnaannþþaarree  eeuurrooppeeaannãã  iinnfflluueennþþeeaazzãã  vviiaaþþaa
ccoommuunniittããþþiilloorr  ddiinn  jjuuddeeþþuull  nnoossttrruu??

SS..MM..:: Proiectele cu finanþare europeanã
acoperã domenii dintre cele mai diverse:
economic, tehnologic, cercetare ºi inovare,
social ºi educaþional. România este inclusã
în grupul statelor europene pentru care a
fost creat Fondul de Coeziune 2014 - 2020,
fond care urmãreºte reducerea disparitãþilor
economice ºi sociale între regiunile
europene ºi promovarea unei dezvoltãri
sustenabile. Liniile de finanþare au fost gân-
dite pentru realizarea de investiþii care sã

contribuie la creºterea economicã ºi crearea
de locuri de muncã în statele membre,
favorizarea competitivitãþii agriculturii, ges-
tionarea durabilã a resurselor naturale ºi a
schimbãrilor climatice, inclusiv furnizarea de
bunuri publice în zonele rurale ºi conser-
varea peisajelor europene, dezvoltarea teri-
torialã echilibratã a economiilor rurale ºi
ocuparea forþei de muncã; promovarea
incluziunii sociale, combaterea sãrãciei ºi a
oricãrei forme de discriminare, investiþii în
educaþie, formare profesionalã ºi învãþare pe
tot parcursul vieþii; consolidarea capacitãþii
instituþionale a autoritãþilor publice ºi a
pãrþilor interesate ºi o administraþie publicã
eficientã.

În Judeþul Dâmboviþa, un numãr însem-
nat de proiecte finanþate din bani europeni
au prins viaþã în administraþia publicã, la
nivelul diferitelor comunitãþi, asociaþii, în
domeniul educaþiei, sãnãtãþii, dar ºi în cadrul
multor companii private etc., iar acest lucru
se vede, se simte în viaþa comunitãþilor, în
viaþa de zi cu zi a oamenilor întrucât toate
aceste proiecte au adus un plus de creºtere
economicã, de progres în educaþie, în sen-
sul cã au fost construite, reabilitate ºi dotate
unitãþi de învãþãmânt, centre culturale, au
fost reabilitate ºi redate circuitului cultural
multe obiective culturale ºi de patrimoniu,
lucru care le oferã generaþiilor de astãzi
ºansa uriaºã de a nu uita istoria, cultura,
arta ºi nici pe oamenii care au pus umãrul la
continuitatea fizicã ºi spiritualã a neamului
românesc, au fost construite sau reabilitate
centre de integrare a anumitor categorii
sociale defavorizate, au fost îmbunãtãþite
segmente importante din infrastructura
rutierã judeþeanã, au fost construite parcuri
industriale (la Moreni ºi Priboiu), lucru care
reprezintã o ºansã în plus pentru dez-
voltarea activitãþii economice a judeþului –
prin crearea de infrastructurã specificã
desfãºurãrii de activitãþi de producþie, au fost
implementate programe educaþionale de
diferite tipuri ºi pentru diferite categorii
sociale.

CCuumm  ssiimmþþiiþþii  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  oorrggaanniizzããrriiii
bbuuggeettuulluuii  uunnuuii  îînnttrreegg  jjuuddeeþþ??  DDaarr  îînn  pprreezzeenntt,,
îînn  ccoonntteexxttuull  eeccoonnoommiicc  ººii  ssoocciiaall  aattââtt  ddee  ddiiffiicciill
ccrreeaatt  ddee  ppaannddeemmiiaa  ddee  CCOOVVIIDD--1199,,  ccââtt  ddee
ggrreeuu  eessttee  ssãã  ffaacceeþþii  rreeppaarrttiizzaarreeaa  bbuuggeettuulluuii??
ªªttiimm  ccãã,,  îînn  ººeeddiinnþþaa  ddee  ccoonnssiilliiuu  jjuuddeeþþeeaann  ddiinn
ddaattaa  ddee  77  aapprriilliiee  22002200,,  aauu  ffoosstt  ddiissppoonniibbiilliizzaattee
ssuummee  ddee  bbaannii  ppeennttrruu  bbuunnaa  ddeessffããººuurraarree  aa
aaccttiivviittããþþiiii  uunnoorr  UUAATT--uurrii  aaffeeccttaattee  ddee  eeppiiddeemmiiaa
ddee  CCoorroonnaavviirruuss  SSAARRSS--CCoovv--22..

SS..MM..::  În Europa contemporanã, teoria
dezvoltãrii comunitãþii se construieºte pe
fundamentul conceptului de bazã – de coe-
ziune economicã ºi socialã. În contextul
condiþiilor de austeritate în care
funcþioneazã autoritãþile locale în prezent, în
þara noastrã, echilibrarea bugetelor locale
este un subiect de actualitate, el fãcând per-
manent obiectul a numeroase dezbateri.
Responsabilitatea organizãrii judicioase a
bugetului judeþului rezidã tocmai în
urmãrirea scopului unei dezvoltãri teritoriale
echilibrate, a unei dezvoltãri economice
corespunzãtoare a întregului judeþ, iar nu
adâncirea decalajelor existente la nivelul
oricãrei regiuni. De asemenea, potrivit prin-
cipiului realitãþii bugetare, trebuie avute în
vedere variantele cele mai prudente în
realizarea veniturilor ºi efectuarea cheltu-
ielilor bugetare, pentru a se evita eventualele
dezechilibre care ar putea apãrea pe parcur-
sul execuþiei bugetare.

În contextul actual, creat de rãspândirea
noului coronavirus în toate statele membre
ale Uniunii Europene ºi, de altfel, în majori-
tatea þãrilor lumii, a apãrut urgenþa severã
de protejare a sãnãtãþii publice a cetãþenilor,
dar ºi de protejare a entitãþilor economice.

Pandemia de Coronavirus a produs un ºoc
major atât în economia globalã, cât ºi în
economiile naþionale. În þara noastrã,
creºterea realã a PIB în anul 2020 ar putea
înregistra o evoluþie negativã, ca urmare a
izbucnirii COVID-19, însã adoptarea unor
mãsuri de naturã economicã de cãtre statele
membre ale Uniunii Europene reprezintã
acþiuni esenþiale pentru a atenua aceste
consecinþe negative asupra economiei.

În acest context, responsabilitatea repar-
tizãrii bugetului este sporitã, deoarece, în
paralel cu alocãrile bugetare obiºnuite, tre-
buie sã fie asigurate ºi resursele financiare
pentru traversarea în cât mai mare siguranþã
a acestei perioade, de profundã dificultate,
care este comunã, de altfel, majoritãþii
comunitãþilor locale ºi regionale de pe pla-
neta noastrã.

Activitatea ca manager financiar al unei
instituþii a administraþiei publice judeþene
este, fãrã îndoialã, solicitantã ºi, de multe
ori, cu siguranþã petreceþi timp la birou în
plus faþã de programul de lucru. Cum
priveºte familia dumneavoastrã acest fapt?

Trebuie sã recunosc faptul cã am benefi-
ciat mereu de sprijinul ºi înþelegerea familiei.
Într-un parteneriat, ambii soþi muncesc în
funcþie de meseria pe care o au, dupã puteri
ºi pentru binele propriei lor familii. Aºa per-
cep eu un cuplu ºi aºa mã raportez la ideea
de familie. Cred cã echilibrul într-o familie îl
aduc lucrurile mãrunte. O femeie nu trebuie
sã îºi propunã nici un tip de imagine.
Aceasta este opinia mea despre femeia pu-
ternicã a zilelor noastre. Când o femeie face
eforturi disperate sã menþinã o anumitã
imagine, care nu o reprezintã, cu siguranþã
va eºua în a fi cine doreºte ea sã parã. Ca
mamã, pot sã vã mãrturisesc faptul cã
oboseala acelor ore petrecute în plus la ser-
viciu, la care fãceaþi referire, dispare repede
când trec pragul casei ºi sunt întâmpinatã de
fiul meu. De la el primesc energia care îmi
dã putere sã merg mai departe, indiferent de
provocãrile vieþii cotidiene. ªi mai cred cã
femeia este liantul în familie ºi cã trebuie sã
îºi asume responsabilitatea armoniei în
mijlocul acesteia.

CCoonnssiiddeerraaþþii  ccãã  uunn  mmaannaaggeerr  ffiinnaanncciiaarr  aarree
nneevvooiiee  ddee  aappttiittuuddiinnii  ddee  ccoommuunniiccaarree  ssaauu  ddooaarr
ddee  oo  bbuunnãã  pprreeggããttiirree  eeccoonnoommiiccãã??

SS..MM..::  Eu gândesc cã un manager finan-
ciar are nevoie de mai mult decât de
cunoºtinþe temeinice de economie ºi expe-
rienþã în domeniul financiar-contabil. Este
nevoie de aptitudini decizionale, care se
reflectã, în final, în calitatea deciziilor luate de
cãtre un manager. Capacitatea de a lua
decizii se sprijinã, în principal, pe capacitatea
de analizã, întrucât un manager trebuie sã
aleagã permanent între abordãri diferite, iar
de modul în care face aceastã selecþie
depinde eficienþa actului managerial.

De asemenea, managerul financiar rea-
lizeazã o mare parte din activitatea sa prin
intermediul activitãþii altor oameni. Iatã de ce
aptitudinea pentru relaþii umane este extrem
de importantã. Abilitatea unui manager de a
lucra, de a comunica ºi de a se înþelege cu
alte persoane – colegi de serviciu, condu-
cerea instituþiei, terþi – va contribui într-o bunã
mãsurã la succesul lui.

Aptitudinile pentru comunicare se identi-
ficã în capacitatea de a transmite idei ge-
nerale celor cu care interacþionezi, iar acest
lucru este de o importanþã covârºitoare pen-
tru obþinerea performanþei manageriale.

Toate aceste aptitudini, dar nu numai ele,
sunt importante în orice domeniu de activi-
tate, mai ales pentru un manager care trebuie
sã obþinã rezultate, într-o bunã mãsurã, prin
eforturile altora.

Nu în ultimul rând, un bun manager tre-
buie sã dispunã de aptitudini conceptuale, cu

alte cuvinte sã poatã avea o vedere de
ansamblu, sã poatã înþelege complexitatea
entitãþii pe care o administreazã ºi modul în
care diferitele componente ale acesteia se
îmbinã unele cu altele.

DDaaccãã  nnuu  aaþþii  ffii  ffoosstt  eeccoonnoommiisstt,,  ccee  aalltt  ddoommee--
nniiuu  vv--aarr  ffii  ppllããccuutt  ssãã  ssttuuddiiaaþþii??  ÎÎnn  ccee  aalltt  ddoommeenniiuu
vv--aarr  ffii  ppllããccuutt  ssãã  lluuccrraaþþii??

SS..MM..:: Dacã nu aº fi fost economist, mi-ar
fi plãcut sã îmbrãþiºez cariera didacticã, ºi
anume sã fiu învãþãtoare. E un domeniu dife-
rit, ºtiu, dar poate cã nu într-atât de mult:
asemenea unui manager financiar (aºadar un
economist), care încearcã sã maximizeze
profitul pornind de la resursele de care dis-
pune, iar în cazul unei instituþii publice – sã
foloseascã cât mai judicios resursele finan-
ciare disponibile pentru dezvoltarea comu-
nitãþii pe care o slujeºte, cariera de învãþãtor
mi-ar fi oferit provocarea de a fi folosit cel mai
preþios capital de pe pãmânt – omul – în
scopul formãrii, cultivãrii, dezvoltãrii lui ºi, ast-
fel, în scopul asigurãrii continuitãþii demne a
poporului român.

VVãã  ccoonnssiiddeerraaþþii  uunn  lliiddeerr??  
SS..MM..:: Da, ºi spun acest lucru deoarece

îmi place sã îmbin resursele pe care le am la
îndemânã, oportunitãþile care se prezintã, dar
ºi recompensele. Ca lider, mã strãduiesc sã le
dau celorlalþi un bun exemplu, sã propun pla-
nuri care sã-i convingã pe colegi sã mã
susþinã, sã creez o atmosferã de echipã între
salariaþii Direcþiei Economice.

NNee  ppuutteeþþii  ppoovveessttii  uunnaa  ssaauu  ddoouuãã  ddiinnttrree
aammiinnttiirriillee  cceellee  mmaaii  ppllããccuuttee  îînn  ccaalliittaattee  ddee  ddiirreecc--
ttoorr  eeccoonnoommiicc??  DDaarr  oo  aammiinnttiirree  mmaaii  ppuuþþiinn  ppllãã--
ccuuttãã??

SS..MM..::  Întâmplãri plãcute au fost multe. Aº
putea spune chiar cã ºtim sã ne facem fiecare
zi plãcutã în colectivul din care facem parte,
însã stãruie în mintea mea prima reuniune de
sfârºit de an, organizatã în instituþia noastrã,
unde eu am avut rolul de organizator. Faptul
cã a participat întreg colectivul instituþiei mi-a
arãtat cã, încet încet, ne construim cea de-a
doua familie, aceea de la serviciu, unde
putem nu numai sã muncim, dar ºi sã ne dis-
trãm ºi chiar sã ne certãm uneori. Este impor-
tant sã ne simþim bine ºi la serviciu, nu doar
acasã! Ca întâmplãri mai puþin plãcute, pot
spune cã nu am ºi cã, dacã le-am avut, le-am
uitat! 

CCee  ccaalliittããþþii  aapprreecciiaaþþii  cceell  mmaaii  mmuulltt  llaa  ccoolleeggiiii
ddee  sseerrvviicciiuu??

SS..MM..:: La colegii de serviciu, pe lângã
pregãtirea profesionalã, apreciez îndeosebi
cinstea, capacitatea de a comunica cu clari-
tate, spiritul de întrajutorare, capacitatea de a
rezolva sarcinile ºi problemele pe care le
întâmpinã, atitudinea deschisã faþã de schim-
bare, capacitatea de a accepta noi provocãri,
atenþia la detalii, capacitatea de a induce o
stare de calm celor din jur, discreþia, umorul,
dar ºi energia ºi, nu în ultimul rând, demni-
tatea cu care îºi organizeazã spaþiul de lucru.

CCee  hhoobbbbyy--uurrii  aarree  uunn  ddiirreeccttoorr  eeccoonnoommiicc??
SS..MM..:: În viaþa de zi cu zi, pot spune cã nu

doar domeniul economic mã pasioneazã. Am
mai multe pasiuni, cãrora, din pãcate, nu le
pot aloca timpul pe care mi-aº dori sã-l petrec
îndeletnicindu-mã cu ele – iar asta, din prici-
na multitudinii de sarcini de serviciu, obligaþii
sociale pe care le avem fiecare dintre noi,
acum, în era vitezei. Îmi plac lectura, însã nu
numai lucrãrile de naturã economicã, ci ºi li-
teratura în general, poezia, îmi place sã
ascult muzicã clasicã, îmi place dansul, îmi
place pictura, dar deopotrivã, îmi plac
drumeþiile, grãdinãritul, iar lista poate conti-
nua, mai ales cã îmi las liberã opþiunea de a
adãuga lucruri noi, pe care sã le aprofundez
într-o lume a cãrei dimensiune multiculturalã
ne aduce permanent în atenþie noi ºi noi
domenii de interes.

CCee  mmeessaajj  aaþþii  ddoorrii  ssãã  llee  ttrraannssmmiitteeþþii  ddââmm--
bboovviiþþeenniilloorr??

SS..MM..:: Aº dori sã le transmit locuitorilor
dâmboviþeni cã, deºi traversãm o perioadã
dificilã din punct de vedere al sãnãtãþii – pan-
demia de Coronavirus fiind o ameninþare
nouã, nemaitrãitã de omenire pânã în prezent
prin implicaþiile sale medicale, economice,
educaþionale, iar din punct de vedere social –
distanþarea socialã fiind un concept nou pen-
tru fiecare dintre noi ºi dificil de pus în prac-
ticã din cauza obiceiului de a socializa cu
ceilalþi nu numai la nivel virtual, cât mai ales
uman, palpabil, obicei deprins ºi îmbogãþit de
oameni de mii de ani încoace, din punct de
vedere economic sincopa activitãþilor eco-
nomice având efecte apãsãtoare pentru po-
pulaþie, aºadar cã, în pofida acestor neajun-
suri, administraþia publicã judeþeanã se pre-
ocupã permanent pentru ca binele colectiv sã
primeze – iar acest lucru presupune o mare
complexitate de elemente care trebuie
urmãrite, sprijinite, anticipate, prevenite,
rezolvate – pentru ca oamenii sã nu se simtã
uitaþi de autoritãþi, pentru ca boala ºi efectele
ei sã fie limitate, pentru ca aspectele negative
ale carantinei pe scarã largã sã fie ºi ele li-
mitate, atât cât se poate, pentru ca sã reuºim
sã traversãm aceastã perioadã dificilã pentru
întreaga societate.
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În cadrul ºedinþei extraor-
dinare de îndatã de consiliu
judeþean, convocatã în data de 
7 aprilie 2020 de preºedintele
CJD, Alexandru Oprea, ce a avut
pe ordinea de zi proiectul de
hotãrâre privind rectificarea
bugetului propriu al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, proiect de
hotãrâre care a fost aprobat ºi
prin care s-au validat douã dis-
poziþii emise anterior, s-a alocat
suma de 250.000 lei pentru
Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã Dâmboviþa, suma de
40.000 lei pentru UAT Corbii Mari
ºi a fost repartizatã suma de
250.000 lei din Fondul de
Rezervã Bugetarã aflat la dispo-
ziþia autoritãþilor publice locale
cãtre UAT Pucioasa ºi UAT
Moreni, în vederea susþinerii spi-
talelor aflate în subordinea aces-
tora, ce sunt cuprinse în
Programul de Combatere 
COVID-19 (spitale-suport).

În plus, s-a identificat ºi apro-
bat ca suma de 750.000 lei, din
acelaºi fond de rezervã bugetarã,
sã fie repartizatã, prin dispoziþia
preºedintelui Consiliului Jude-
þean Dâmboviþa, tuturor 

UAT-urilor care vor întâmpina difi-
cultãþi pe fondul pandemiei de
COVID-19 ºi care vor face soli-
citãri pentru a depãºi aceastã
situaþie dificilã în vederea prote-
jãrii sãnãtãþii locuitorilor.

În perioada 24 martie - 24

aprilie 2020, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a alocat suma de
1.160.000 lei, în sprijinul comba-
terii epidemiei de Coronavirus,
dupã cum urmeazã:

● Spitalul Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte – 500.000 lei;

● ISU „Basarab I” Dâmboviþa
– 250.000 lei;

● UAT Corbii Mari – 40.000 lei;
● UAT Pucioasa (Spitalul

Orãºenesc Pucioasa) – 200.000 lei;
● UAT Moreni (Spitalul

Municipal Moreni) – 50.000 lei;
● UAT Bucºani (Centrul

Medico-social) – 15.000 lei;
● UAT Moreni (Centrul de

Recuperare ºi Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap
Þuicani) – 25.0000 lei;

● UAT Rãcari (Centrul
Medico-social) – 45.000 lei;

● UAT Niculeºti (Centrul
Medico-social) – 15.000 lei;

● UAT Ulieºti (Centrul
Medico-social) – 10.000 lei;

● UAT Crângurile (Centrul
Medico-social) – 10.000 lei.

„Am aprobat suplimentarea
unor sume care n-au fost anga-
jate drept cheltuieli în bugetul
CJD. Le-am dus în fondul aflat la
dispoziþia ordonatorului principal
de credite. A fost nevoie sã con-
voc o ºedinþã de îndatã pentru a
aproba utilizarea acestor sume ºi
validarea unor dispoziþii ante-
rioare, ºi anume: prin dispoziþie
de preºedinte, am rãspuns soli-
citãrilor Comitetului Judeþean

pentru Situaþii de Urgenþã ºi am
alocat suma de 250.000 lei,
absolut necesarã pentru activi-
tatea acestei entitãþi, aflatã, de
asemenea, în prima linie a luptei
împotriva noului Coronavirus; am
rãspuns solicitãrii unitãþii admi-
nistrativ-teritoriale Corbii Mari ºi
am alocat suma de 40.000 lei ºi,
de asemenea, am supus votului
consilierilor judeþeni alocarea
sumei de 200.000 lei pentru
Spitalul Orãºenesc Pucioasa, ce
va fi folositã de UAT Pucioasa
pentru dotarea spitalului, ºi suma
de 50.000 lei pentru Secþia de
Ginecologie a Spitalului
Municipal de la Moreni. De
asemenea, am aprobat suma de
750.000 lei pentru a sprijini în
continuare Spitalul Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte, dar ºi 
UAT-urile care vor avea nevoie,
deoarece, din pãcate, alãturi de
Corbii Mari, astãzi ne aflãm în
situaþia în care în mai multe
localitãþi din judeþ, mai multe per-
soane sunt confirmate ca fiind
pozitive ºi va trebui sã luãm
mãsuri ºi la nivelul acestor unitãþi
administrativ-teritoriale”, a pre-
cizat preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea.

„Vã mulþumim tuturor pentru efor-
turile pe care le faceþi în fiecare zi ! ªtiu
cã nu vã este uºor. Ca ºi noi, ºi dum-
neavoastrã aveþi copii, aveþi pãrinþi ºi
bunici. Vã suntem recunoscãtori cã aþi
ales sã ne apãraþi vieþile, chiar cu riscul
vieþilor dumneavoastrã!

Aþi dat dovadã de o atitudine respon-
sabilã, demnã, nu aþi abandonat lupta
împotriva COVID-19 ºi misiunea nobilã
pe care o aveþi! Dumneavoastrã sunteþi
eroii noºtri!

Îmi doresc sã reuºim sã depãºim cu
bine aceastã situaþie dificilã în care ne
gãsim cu toþii. Sper sã revenim cât mai
repede cu putinþã la o viaþã normalã,
fãrã teamã pentru vieþile noastre ºi ale
celor dragi nouã”.

Tot mai mulþi agenþi economici ºi per-
soane fizice s-au alãturat demersurilor
iniþiate de autoritãþile locale pentru spri-
jinirea Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte, prilej cu care preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, le mulþumeºte din nou

tuturor acelora care au sprijinit aceastã
cauzã:

„Vã suntem recunoscãtori tuturor
celor care aþi sprijinit Spitalul Judeþean
de Urgenþã Târgoviºte în vederea dotãrii
cu aparaturã medicalã ºi materiale sa-
nitare necesare pentru a depãºi cu bine
situaþia generatã de rãspândirea
infecþiei cu virusul SARS-CoV-2.

Implicarea dumneavoastrã directã,
prin donaþiile fãcute, reprezintã un aju-
tor imens pentru nevoile atât de mari din
sistemul de sãnãtate.

Fãrã dumneavoastrã, oamenii cu
suflet, nu am putea sã facem faþã unei
situaþii de o asemenea amploare.

În numele locuitor ilor judeþului
Dâmboviþa, am onoarea de a vã 
transmite mulþumirile mele pentru cã aþi
ajutat autoritãþi le medicale, alãtu-
rându-vã efor turilor comune de pre-
venire ºi tratare a afecþiunilor provocate
de SARS-CoV-2.

Primiþi întreaga mea preþuire, admi-
raþie ºi consideraþie!”.

■ În data de 7 aprilie 2020 consilierii judeþeni au aprobat

AAllooccããrrii ffiinnaanncciiaarree iimmppoorrttaannttee,,
îînn lluuppttaa ccoonnttrraa CCOOVVIIDD-1199

Preºedintele CConsiliului JJudeþean DDâmboviþa, AAlexandru OOprea, ttransmite
mulþumiri cconducerii SSpitalului JJudeþean dde UUrgenþã TTârgoviºte 

ºi ccadrelor mmedicale ppentru eefortul ddepus îîn aaceastã pperioadã ddificilã



pagina 4 AAccttuuaalliittaatteeaa DDââmmbboovviiþþeeaannãã - AApprriilliiee 22002200 - NNrr.. 88 

Având în vedere evoluþia si-
tuaþiei epidemiologice determinatã
de rãspândirea Coronavirusului
SARS-Cov-2, conducerea Con-
siliului Judeþean Dâmboviþa ºi cea a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte (SJUT) au hotãrât ca
Secþia Ortopedie ce aparþine SJUT
sã fie organizatã ºi amenajatã ca
spaþiu pentru primirea pacienþilor
care suferã de COVID-19.

Pavilionul a fost modernizat ºi
organizat pe trei circuite care sã
rãspundã normelor de protecþie ºi
igienã pentru personalul medical,
dar ºi în ce priveºte tratamentul
aplicat pacienþilor infectaþi cu noul
Coronavirus. În plus, aceastã secþie
a fost echipatã cu panouri de
comandã ºi control care permit per-
sonalului medical sã supravegheze
ºi sã asiste pacienþii la cele mai
înalte standarde de siguranþã.

Pavilionul este amenajat pe
douã niveluri ºi dispune de 36 paturi
în total, din care ºase sunt paturi de
terapie intensivã.

Circuitul personalului a fost gân-
dit în aºa fel încât sã se încadreze
în zone diferite de risc, de la mic la
mare, atunci când se face accesul,
ºi invers, la ieºire, zonele fiind mar-
cate în culorile verde, galben ºi
roºu.

La etajul întâi, s-a înfiinþat ºi un
spaþiu de odihnã pentru personal.

Despre dotarea acestei secþii ºi
modul în care au fost gândite cir-
cuitele de desfãºurare a activitãþii
medicale ne-au vorbit preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, managerul
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte (SJUT), dr. Claudiu
Dumitrescu, ºi medicul epidemiolog
Rãzvan Berechet.

Dr. Claudiu Dumitrescu, ma-
nagerul SJUT: „Secþia Ortopedie
funcþioneazã ca un mic spital,

aproape independent de restul spi-
talului. Felicit epidemiologii spitalu-
lui pentru modul în care au gândit
acest spaþiu. A fost o muncã de
aproximativ 3 sãptãmâni, dar ne
mândrim cu ceea ce am reuºit sã
facem. Investiþia nu a fost micã. Nu
pot prezenta suma exactã la acest
moment, dar aici o contribuþie
majorã au avut-o donaþiile pe care
le-am primit, urmare a apelului fãcut
de preºedintele consiliului judeþean
ºi ca atare, rezultatele au fost
deosebite. Am modernizat cele trei
sãli de operaþie existente, am orga-
nizat douã saloane de terapie inten-
sivã cu ºase paturi ultramoderne –
cu ventilatoare, monitoare, staþii ºi
centrale de monitorizare a para-
metrilor, centrale de vizualizare a
pacienþilor. Am înlocuit uºile cu
unele transparente, astfel încât per-
sonalul sã nu intre de foarte multe
ori la pacienþi, iar gradul de
expunere sã se reducã, întrucât
protecþia personalului este priori-

tarã în aceeaºi mãsurã ca îngrijirea
pacientului”.

Rãzvan Berechet, medic epi-
demiolog în cadrul SJUT: „Circuitele
de la Pavilionul Ortopedie au fost
gândite pe 3 zone: o zonã verde, cu
risc scãzut, în care se va face acce-
sul personalului direct de afarã,
pentru echipare; o zonã galbenã,
intermediarã, cu risc mediu, între
zona verde ºi zona roºie, cu
pacienþi. În zona galbenã personalul
se dezechipeazã când vine din
zona roºie, dupã ce a îngrijit
pacienþi COVID-19 pozitivi ºi,
respectiv, zona roºie – zonã cu risc
crescut, în care se aflã pacienþii ºi
unde sunt ºi alte cabinete ale per-
sonalului; în aceste porþiuni din
zona roºie, întreg personalul va
purta echipament de protecþie com-
plet. Dacã ar trebui sã rãmânã în
echipamentul de spital, personalul
va urma obligatoriu circuitul invers,
adicã: zonã roºie, zonã galbenã
(dezechipare ºi rãmânere în echipa-

ment de spital), iar apoi trecerea în
zona verde. La parter avem 6 paturi
de terapie intensivã, destinate
pacienþilor cu afecþiuni severe ºi
critice, care au nevoie de ventilaþie
mecanicã ºi intubaþie. De aseme-
nea, sunt prevãzute rezerve cu câte
un pat ºi cu douã paturi atât la
parter, cât ºi la etaj. În rest, celelalte
paturi sunt în numãr de 30 pentru
pacienþii care au COVID-19 ºi care
sunt ºi urgenþe medico-chirurgicale.
Practic, sunt 30 de paturi ºi 6 ATI”.

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dâmboviþa, Alexandru Oprea:
„Am þinut sã realizãm aceastã
secþie pentru pacienþii infectaþi cu
COVID-19, împreunã cu condu-
cerea Spitalului Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte, pentru cã, aºa
cum probabil opinia publicã ºtie,
avem situaþia de la Rãcari, unde
mai multe persoane au fost infec-
tate. Am gândit acest circuit împre-
unã cu colegii de la spitalul
judeþean tocmai pentru cã ne-am
aºteptat sã avem o incidenþã a
cazurilor de Coronavirus – dacã nu
mare, cel puþin la un nivel mediu în
Judeþul Dâmboviþa, iar colegii de la
SJUT au întreprins aceastã acþiune,
ºi anume au gândit un circuit
autonom, complet separat. Îi felicit
pentru ceea ce au reuºit sã facã ºi,
de asemenea, vreau sã le
mulþumesc tuturor acelora care 
ne-au sprijinit prin donaþii, care au
constat atât în aparaturã medicalã
ºi echipamente, cât ºi în contribuþii
financiare, pentru cã foarte mulþi
sponsori generoºi au donat sume
de bani. Vreau sã îi felicit pentru
faptul cã au dat dovadã de solidari-
tate ºi sã îi asigur pe cetãþenii din
Judeþul Dâmboviþa cã suntem
aproape de ei, sã aibã garanþia cã
se face tot ceea ce este omeneºte
posibil, la un nivel ridicat de
tehnologie ºi cu un risc minim de
infectare”.

Spitalul Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte (SJUT) a achiziþionat în luna
aprilie echipamente tehnologice în va-
loare totalã de 710.000 lei, în vederea
dotãrii acestei unitãþi spitaliceºti ºi a altor
secþii care sã vinã în sprijinul activitãþii
intense din ultima perioadã.

Astfel, în data de 29 aprilie 2020, au
ajuns la sediul SJUT urmãtoarele:

●● 88  mmaaººiinnii  ddee  ssppããllaatt  ccuu  oo  ccaappaacciittaattee
ddee  3322  kkgg,,  îînn  vvaallooaarree  ddee  6655..000000
lleeii//bbuuccaattãã;;

●● uunn  ccaallaannddrruu  pprrooffeessiioonnaall,,  îînn  vvaallooaarree
ddee  110011..000000  lleeii;;

●● 33  uussccããttooaarree  ddee  rruuffee,,  îînn  vvaallooaarree  ddee
3322..000000  lleeii//bbuuccaattãã..

Din cele 8 maºini profesionale de
spãlat, 5 vor deservi spãlãtoria SJUT,
douã vor ajunge la Secþia Adulþi Gura
Ocniþei ºi una – la Spitalul TBC Moroeni.

De asemenea, în luna martie a aces-
tui an au mai fost achiziþionate douã
cazane de apã caldã, cu o capacitate de

1.050 KW, ce vor deservi centrala ter-
micã a SJUT. Valoarea acestora este de
190.000 lei.

Consiliul Judeþean Dâmboviþa rãmâne
alãturi de personalul medical ce
deserveºte SJUT ºi îl asigurã de întreg
sprijinul în vederea depãºirii cu bine a si-
tuaþiei epidemiologice creatã de rãspândi-
rea coronavirusului SARS-CoV-2.

De altfel, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru Oprea,
a purtat o discuþie cu conducerea unitãþii
spitaliceºti în vederea identificãrii mate-
rialelor ce trebuie achiziþionate ºi în
perioada urmãtoare, în vederea comba-
terii rãspândirii infecþiei cu noul coro-
navirus. În acest sens, menþionãm cã,
pânã în prezent, SJUT a achiziþionat atât
aparaturã medicalã, cât ºi echipamente
pentru protecþia personalului medical ºi
are în derulare ºi alte proceduri de
achiziþie pentru asigurarea stocurilor.

SSeeccþþiiaa OOrrttooppeeddiiee aa ffoosstt oorrggaanniizzaattãã ccaa ssppaaþþiiuu ddee pprriimmiirree
aa ppaacciieennþþiilloorr iinnffeeccttaaþþii ccuu nnoouull CCoorroonnaavviirruuss

MMããssuurrii ppeennttrruu 
pprreevveenniirreeaa 

îîmmbboollnnããvviirriilloorr ccuu
nnoouull CCoorroonnaavviirruuss,,
aapplliiccaattee îînn ccaaddrruull
DDiirreeccþþiieeii GGeenneerraallee

ddee AAssiisstteennþþãã SSoocciiaallãã 
ººii PPrrootteeccþþiiaa CCooppiilluulluuii

DDââmmbboovviiþþaa
În contextul rãspândirii noului

Coronavirus, Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dâmboviþa a luat mai
multe mãsuri de prevenire, în
scopul asigurãrii sãnãtãþii ºi secu-
ritãþii beneficiarilor ºi a angajaþilor.

Astfel, pânã la termenele care
vor fi adoptate de cãtre autoritãþile
centrale, s-au stabilit urmãtoarele
mãsuri:

- s-a suspendat accesul per-
soanelor strãine (vizitatori, rude,
reprezentanþi legali) în centrele
rezidenþiale

- s-a suspendat ieºirea benefi-
ciarilor din centrele rezidenþiale în
comunitate (excursii, tabere, vizite
etc.), precum ºi participarea la
diferite activitãþi ºi evenimente

- s-au suspendat activitãþille cu
beneficiarii în cadrul centrelor de zi
ºi de recuperare, asigurându-se
doar intervenþia în situaþii de crizã,
iar pentru celelalte cazuri activ-
itãþile se desfãºoarã online (Skype,
WhatsApp etc.)

- toate certificatele de
încadrare în grad de handicap eli-
berate se vor transmite prin poºtã,
în plic (scrisoare recomandatã, cu
confirmare de primire)

- documentele necesare
întocmirii dosarului de încadrare în
grad de handicap (copii sau adulþi)
se vor depune la primãriile de
domiciliu, urmând ca acestea sã
fie trimise de cãtre asistenþii sociali
la DGASPC Dâmboviþa, prin
email, prin poºtã, cu confirmare de
primire; de asemenea, beneficiarii
pot transmite documentele pentru
încadrare în grad de handicap
cãtre DGASPC Dâmboviþa, pe
adresele de e-mail
sec_copii_db@yahoo.com,
sec_adulti_db@yahoo.comsau
prin poºtã, cu confirmare de pri-
mire

- ºedinþele Comisiei de
Protecþie a Copilului se vor
desfãºura fãrã public

- reorganizarea activitãþii de
eliberare de bilete ºi legitimaþii de
transport pentru persoane cu
handicap, în vederea evitãrii
aglomeraþiei la sediul DGASPC
Dâmboviþa

- solicitãrile pentru rovinietã -
persoane cu handicap ºi acord
indemnizaþie persoane cu handi-
cap vor fi transmise cãtre
DGASPC Dâmboviþa prin poºtã
(str. I.C.Vissarion, nr.1, municipiul
Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa), cu
confirmare de primire sau 
prin e-mail, la adresele
dgaspcdb@yahoo.com ºi
dgaspcdb@gmail.com sau, prin
fax, la nr.0245614623

- se suspendã audienþele fi-
zice, ele urmând a fi acordate tele-
fonic, conform urmãtorului pro-
gram: luni (13:00 - 15:00) ºi joi
(13:00 - 15:00), la numãrul 0245
217686

- petiþiile/sesizãrile/ solicitãrile
care nu necesitã prezenþa la 
sediul DGASPC Dâmboviþa pot fi
transmise pe adresele de e-mail:
dgaspcdb@yahoo.com ºi
dgaspcdb@gmail.com sau, prin
fax, la numãrul 0245614623, pre-
cum ºi prin poºtã (str.I.C.Vissarion,
nr.1, municipiul Târgoviºte, judeþul
Dâmboviþa).

Dotãri dde aaproximativ 11 mmilion llei 
pentru SSpitalul JJudeþean dde UUrgenþã TTârgoviºte
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Preºedinte le  Consi l iu lu i
Judeþean Dâmbovi þa (CJD),
Alexandru Oprea, a efectuat
în data de 16 apr i l ie 2020,
a lã tur i  de v icepreºedinþ i i
Luc iana Cr is tea º i  A l in
Manole, dar ºi de directorul
genera l  a l  D i recþ ie i  In f ra-
structurã Localã, Vasile Dinu,
o v iz i tã de lucru la sediu l
Centru lu i  Judeþean de
Conducere ºi Coordonare a
Inter venþ ie i  (CJCCI) ,  d in
municipiul Târgoviºte, pentru
a anal iza împreunã cu
reprezentanþi i  Inspectoratului
pent ru  S i tuaþ i i  de Urgenþã
„Basarab I” Dâmboviþa modul
în care fondur i le alocate de
cãt re  Consi l iu l  Judeþean
Dâmboviþa rãspund nevoi lor
cent ru lu i ,  în  e for tur i le  de
combatere a ep idemie i  de
noul Coronavirus.

Reamint im faptu l  cã,
având în  vedere evo lu þ ia
in fecþ ie i  cu COVID-19 º i
amploarea pe care epidemia
a luat -o  º i  pe ter i tor iu l

României, în ºedinþa de con-
si l iu judeþean din data de 7
apr i l ie  a.c., a fost aprobatã
alocarea sumei de 250.000
lei cãtre Inspectoratul pentru
Si tuaþ i i  de Urgenþã Dâm-
boviþa, din Fondul de Rezervã
Bugetarã af lat  la dispozi þ ia

autor itãþ i lor publice locale.
Banii  au fost ut i l izaþi  pen-

t ru  dotarea Centru lu i
Judeþean de Conducere º i
Coordonare a In tervenþ ie i
(CJCCI)  în  vederea ope-
raþionalizãr i i  activi tãþ i i  speci-
f ice – pr in posibi l i tatea de a

rãspunde cu prompt i tud ine
situaþi i lor de urgenþã ºi de a
lua cu rap id i ta te  dec iz i i le
pentru l imi tarea rãspândi r i i
virusului SARS-CoV-2 atât în
judeþul Dâmboviþa, cât ºi la
nivel naþional. Astfel,  au fost
ach iz i þ ionate mai  mul te

echipamente IT,  care sunt
necesare bunei funcþionãr i a
centrului.

La vizita de lucru au mai
par t icipat prefectul Judeþului
Dâmboviþa, Aurel ian Popa, ºi
subprefectu l  Cãtã l in  Chi ru
Cr istea.

■ Cu sprijinul financiar al CJD,

CCeennttrruull JJuuddeeþþeeaann ddee CCoonndduucceerree ººii CCoooorrddoonnaarree 
aa IInntteerrvveennþþiieeii eessttee pprreeggããttiitt îînn eeffoorrttuurriillee ddee ccoommbbaatteerree 

aa eeppiiddeemmiieeii ddee CCoorroonnaavviirruuss

1. Hotãrâre pentru modif icarea ºi
comple tarea Hotãrâr i i  Cons i l iu lu i
Judeþean Dâmbov i þa  nr. 284/
19.11.2019 pr iv ind aprobarea taxelor
ºi  tar i felor locale pentru anul f iscal
2020 care se const i tuie venitur i  la
bugetul local al  judeþului  º i  la bugetul
inst i tuþ i i lor subordonate.

2. Hotãrâre pr iv ind aprobarea con-
tului  de execuþ ie al  bugetului  propr iu
al judeþului ,  la 31.03.2020.

3. Hotãrâre pr iv ind aprobarea par-
t i c ipãr i i  Cent ru lu i  Judeþean de
Resurse º i  Asis tenþã Educaþ ionalã
Dâmboviþa, în cal i tate de par tener, în
pro iec tu l  „ªcoa la  Bucur ie i  –
Par tener iat pentru o comunitate de
învãþare durabi lã” ºi  a bugetului  afer-
ent.

4 . Hotãrâre  pent ru  modi f icarea
Hotãrâr i i  Cons i l iu lu i  Judeþean
Dâmboviþa nr. 141/19.07.2019 pr iv ind
modi f icarea componenþe i  Comis ie i
tehnice de amenajare a ter i tor iului  º i
urbanism, a Regulamentului  de orga-

nizare ºi  funcþ ionare a acesteia ºi  a
for mulare lor  necesare  în  procesu l
avizãr i i  documentaþ i i lor de urbanism
ºi de amenajare a ter i tor iului .

5 . Hotãrâre  pr iv ind  aprobarea
proiectului  “DINAMIC – Dâmboviþa –
in terac þ iun i  la  n ive l  admin is t ra t iv
între modernizare, interconect iv i tate,
competenþe” ºi  a bugetului  aferent.

6 . Hotãrâre  pent ru  aprobarea
”Pro toco lu lu i  de  cooperare  în t re
judeþu l  Dâmbov i þa  pr in  Cons i l iu l
Judeþean Dâmboviþa ºi  Inspectoratul
pentru Situaþ i i  de Urgenþã „Basarab
I” pr iv ind  achizi þ ia,  atr ibuirea, ut i -
l izarea, gest ionarea ºi  inventar ierea
bunur i lo r  rezu l ta te  d in  f inanþãr i le
acordate din bugetul judeþului ,  pre-
cum ºi modal i tatea de decontare a
unor cheltuiel i ” .

7 . Hotãrâre  pr iv ind  aprobarea
cuantumulu i  co t iza þ ie i  judeþu lu i
Dâmbov i þa  pe anu l  2020,  pent ru
Asoc ia þ ia  de Dezvo l ta re
In tercomuni tarã  „SITUAÞI I  DE

URGENÞÃ SUD MUNTENIA”.
8. Hotãrâre pr iv ind actual izarea

ind ica tor i lo r  tehn ico-economic i ,  a
devizului  general ºi  a cheltuiel i lor de
cof inanþare,  în  anu l  2020,  pent ru
ob iec t ivu l  „Pod pe DJ 711E,  km
3+680 peste  Râu l  Ia lomi þa  la
Ibr ianu”, inclus în Programul Naþional
de Dezvoltare Localã, aprobat pr in
O.U.G. nr. 28/2013.

9 . Hotãrâre  pr iv ind  aprobarea
pr inc ipal i lor  ind icator i  tehnico-eco-
nomici  ai  obiect ivului  , ,Podur i  pe DJ
714 Glod-Sanator iu l  Moroen i -
Peºtera, etapa a I I-a”.

10 . Hotãrâre  pr iv ind  aprobarea
documentaþ iei  tehnico-economice ºi
a  pr inc ipa l i lo r  ind ica tor i  pent ru
obiect ivu l  de invest i þ i i  „Amenajare
in tersecþ ie  DJ 720E cu s t r. Pet ru
Cercel pr in real izarea unui sens gira-
tor iu”.

11. Hotãrâre pentru modif icarea ºi
comple tarea Hotãrâr i i  Cons i l iu lu i
Judeþean Dâmbov i þa  nr. 273/

19.11.2019 pr iv ind asocierea judeþu-
lu i  Dâmbov i þa ,  p r in  Cons i l iu l
Judeþean Dâmbov i þa ,  cu  un i ta tea
admin is t ra t iv - te r i to r ia lã  Vu lcana-
Pande le,  p r in  Cons i l iu l  Loca l
Vulcana-Pandele,  pentru real izarea
în comun a invest i þ ie i  „Reabi l i tare ºi
moder n izare  DC 139 în  comuna
Vulcana-Pandele, judeþul  Dâmboviþa
(covor asfal t ic)” ºi  aprobarea pr inci-
pal i lor  indicator i  tehnico-economic i
ai  obiect ivului .

12. Hotãrâre pentru modif icarea
Hotãrâr i i  Cons i l iu lu i  Judeþean
Dâmboviþa nr. 119/20.06.2019 pr iv ind
asocierea judeþului  Dâmboviþa, pr in
Cons i l iu l  Judeþean Dâmbov i þa ,  cu
un i ta tea admin is t ra t iv - te r i to r ia lã
Oraºul Pucioasa, pr in Consi l iu l  Local
Pucioasa, pentru real izarea în comun
a obiect ivului  de invest i þ i i  , , Instalaþ ie
de al imentare cu apã potabi l izabi lã a
Staþ iei  de tratare a apei Pucioasa” ºi
aprobarea pr inc ipa l i lo r  ind ica tor i
tehnico-economici .

HHOOTTÃÃRRÂÂRRII AADDOOPPTTAATTEE ÎÎNN ªªEEDDIINNÞÞAA OORRDDIINNAARRÃÃ DDEE
CCOONNSSIILLIIUU JJUUDDEEÞÞEEAANN DDIINN DDAATTAA DDEE 2299 AAPPRRIILLIIEE 22002200
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În data 23 apr i l ie 2020,
preºedintele Consiliului Jude-
þean Dâmboviþa (CJD), Alexan-
dru Oprea, ºi vicepreºedintele
Alin Manole, însoþiþi de direc-
torul general al  Direcþ iei
Generale Infrastructurã Localã
din cadrul inst i tuþ iei ,  Vasi le
Dinu, au vizitat câteva dintre
obiect ivele de invest i þ i i  d in
judeþ, care se aflã în plin pro-
ces de implementare sau care
au fost finalizate recent.

În local i tãþ i le Iedera ºi
Valea Lungã au fost analizate
lucrãrile de refacere a infra-
structurii rutiere afectate de
calamitãþi.

Astfel, la Iedera, s-a mers
la un obiect iv derulat de
autoritãþile locale cu sprijinul
f inanciar al  Consi l iu lui
Judeþean Dâmboviþa, respec-
tiv apãrarea malului în zona
aval pod peste Valea Rudei.
Investiþia se aflã în perioada
de garanþie, ea fiind deja fina-
lizatã. Principalele lucrãri rea-
lizate au vizat atât refacerea
drumului local, cât ºi punerea
în siguranþã a reþelei de ali-
mentare cu apã.

La Valea Lungã au fost ve-
rificate alte douã obiective, ºi
anume:

Refacere DJ 710A ºi para-
pet pe raza comunei Valea
Lungã, afectat de eroziunea
malului ºi alunecãrile de teren
spre pârâul Strâmbu, în punc-
tul  ªcoala Haralambie.
Investiþia, în valoare totalã de
525.000 lei, este, de aseme-
nea, finalizatã, ea fiind tot în
per ioada de garanþ ie, º i  a
presupus atât lucrãr i  de
apãrare ºi refacere de mal, cât
ºi lucrãri pentru refacerea dru-
mului judeþean pe un sector de
aproximativ 30 - 40 m.

Refacere DJ 710A, la limita
satelor Diaconeºti ºi Ulmetu.
Invest i þ ia,  în valoare de
895.349,63 lei, este finalizatã
în procent de peste 90% ºi va
fi pusã în funcþiune pânã la
sfârºitul acestei luni, obiec-
t ivul f i ind necesar pentru a
repara efectul calamitãþilor din
categor ia alunecãr i lor de
teren.

În cont inuare, nu a fost
omisã de cãtre conducerea
Consi l iului  Judeþean Dâm-
boviþa nici instalaþia de ali-
mentare cu apã potabilizabilã
a staþ iei  de tratare a apei
Pucioasa, una dintre cele mai
impor tante invest i þ i i  pentru
locuitorii din zonã. Derulat de
unitatea administrativ-ter itori-
alã Pucioasa, în asociere cu
Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
proiectul, în valoare totalã de
1.206.872,29 lei, a început în
noiembrie 2019 ºi urmeazã a
se f inal iza ºi  recepþiona în
perioada imediat urmãtoare.

Ulter ior,  s-a mers ºi  la
obiectivul „Refacere DJ 716,
punct Saramurã, unde s-au
realizat lucrãri de punere în
siguranþã, asigurarea scurgerii
apelor ºi  amenajarea pãrþ i i
carosabi le”. În valoare de
1.166.575,49 lei ,  invest i þ ia
este finalizatã în procent de
95% ºi urmeazã a fi inaugu-
ratã la jumãtatea lunii mai a
acestui an.

Vizita a cupr ins ºi o de-

plasare la drumul de acces
cãtre depozitul de deºeur i de
la Aninoasa. Investiþ ia, în va-
loare totalã de 474.572 lei,
este realizatã din bugetul pro-
pr iu al Consi l iului Judeþean
Dâmbovi þa º i  presupune
lucrãr i de proiectare ºi exe-
cuþie pe o lungime de aproxi-
mativ 400 m, asigurându-se
în acest fel legãtura cu DN
71.

Totodatã,  reprezentanþ i i
CJD s-au deplasat ºi în zona
fostei  uni tãþ i  mi l i tare de la
Priboiu unde, în anul 2018,
Consil iul Judeþean Dâmboviþa
a intrat în posesia ºi adminis-
trarea unui teren cu suprafaþa
de 52.055 mp, pentru a f i  va-
lor i f icat . Pânã la acest
moment, s-au terminat lucrã-
r i le de defr iºare, urmând ca,
dupã finalizarea procedur i i de
demolare a unor bunuri imo-

bile deja existente, terenul sã
f ie dat  în administ rarea
Parculu i  Industr ia l  Pr iboiu,
pentru a creºte potenþ ia lu l
acestuia în rândul investito-
r i lor interesaþi de a-ºi derula
act iv i tatea în judeþu l  Dâm-
boviþa.

Deºi rãspândirea infecþiei
cu v i rusul  SARS-CoV-2 în
întreaga lume a generat între-
ruper i în evoluþia f ireascã a
lucrur i lor,  conducerea Con-
si l iu lu i  Judeþean Dâmbovi þa
se preocupã ºi face tot posi-
b i lu l  pentru ca invest i þ i i le
derulate la nivelul instituþiei
sã continue sã se deruleze în
bune condiþ i i ,  în l imita posibi-
l i tãþi lor, astfel încât sã nu fie
compromise proiecte le de
dezvoltare socio-economicã a
judeþului Dâmboviþa.

Investiþiile ddin jjudeþ, îîn aatenþia cconducerii
Consiliului JJudeþean DDâmboviþa 
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O investiþie importantã pentru dez-
voltarea economicã a judeþului ,
f inanþatã de Consi l iu l  Judeþean
Dâmboviþa, o reprezintã construirea a
încã douã hale industriale noi în cadrul
Parcului Industrial Moreni, entitate al
cãrei acþ ionar unic este Consi l iu l
Judeþean Dâmboviþa. Cu o suprafaþã
de 500 mp fiecare, halele vor fi con-
struite pe structurã metalicã ºi vor
avea asigurate toate util itãþile (energie
electr icã, gaze, apã, canalizare) în
momentul în care vor fi închiriate de
cãtre posibili i investitori. De aseme-
nea, vor avea dotãri care vor conferi
rezistenþã la incendiu (gradul III) ºi uºi
cu acþionare electricã ºi vor rãspunde
astfel atât nevoii întreprinzãtorilor de a
desfãºura activitãþi de producþie, cât ºi
creãrii unor condiþii de lucru corespun-
zãtoare.

Început în cursul acestui an, proiec-
tul vizeazã nu doar creºterea atractiv-
itãþii acestei zone pentru investitori, ci
ºi dezvoltarea sustenabilã a mediului
de afaceri dâmboviþean.

HHaalleellee vvoorr ffaaccee oobbiieeccttuull
uunnoorr ccoonnttrraaccttee ddee

îînncchhiirriieerree
„Având în vedere cererea de spaþii

de producþ ie, am sol ic i tat  spr i j inul

Consi l iu lui  Judeþean Dâmboviþa ºi
astãzi avem în execuþie douã noi hale
industriale, fiecare având suprafaþa de
500 mp.

Halele vor avea asigurate utilitãþile
(energie electr icã, gaze, apã,
canalizare), utilitãþi ce sunt necesare
atât desfãºurãrii de activitãþi produc-
tive, cât ºi creãrii unor condiþii de lucru
corespunzãtoare. Structura de rezis-
tenþã este dimensionatã pentru
echiparea cu poduri rulante de 5 tone.
Pereþii ºi acoperiºurile halelor sunt din
panouri sandwich, PIR cu pr indere
ascunsã în 5 cute, table exterioare ºi
interioare de 5 mm, rezistentã la foc ºi
uºi cu acþionare electricã. Construcþiile
se încadreazã în gradul III de rezistenþã
la foc, iar darea în exploatare a celor
douã hale va asigura mai multe locuri
de muncã”, a precizat Mihai Petrescu,
directorul SC Parc Industrial Moreni
SA.

Aflat în vizitã de lucru în Parcul
Industr ial Moreni, preºedintele
Consil iului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, s-a declarat mulþumit
de r itmul în care se deruleazã
realizarea celor douã hale.

Societate cu capital de stat, SC
Moreni Parc Industrial SA a fãcut obiec-

tul unui proiect de reabilitare a infra-
structurii, finanþat din fonduri europene.
În aceste condiþii, parcul industrial a
devenit mai atractiv pentru rezidenþi.

Înfi inþat pr in divizarea SC
Automecanica Moreni SA, uzinã din
cadrul CN ROMARM SA, parcul indus-
trial a avut ºi are ca obiectiv principal

crearea de locuri de muncã.
SC Moreni Parc Industrial SA ºi-a

început activitatea în anul 2002. Cu o
suprafaþã totalã de 25,2 ha, în Parcul
Industrial Moreni activeazã un numãr
de 42 societãþi comerciale, în care îºi
desfãºoarã activitatea 950 de salariaþi.

Consiliul Judeþean
Dâmboviþa îi informeazã pe
participanþii la traficul rutier
cã, în luna mai, va efectua,
prin societãþile comerciale de
profil, urmãtoarele activitãþi:

OObbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiþþiiii  ––
bbeenneeffiicciiaarr  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa::

● Drum de legãturã DJ
720E Gara Târgoviºte Sud -
centura Municipiului
Târgoviºte

● Reabilitarea / modern-
izarea DJ 503, pe traseul lim-
itã Jud. Teleorman - ªelaru -
Fierbinþi, km 87+070 - km
95+532 (8,462 km) ºi DJ 611,
pe traseul Fierbinþi - Viºina -
Petreºti, km 22+000 - km
41+694 (19,694 km).

● Covor asfaltic pe DJ
702G Ioneºti - Potlogeni Deal

● Îmbrãcãminte bitumi-
noasã uºoarã pe DJ 712A
Râu Alb - Runcu

● Reabilitarea DJ 702D
Dragomireºti - Hulubeºti

● Modernizarea DJ 702
lim. Jud. Argeº – Cândeºti-
Deal – Cândeºti-Vale

● Refacerea DJ 710A, la
limita satelor Diaconeºti ºi
Ulmetu

● Refacerea drumului
judeþean DJ 710, în zona km
3+300, pe raza satului
Miculeºti, oraºul Pucioasa,
care a fost afectat prin
ruperea pãrþii carosabile ca
urmare a eroziunii malului
drept al pârâului Bizdidel, la
limita unei apãrãri de mal
existente, lucrãrile de consoli-
dare fiind necesare pe aprox-
imativ 150 m; de asemenea,
la km 3+550, acesta este
afectat grav din cauza eroziu-
nii malului drept al pârâului
Bizdidel, fiind necesarã
realizarea de lucrãri de
apãrãri de mal suplimentare
pe o lungime de 100 m.

●Întreþinere îmbrãcã-
minte bituminoasã pe DJ 711
Comiºani - Cojasca

● Montare de indicatoare
rutiere pe alte drumuri jude-
þene

● Amenajare de plat-
forme staþionare pe DJ 601A
- Slobozia Moarã - Brezoaele

● Pod peste pârâul Rãtei,

pe DJ 714A, la Moroeni
● Pod peste DJ 711E, km

3+680, peste râul Ialomiþa, la
Ibrianu

● Refacere drum jude-
þean DJ 716, punct „Sara-
murã”, prin lucrãri de punere
în siguranþã a DJ 710B, la
Viºineºti, punct „Iulicã
Ciobanu”

OObbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiþþiiii
ddeerruullaattee  îînn  aassoocciieerree  ccuu  uunniittããþþii
aaddmmiinniissttrraattiivv--tteerriittoorriiaallee::

● Modernizare de strãzi
în Comuna Doiceºti

● Ranforsare DC 150 în
satul Voineºti, Comuna Voi-
neºti

● Modernizare de dru-
muri de interes local în
Comuna Glodeni

● Modernizarea drumu-
rilor locale DS 18 ºi DS 2088
în Comuna Poiana

● Modernizare strãzi în
comuna Gura ªuþii

● Asfaltare drumuri co-
munale ºi strãzi în comuna
Cojasca.

HHaallee nnooii îînn PPaarrccuull IInndduussttrriiaall MMoorreennii

Programul llucrãrilor lla iinfrastructura rrutierã ddin
Judeþul DDâmboviþa, vvalabil ppentru lluna mmai 22020

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a semnat
în data de 29 aprilie 2020, contractele
de execuþie, reparaþii ºi întreþinere de
covoare asfaltice, ale cãror lucrãri sunt
împãrþite în douã loturi, urmare a pro-
cedurii de achiziþie publicã.

Primul lot are o lungime de 21,948
km, iar sectoarele de drum care vor
face obiectul acestei investiþii (covoare
bituminoase) sunt:

● DJ 701, Ungureni - Corbii Mari,
sector pod Argeº - pasaj A1, 
km 31+190 - 33+945, L = 2,755 km

● DJ 702F, sector Ghergheºti -
Puntea de Greci, km 0+000 - 4+135, L
= 4,135 km

● DJ 702H, intersecþie DJ 702F -
Morteni, L = 7,508 km

● DJ 710, Miculeºti - Bezdead, 
km 2+600 - 3+400, km 3+600 - 5+400,
km 5+650 - 6+100, L = 3,05 km

● DJ 710B, Valea Lungã - Viºineºti,
km 0+000 - 3+000, L = 3,00 km

● DJ 721A, DN7 - Cuparu, 
km 0+000 - 1+500, L = 1,5 km

Unitãþile administrativ-teritoriale bene-
ficiare sunt: Corbii Mari, Petreºti, Morteni,

Bezdead, Valea Lungã ºi Dragodana.
Valoarea contractului de lucrãri este de
7.613.342,47 lei, fãrã TVA.

Cel de-al doilea lot, cu o lungime
totalã de 19,725 km, vizeazã lucrãri de
reparaþii ºi întreþinere pe mai multe
drumuri judeþene, respectiv:

● DJ 701A, Titu – Tomºani, 
L = 3,575 km

● DJ 702D, sector Dragomireºti, 
km 8+780 - 11+970, L = 3,190 km

● DJ 702E, sector Fãgetu -
Mãnãstirea Cobia – Frasin Vale, 
km 9+300 - 14+300, L = 5,00 km

● DJ 711B, Racoviþã - Bucºani, 
L = 3,14 km

● DJ 711E, Corneºti - DN 1A, 
km 7+040 - 8+416, L =1,376 km

● DJ 714A, Pucheni - Cabana
Cãprioara, L = 3,444 km

Pentru acest lot, unitãþile adminis-
trativ-teritoriale beneficiare sunt: Titu,
Costeºtii din Vale, Dragomireºti, Cobia,
Bucºani, Corneºti ºi Moroeni. Valoarea
contractului de lucrãri este de
6.644.244,65 lei, fãrã TVA.

VVaallooaarreeaa  ttoottaallãã  aa  cceelloorr  ddoouuãã  ccoonnttrraaccttee
eessttee  ddee  1166..996666..552288,,6677  lleeii,,  iinncclluussiivv  TTVVAA..

AApprrooxxiimmaattiivv 4422 ddee kkiilloommeettrrii ddee
ddrruummuurrii jjuuddeeþþeennee vvoorr ffii aassffaallttaattee
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IInntteerrvviiuu ccuu ddrr.. CCllaauuddiiuu DDuummiittrreessccuu,,
mmaannaaggeerruull SSppiittaalluulluuii JJuuddeeþþeeaann 

ddee UUrrggeennþþãã TTâârrggoovviiººttee

DDoommnnuullee  ddiirreeccttoorr,,  nnee  bbuuccuurrããmm  ssãã  rreeaalliizzããmm  aacceesstt  iinntteerr--
vviiuu  ccuu  dduummnneeaavvooaassttrrãã,,  ppeennttrruu  aa  ppuutteeaa  ssãã--ii  iinnffoorrmmããmm  ppee
ddââmmbboovviiþþeennii  ddeesspprree  ssiittuuaaþþiiaa  aaccttuuaallãã  ddiinn  jjuuddeeþþuull  DDââmmbboovviiþþaa
îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  mmããssuurriillee  îînnttrreepprriinnssee  ppeennttrruu  pprreevveenniirreeaa
rrããssppâânnddiirriiii  nnoouulluuii  CCoorroonnaavviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22..  PPeennttrruu
îînncceeppuutt  vvãã  rroogg  ssãã  îîmmii  ssppuunneeþþii  ccââtt  ddee  ggrreeuu  eessttee  ppeennttrruu  uunn
mmaannaaggeerr  ddee  ssppiittaall  ssãã  ccoooorrddoonneezzee  aaccttiivviittaatteeaa  ssaanniittaarrãã  îînn
aacceessttee  mmoommeennttee  ggrreellee  pprriinn  ccaarree  ttrreeccee  îînnttrreeaaggaa  þþaarrãã??

CCllaauuddiiuu  DDuummiittrreessccuu  ((CCDD)):: Într-adevãr, cu toþii trãim
momente foarte dificile. Frica de boalã ºi anxietatea sunt
copleºitoare ºi au pus stãpânire pe foarte mulþi români.
Oamenii s-au obiºnuit sã nu mai meargã la muncã, dar ºi
cu restul aspectelor pe care le presupune o astfel de si-
tuaþie. Existã uneori probleme psihologice, nu doar în rân-
dul oamenilor obiºnuiþi, ci ºi al cadrelor medicale,
pacienþilor sau persoanelor aflate în izolare sau carantinã.
Trebuie sã încercãm sã ne relaxãm ºi sã ne îmbunãtãþim
starea de spirit.

CCee  ppuutteeþþii  ssãã  nnee  ssppuunneeþþii  ddeesspprree  ddoottaarreeaa  ccuu  aappaarraattuurrãã,,
eecchhiippaammeennttee  mmeeddiiccaallee  llaa  nniivveelluull  SSJJUUTT??

((CCDD))::  În prezent, deþinem atât aparaturã, cât ºi echipa-
mente medicale. Dispunem de stocuri bune spre foarte
bune la absolut toate materialele de protecþie. Ne situãm
cu mult peste media naþionalã la nivelul mãsurilor de pro-
tecþie ºi al materialelor destinate acestui scop. Colegii de
la serviciul de achiziþii au fãcut eforturi mari pentru a
asigura toate materialele ºi echipamentele necesare pro-
tecþiei personalului medical ºi, implicit, a pacientului, pen-
tru cã am dispus ºi purtarea de mãºti de cãtre toþi pacienþii
internaþi în întregul spital. Aceastã mãsurã este cheia si-
guranþei pentru personalul medical, aspect care o este pri-
oritate pentru noi. Avem stocuri suficiente ºi nu facem
absolut nici o economie. Chiar îndemnãm, în cadrul
grupurilor de lucru, ca toþi asistenþii-ºefi din toate secþiile
sã facã aprovizionãri suficiente, în aºa fel încât personalul
sã se simtã în siguranþã atât fizic, cât ºi psihic, deoarece,
dacã personalul este aprovizionat constant cu materiale
de protecþie ºi nu se confruntã cu lipsa acestora, el are ºi
o siguranþã psihicã ºi lucreazã în condiþii de liniºte.

VV--aa  îînnggrriijjoorraatt  îînn  vvrreeuunn  mmoommeenntt  ffaappttuull  ccãã  nnuu  aaþþii  aavveeaa
ssuuffiicciieennttee  mmaatteerriiaallee  ddee  pprrootteeccþþiiee??

((CCDD)):: Au fost câteva momente, la început, când
aprovizionarea era extrem de dificilã. Când am constatat
cã stocul de mãºti a scãzut vertiginos, m-a încercat un
sentiment de panicã dar, cu sprijinul echipei pe care o am
ºi care meritã lãudatã, acest moment a fost depãºit
repede. De exemplu, la nivelul spitalului judeþean, consi-
derãm drept limitã de avarie la mãºti momentul în care
ajungem la 100.000 bucãþi. În clipa de faþã, avem în stoc
peste 300.000 mãºti simple. Continuãm aprovizionarea
pentru a nu avea nicio problemã.

EExxiissttãã  rriissccuull  ccaa  ppeerrssoonnaalluull  mmeeddiiccaall  ssãã  ssee  iinnffeecctteezzee  îînn
mmoommeennttuull  ssccooaatteerriiii  eecchhiippaammeennttuulluuii  ddee  pprrootteeccþþiiee..  CCee
mmããssuurrii  aaþþii  lluuaatt  îînn  aacceesstt  sseennss??

(CCDD))::  Avem trei grupuri de lucru, la nivelul SJUT, cu

medicii ºi asistenþii-ºefi. Le explicãm permanent cã
purtarea echipamentului este foarte importantã, dar poate
chiar mai importantã este dezbrãcarea acestuia, deoarece
în momentul dezbrãcãrii oamenii se pot contamina. Le
explicãm importanþa pãstrãrii regulilor de igienã. În afarã
de mãsurile de protecþie, ºi anume materiale ºi echipa-
mente pentru personalul medical, avem stabilite foarte
bine circuitele epidemiologice, iar pentru acest lucru tre-
buie sã laud echipa de epidemiologi, care este una
deosebitã ºi care a lucrat într-un mod remarcabil, creând
ºi comunicând personalului tot ceea ce era necesar pen-
tru ca acesta sã poatã respecta circuitele. Ca mãsurã
suplimentarã, începând cu data de 21 aprilie, am dispus
ca, în momentul dezechipãrii, personalul sã fie asistat de
o echipã care supravegheazã ºi/sau ajutã la realizarea
acestei operaþiuni, în aºa fel încât sã eliminãm orice even-
tuale greºeli.

CCuu  ccee  pprroobblleemmee  vvãã  ccoonnffrruunnttaaþþii  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall
sseeppaarrããrriiii  ppaacciieennþþiilloorr  ssuussppeeccþþii  ddee  cceeii  ccaarree  ssuunntt  ppoozziittiivvii??

((CCDD))::  Trebuie sã precizez cã majoritatea problemelor le
întâmpinãm cu pacienþii suspecþi, întrucât sunt mai greu
de internat. Motivul este faptul cã, pânã la confirmarea lor
ca pozitivi sau negativi, trebuie cazaþi câte unul, în
saloane separate, care sã dispunã de toalete proprii. Vã
daþi seama cã este o problemã. În ce priveºte spitalele din
România, sunt foarte puþine saloane cu toalete separate.
Noi, la nivelul Secþiei de Boli Infecþioase, avem doar 12
saloane de acest tip ºi încã 12 în Secþia de Pneumologie.

AAvveeþþii  îînn  vveeddeerree  ººii  aammeennaajjaarreeaa  aallttoorr  ssppaaþþiiii  ppeennttrruu
ppaacciieennþþiiii  ccuu  iinnssuuffiicciieennþþãã  rreessppiirraattoorriiee??

((CCDD)):: Da, deja am fãcut acest lucru. Am amenajat, în
clãdirea Ortopediei, un compartiment de Terapie
Intensivã, cu ºase paturi pentru pacienþii cu insuficienþã

respiratorie severã, care necesitã ventilaþie mecanicã,
unde vom avea ºi alþi pacienþi pozitivi, cu patologie asoci-
atã. Am amenajat ºi am dotat spaþiile cu ceea ce este
necesar. Vreau sã le mulþumesc sponsorilor, celor care
ne-au ajutat cu paturi de terapie intensivã, monitoare de
funcþii vitale ºi ventilatoare.

SScchheemmeellee  ddee  ttrraattaammeenntt  ddiiffeerrãã  mmuulltt  ddee  llaa  uunn  ssppiittaall  llaa
aallttuull??

((CCDD)):: Nu, nu diferã pentru cã ele sunt aprobate printr-
un ordin naþional, iar medicii noºtri au corelat tratamentul
ºi, în plus, se consultã cu specialiºti de la Institutul
Naþional de Boli Infecþioase Prof. Dr. Matei Balº, care este
centrul naþional de referinþã. Avem foarte multe cazuri vin-
decate, nu pot spune câte anume deoarece legislaþia nu
îmi permite, dar evoluþia pacienþilor a fost bunã. Dispunem
de toatã medicaþia necesarã tratamentului adecvat.

DDaattãã  ffiiiinndd  ssiittuuaaþþiiaa  aaccttuuaallãã,,  nnee  ppuutteemm  aaººtteeppttaa  llaa  oo  ccrriizzãã
ddee  ppaattuurrii  ppeennttrruu  ppaacciieennþþiiii  ccuu  CCOOVVIIDD--1199??

((CCDD)): Deocamdatã, în Dâmboviþa, nu avem o situaþie
care sã genereze o crizã de paturi, de spaþii destinate
pacienþilor cu COVID-19 sau suspecþilor, însã niciodatã nu
trebuie sã spui niciodatã! Având în vedere faptul cã spi-
talul din oraºul Pucioasa, care a fost desemnat ca 
spital-suport, ºi-a intrat în atribuþii ºi este funcþional, ne
ajutãm cu colegii de acolo ºi transferãm tot ceea ce
înseamnã cazuri cu simptomatologie uºoarã spre medie.
ªi tot pentru a veni în sprijinul lor, dacã situaþia pacienþilor
se agraveazã, în cazul celor transferaþi, noi îi reprimim la
Târgoviºte întrucât aici avem, separat, compartimente de
terapie intensivã.

CCee  ppuutteeþþii  ssãã  nnee  ssppuunneeþþii  ddeesspprree  sseeccþþiiaa--ssuuppoorrtt  ddee  llaa  ssppii--
ttaalluull  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  MMoorreennii??

((CCDD)): De când a intrat Spitalul Moreni în funcþiune ca
maternitate Covid-19, nu am avut niciun caz de gravide
infectate.

CCrreeddeeþþii  ccãã  rreellaaxxaarreeaa  mmããssuurriilloorr  ddee  iizzoollaarree  ssoocciiaallãã  vvaa
aavveeaa  ccaa  eeffeecctt  ccrreeººtteerreeaa  nnuummããrruulluuii  ddee  îîmmbboollnnããvviirrii??

((CCDD)): Ar putea avea un efect negativ dacã nu apelãm
la conºtiinþa individualã a fiecãruia. În continuare trebuie
sã fim conºtienþi de existenþa pericolului, sã nu îl minima-
lizãm, dar nici sã nu intrãm în panicã.

SSppããllaarreeaa  ccuu  aappãã  ººii  ssããppuunn  eessttee  oo  mmããssuurrãã  ssuuffiicciieennttãã??
((CCDD)):: Spãlarea cu apã ºi sãpun este cheia rezolvãrii ºi

pãstrãrii igienei. Mãsurile de bazã în materie de igienã
sunt spãlatul cât mai des cu apã ºi sãpun, purtarea mãºtii
în colectivitãþi, mai ales în magazine ºi supermarket-uri,
unde încã sunt persoane care nu poartã mascã.

CCee  llee  rreeccoommaannddaaþþii  ddââmmbboovviiþþeenniilloorr  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa
uurrmmããttooaarree??

((CCDD)):: Îi îndemn sã respecte toate recomandãrile spe-
cialiºtilor pentru a se putea proteja pe ei înºiºi, dar ºi pe
familiile lor, de riscul de infectare cu virusul 
SARS-CoV-2. Le recomand sã nu îºi piardã optimismul, sã
fie încrezãtori în faptul cã, prin eforturile comune ale tutu-
ror acelora care pot da o mânã de ajutor de orice naturã,
vom putea reveni la viaþa noastrã de dinaintea pandemiei.
Le doresc multã sãnãtate tuturor ºi doresc sã-i asigur cã
suntem alãturi de ei! Am speranþa cã totul va fi bine!

În data de 13 aprilie 2020, reprezen-
tanþii Ambasadei Republicii Populare
Chineze în România au solicitat
preºedintelui Consiliului Judeþean Dâm-
boviþa, Alexandru Oprea, desemnarea
unor medici din judeþul nostru care sã
participe, în data de 16 aprilie, la o video-
conferinþã organizatã prin asistenþa
tehnicã a Oficiului Afacerilor Externe ºi
Comisiei Municipale de Sãnãtate din
Shanghai, în cadrul cãreia aceºtia sã
beneficieze de experienþa medicilor
chinezi în lupta cu noul Coronavirus.

Din partea Spitalului Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte, la videoconferinþã au
participat managerul spitalului, dr.
Claudiu Dumitrescu, directorul medical,
dr. Andrei Tomescu, ºi un medic din
cadrul Secþiei de Boli Infecþioase.

Urmare a acestei videoconferinþe, dr.
Andrei Tomescu, directorul medical al
SJUT, a precizat câteva aspecte referi-
toare la experienþa împãrtãºitã de spe-

cialiºtii chinezi: „Conferinþa a fost un
lucru interesant pentru faptul cã medicii

chinezi ne-au prezentat ceea ce au fãcut
ei în cazul epidemiei de la Shanghai, din

luna aprilie a acestui an. Ce ar fi de reþi-
nut este faptul cã, din 134 de pacienþi
grav internaþi în spital, au avut un singur
deces. ªi atunci, din toatã procedura
medicalã pe care au fãcut-o, putem sã
tragem învãþãminte corecte. Sigur, au fost
prezentate foarte multe detalii tehnice din
punct de vedere medical. La aceastã
videoconferinþã a participat ºi un medic
din cadrul Secþiei de Boli Infecþioase ºi
împreunã ne-am notat toate etapele de
tratare a pacientului infectat cu 
COVID-19. Ne-au împãrtãºit din expe-
rienþa lor, iar procedurile nu sunt cu mult
diferite de ceea ce facem ºi noi la acest
moment. Sigur cã sunt multe aspecte de
care trebuie sã þinem seama, cum ar fi:
pacienþii cu boli hematologice, folosirea
anticoagulantelor în terapia pentru
COVID-19, pacienþii vârstnici, oxigenote-
rapia, care trebuie aplicatã încã de la
început. În concluzie, foarte multe lucruri
interesante, a fost un câºtig pentru noi”.

COVID-119: AAutoritãþile ddâmboviþene aau ppregãtit 
planuri dde lluptã îîmpotriva nnoului CCoronavirus

MMaaii mmuullþþii mmeeddiiccii cchhiinneezzii aauu ooffeerriitt mmeeddiicciilloorr
rroommâânnii eexxppeerriieennþþaa lloorr îînn ttrraattaarreeaa CCOOVVIIDD-1199


	9f83e9dd28a7295d7a3758fba05a94371f33d3a209d41a403847a158f1d4d1d2.pdf
	9f83e9dd28a7295d7a3758fba05a94371f33d3a209d41a403847a158f1d4d1d2.pdf
	9f83e9dd28a7295d7a3758fba05a94371f33d3a209d41a403847a158f1d4d1d2.pdf

