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că, prin hotărârea Consiliului Judeţean această „năpastă” şi va fi reluată, desigur, lăsa locuitorii judeţului nostru fără hrană Pandemia de coronavirus s-a răsfrânt 
Călăraşi, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie activitatea CJCC? Aţi punctat, succint, pentru spirituală. Vom compensa cu multe alte firesc şi asupra activităţii Centrului 
a redirecţionat în această perioadă o parte din cititorii Arena şi www.arenamedia.ro câteva surprize, plăcute de data aceasta.Judeţean de Creaţie şi Cultură 

n În curând, după ştiinţa mea, veţi „bifa” şi Călăraşi, instituţie subordonată 
primul an în calitate de manager al CJCC. Cum Consiliului Judeţean Călăraşi. 
a fost? V-aţi încadrat în „parametrii” fixaţi în 

Managerul, Virgil Diaconu, a trecut în fişa postului? E loc de mai bine?
revistă activitatea desfăşurată în acest Întotdeauna e loc de mai bine. Eu mi-am 
an, dezvăluind şi o parte din îndeplinit toate target-urile pe care le-am avut 
„surprizele” pregătite după ce va fu prin contractul de management şi sper ca în 

continuare, în echipă cu preşedintele Vasile reluată „viaţa” în cadrul instituţiei. 
Iliuţă, să aducem în sufletele călărăşenilor un 
plus de bucurie. Spun în echipă cu acest om, n Din păcate, din pricina pandemiei de 
pentru că văd la dumnealui o aplecare coronavirus care a afectat aproape o lume 
permanentă către actul de cultură şi cred întreagă, inclusiv activitatea Centrului 
sincer că numai cu el putem continua Judeţean de Creaţiei şi Cultură a fost 
programele pe care ni le-am propus. Sper să suspendată, de la jumătatea lunii martie. Vă 
mai ia un mandat ca să ducem la bun sfârşit tot rog să ne spuneţi care sunt consecinţele 
ce am demarat.imediate. Pe de altă parte, ştiu că pregătiţi şi 

o „surpriză” călărăşenilor în această pauză n În astfel de momente de cumpănă, care ar 
forţată. Despre ce ar fi vorba? fi gândurile dvs. şi ale echipei pe care o 
Adevărul este că genul nostru de activitate a coordonaţi, aici în cadrul CJCC, pentru 
fost lovit din plin de carantină. A trebuit să călărăşenii iubitori de spectacole? Ce vă mai 
anulăm o mare parte din rezultatele muncii propuneţi în această echipă?
depuse de noi în ceea ce priveşte pregătirea Un proiect nou ar fi şi acela de  repunere pe 
sezonului artistic şi nu numai în judeţul picioare a sălii cinematografului Orizont. Avem sumele alocate iniţial pentru spectacolele din proiecte în care sunt implicaţi şi „artişti” Călăraşi. A trebuit să anulăm rând pe rând 

în vedere recuperarea sălii pe care să o trimestrul 2 al acestui an, în valoare de călărăşeni din întreg judeţul.spectacole ale unor mari nume ale scenei 
amenajam prin renovare în interesul aproximativ 5 miliarde lei vechi, către spitalul româneşti şi internaţionale, cum ar fi: Doru Suntem cu ochii pe virus. Doar n-o să stăm în 
locuitorilor zonei Big, astfel încât aceştia să fie Călăraşi.Octavian Dumitru, Direcţia 5, Fuego, Elena loc din această cauză. Mergem mai departe şi 
mai aproape de fenomenul cultural călărăşean. Gheorghe, Ducu Bertzi, Victor Socaciu, Florin n Ce ne spuneţi despre activitatea oamenii noştri pregătesc în continuare 
Dorim să redeschidem cinematograful, de Chilian, Emeric Imre, Smiley, Feli, Delia, desfăşurată în cadrul Centrului de la începutul programul nostru de suflet numit „AURUL DE 
această dată de la 3D în sus (de ce nu şi 5D), şi Katanga, Nelu Ploieşteanu, ASU (pentru Ziua anului? Au avut loc o serie de spectacole cu BĂRĂGAN”, unde, după cum cunoaşteţi deja 
să pregătim scena şi pentru piese de teatru, rromilor) şi, nu în ultimul rând, surpriza mare priză la public, indiferent de vârstă. ne vom implica în scoaterea la lumină a 
spectacole de muzică şi dans. S-a dovedit că deosebită pe care o pregătisem pentru valorilor culturale călărăşene.Da, şi pe noi ne-a luat prin surprindere 
sala ”Ştirbei Vodă” a Consiliului Judeţean este călărăşeni, pentru data de 16 mai, cunoscutul afluenţa de public la spectacolele realizate cu n Credeţi că în acest an va fi suspendat 
prea mică pentru a satisface nevoile culturale compozitor şi interpret Goran Bregovici, în ocazia sărbătoririi Micii Uniri, de Valentine's Festivalul Naţional „Flori de Mai” sau va fi 
ale călărăşenilor.concert extraordinar! Day, Dragobete, Ziua Femeii, show-uri la care programat la o data ulterioară? Dar Festivalul 
Îi asigur pe călărăşenii mei că, atâta timp cât Cât despre surprizele dorite, tot ce vă spun au contibuit mari artişti ai României: Irina „Hora Mare”? Sunt două „borne” importante 
echipa aceasta va rămâne la conducerea deocamdată este că sperăm să mutăm la Loghin, Floarea Calotă, Veta Biriş, Trupa Taxi, care au marcat viaţa culturală locală, 
judeţului, nu vor mai fi nevoiţi să meargă la Călăraşi un apreciat festival internaţional de trupa Distinto, Mircea Rusu, Emil Drăgoi, naţională şi chiar internaţională...
Bucureşti pentru a vedea spectacole valoroase muzică uşoară, ce va avea loc în perioada 3-5 Gabriel Dorobanţu, Cătălin Crişan, Ionuţ La această oră vă pot spune cu certitudine că 

noiembrie. Mai mult nu vă divulg. Galani, Greek4U, Constantin Măgureanu. pe scene scumpe.  Vor veni spectacolele la cele două mari festivaluri nu se vor ţine în 
Călăraşi. Acesta va fi fluxul!Tot pe această cale vreau să anunţ călărăşenii n Ce aveţi în vedere după ce scăpam de acest an. Tot ce vă pot informa este că nu vom 

camere, pe care le-am pus la dispoziţia medicilor. Deja îi avem acolo 
pe cei 3 medici în carantină. Camerele acelea vor sluji pentru odihna 
medicilor.
Pe de altă parte, ce ţine de Primărie, ne-am încadrat în prevederile 
ordonanţelor militare. Am demarat deja spălarea străzilor, a scărilor 
de bloc şi am trecut la montarea dozatoarelor cu dezinfectanţi, pe 
fiecare scară. Vreau să spun şi o fac cu mândrie, un rol important îl 
are doamna Dana Marin care pune foarte mult suflet în tot ceea ce 
face.
Astăzi, spre seară, cred că terminăm de montat dozatoarele în toate 
scările de bloc. Suntem pregătiţi să le reîncărcăm după 2 zile dar în 
acelaşi timp vrem să facem apel la locuitorii de la blocuri pentru că 
suma este infimă pentru un apartament. Dacă pe o scară sunt 16 
apartamente, înseamnă că fiecare va contribui cu câte un leu şi un 
pic în condiţiile în care spirtul sau dezinfectantul din dozator 
valorează în jur de 20 de lei. Dar nu din cauza banilor aş face apelul ci 
din cauza faptului că oamenii pe care-i avem, trebuie „să-i folosim” în 
alte scopuri.
Spre sfârşitul acestei săptămâni, începem din nou să spălăm toate 

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, a oferit noi informaţii scările cu dezinfectant. Deci, ne-am mişcat foarte repede. Încă o dată 
aş vrea să subliniez, merite incontestabile are doamna inginer Dana privind starea de lucruri din cadrul spitalului municipal, în 
Marin. De ce să nu fim corecţi şi să nu recunoaştem meritele contextul pandemiei de coronavirus. În zilele următoare, 
oamenilor!susţine, Ţone, vor sosi măştile şi combinezoanele însă în 
Mai mult, tot acest proces de dezinfectare a scărilor şi montare de opinia sa, marea problemă e generată de...medici. În altă 
dozatoare se face cu oamenii Primăriei. Nu am externalizat niciun 

ordine de idei, Primăria s-a încadrat în prevederile impuse serviciu. Acesta-i şi motivul pentru care ne-am putut mişca aşa de 
de ordonaţele milittare, declanşând deja operaţiunile de repede. Avem bani deocamdată... că vom rămâne peste câteva luni 
dezinfectare a scărilor de bloc şi dotarea acestora cu fără salarii, vom vedea atunci. Acum este extraordinar de important 

să combatem acest coronavirus.dozatoare care conţin dezinfectanţi. Primarul Ţone a mai 
n Spuneţi-mi, în momentul de faţă, aveţi persoane infectate în precizat că în astfel de vremuri critice, politica nu-şi are 
spital?rostul, cu atât mai puţin la nivelul spitalului arătând cu 
Nu, nu avem nici una. Au fost suspecte 2 persoane. Una a ajuns la degetul spre cei care au generat tensiuni nejustificate.
Matei Balş, după 14 zile s-a constatat că nu are nimic şi s-a dus acasă. 
Ar mai fi acest medic rezident care e dus la Matei Balş. Am mai avut o n Domnule primar, care ar fi, vă rog, ultimele noutăţi, de la dvs. de 
persoană, tot la fel de suspectă, în vârstă de 69 de ani. A fost dusă la la Olteniţa, în ceea ce priveşte bătălia cu noul coronavirus?
rândul său la Matei Balş. Deci, noi la ora actuală, în  Spitalul Olteniţa Aş minţi dacă aş spune că totul merge ok. Dar, nu e aşa. Nu e aşa 
nu avem nici un caz de coronavirus. pentru că avem mari probleme la spital. Dacă până acum m-am 
Cea mai mare problemă o reprezintă, din păcate, acele reclamaţii, în lăudat, de fiecare dată, cu spitalul şi spuneam că e la un standard 
opinia mea, lipsite de suport pe care gruparea Cocişilă le-a făcut superior, acum pot să afirm cu durere în glas că nu suntem pregătiţi 
până la...Tutankamon.pentru acest coronavirus. Nu avem tot ce ne trebuie. Nu avem 
n Ce anume vă reproşează?suficiente măşti şi combinezoane, nu avem decât 2 aparate de 

ventilare la ATI. Este total insuficient! Acum avem bani dar n-avem de Nu mie. Ei spun, vezi Doamne!, că actuala echipă de conducere a 
unde să le procurăm. Zilele astea vom primi şi măşti şi spitalului nu e bună, nu e competentă. Dar cu excepţia doamnei 
combinezoane, pe-astea le-am rezolvat. Smochină, toţi ceilalţi au făcut parte din echipa dumnealui. Cum, 

atunci erau buni şi acum nu? Au distrus spitalul atunci când Marea problemă e însă la medici. Unii dintre ei sunt inconştienţi. 
dumnealui era director. Dar acum, ar vrea să-i oprească. Să se Doamna doctor Pătrău, o „somitate” de medic şi-a permis să aducă 
hotărască: sunt sau nu buni? un medic rezident, să-l plimbe prin tot spitalul fără mască, fără 

mănuşi. După 2 zile, aflăm că medicul rezident respectiv a fost testat Din păcate, se pare că în acest joc e foarte multă politică. Cocoşilă şi 
pozitiv. Astăzi când vorbesc cu dvs. e în carantină şi doamna Pătrău şi lidera de sindicat care figurează pe lista de candidaţi pentru Consiliul 
alţi vreo 2 medici cu care a intrat în contact. Doamna Pătrău este Local a PNL-ului fac nişte jocuri urâte! În această perioadă, nu e deloc 
susţinătoarea doctorului Cocoşilă care zilnic face câte o reclamaţie. E „sănătos” să facem politică. Acum nu e loc decât de politica făcută în 
obsedat, pur şi simplu, să redevină director. Din păcate, pentru noi, slujba cetăţeanului. Să apărăm oamenii ca să nu se îmbolnăvească. 
asta ştirbeşte cu mult din prestigiul spitalului. Dar văd că se intră într-un joc politic perfid, inclusiv la nivel de 

Călăraşi. Dacă se va ajunge în situaţia în care politica se va coborî la După cum ştiţi, spitalul nostru a fost ales de Ministerul Sănătăţii ca 
nivelul spitalului, ei bine, atunci să ştiţi că nu mai avem nicio şansă!spital – suport. Asta presupune că oricând putem primi bolnavi 

COVID pe care suntem obligaţi să-i tratăm. Dar noi, indiferent ce n Care ar fi mesajul dvs. pentru olteniţeni?
pacient ar veni în spital, astăzi când vorbesc cu dvs., trebuie să-l Să asculte şi să urmeze cu sfinţenie indicaţiile, mesajele autorităţilor 
tratăm ca pe un bolnav COVID. Asta presupune ca, tot timpul, medicii pe care le primim pe canalele oficiale, să avem grijă de igiena 
să fie echipaţi cu combinezoane, cu măşti performante ca să putem personală şi să stăm cât mai mult cu putinţă în casă. Într-o 
preîntâmpina toate problemele de care ne izbim. autoizolare impusă care poate salva multe vieţi. Mai ales că ne mai 
Am ajuns la o înţelegere cu cei care deţin Vila Europa. Avem acolo 12 aşteaptă o lună de stare de urgenţă.

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, a reacţionat după 
„dreptul la replică” al doctoriţei Ioana Pătrău, medic 
specialist în medicină internă, apărut în media locală, 
făcând următoarele precizări:

„Încă de la sfârşitul lunii martie, eu din banii mei am 
sponsorizat spitalul cu 40 de combinezoane 
performante şi o dată cu mine a donat şi firma M.D.E. 
20 de combinezoane. În luna martie, s-au consumat la 
Spitalul Olteniţa, fără să avem vreun caz COVID – 19 
peste 10 mii de măşti.

În legătură cu afirmaţiile d-nei. dr. Pătrău Ioana este 
ruşinos cum procedează, atunci când dânsa a mers la 
Vila Europa, în paranteză fie spus, primarul avea 
inţelegere cu patronul de acolo să pună la dispoziţia 
medicilor 12 camere. Nu era dată încă Ordonanţa 
militară 7 din care citează doar o parte a articolului 16. 
Când dânsa a ajuns acolo mai erau doi medici care 
beneficiau de cazare. Citiţi Ordonanţa militară 7 şi 
vedeţi când trebuie alocate spaţii de cazare pentru 
medici. Acele spaţii sunt pentru odihnă. Punctul de 
vedere al DSP este că medicii  vor beneficia de 
prevederile art. 16 din ordonanţa militară doar atunci 
când vom avea pacienţi COVID în spital. Dacă dânsa a 
ales să se facă de râs spunând că a solicitat în data de 1 
aprilie în baza ordonanţei militare nr. 7 apărută în data 
de 4 aprilie, este problema ei.

În legătură cu ameninţările dânsei, afirm cu tărie că 
minte, dar la caracterul pe care îl are nu mă miră. Nu 
am vorbit cu dumneaei niciodată în particular, în rest 
dacă are martori să spună, să dezvolte.

Totul este o înscenare politică marca PNL. Gruparea dr. 
Cocoşilă, dr. Pătrău, dr. Roşu, toţi 3 ajutaţi de liderul de 
sindicat Teodora Ghezea (care este pe lista de consilieri 
PNL), vrea să bulverseze activitatea din spital făcând 
reclamaţii la toate forurile posibile, fără să ţină cont că 
primele reclamatii s-au dovedit neadevărate aşa cum 
cred eu că vor fi toate. Ce a distrus domnul Cocoşilă în 4 
ani, am reuşit să reclădim şi să facem un spital 
european, zic eu. În aceste clipe grele pentru toată ţara 
nu cred că este loc pentru politică.” susţine primarul, 
Petre Ţone.

Simţindu-se lezată după afirmaţiile făcute de primarul 
Ţone în cadrul unui interviu acordat, luni, cotidianului 
online www.arenamedia.ro, doctoriţa Ioana Pătrău a 
transmis unei publicaţii locale următorul „drept la 
replică”: „Primăria Olteniţa nu a respectat Ordonanţa 
militară 7 art 16 prin care era obligată să pună la 
dispoziţia personalului medical spaţii de cazare. Eu nu 
am fost contactată nici de spital şi nici de primărie să 
merg într-un spaţiu de cazare nici până astăzi, la data la 
care scriu aceste rânduri, deşi am făcut o solicitare către 
spital încă din 1 aprilie. Locaţia unde mă aflu, a fost 
pusă la dispoziţie de către proprietar nu de primarie sau 
spital. Aşa cum îşi începe interviul dl primar ”Zilele 
acestea vom primi şi măşti şi combinezoane”…. este o 
recunoaştere clară a lipsei echipamentelor de protecţie 
din spital la data interviului 6 aprilie 2020.”

Medicul oftalmolog, Simona funcţionarea tuturor unităţilor să bulverseze activitatea din spital 
Smochină ar avea, se pare, zilele sanitare din subordinea autorităţilor făcând reclamaţii la toate forurile 
numărate la conducerea Spitalului administraţiei publice locale şi posibile, fără să ţină cont că primele 
Municipal Olteniţa. Cei câţiva medici exercită exclusiv atribuţia de numire, reclamatii s-au dovedit neadevărate 
(6, 7, potrivit unor surse bine suspendare şi eliberare din funcţie a aşa cum cred eu că vor fi toate.”
informate!) care o contestă din persoanelor care ocupă funcţii de Liberalii lui Milescu (cunoscut în 
sculare până-n culcare, bombardând conducere în cadrul acesteor unităţi”. scriptele fostei Securităţi comuniste 
deja instituţiile abilitate, cu fel de fel Numai că distinşii medici care nu mai sub numele de Carol / Orfeliu),  care 
de “mizerii” la adresa ei, beneficiază pot trăi „în infernul” instaurat de „sponsorizează” politic această 
şi de un puternic sprijin politic Smochină, omit un lucru. Esenţial. campanie mârşavă de denigrare 
asigurat, evident din umbră, de fostul Potrivit prevederilor OUG de mai sus, iniţiată de „reclamagi de meserie”, 
primar, Costinel Milescu, înscris de managerii pot fi „suspendaţi sau au de fapt două scopuri majore. 
puţină vreme în PNL, deşi spunea că eliberaţi din funcţie” cu „uşurinţă” Primo, să-i dea la temelie lui Ţone, 
era topit după PNŢ MM. dar pe motiv de incompetenţă. Ori în capitalizând politic, în plină 
Contestatarii speră aşadar ca cazul doctoriţei Simona Smochină pandemie, situaţia din spital pe care 
“ofensiva” lor să dea şi roade (personal n-o cunosc şi ştiu că n-are o văd „dramatică”, deşi e foarte 
prevalându-se în plus şi de nevoie nici de „avocaţi”!), numai de departe de realităţile din ţară. (vezi 
prevederile articolului 1 ale OUG 40 / incompetenţă nu poate fi vorba în Suceava, Arad, conduse de baroni 
2020 privind întărirea capacităţii condiţiile în care în spital, PNL de care nu se atinge nimeni din 
administrative a sistemului sanitar transformat în spital – suport nu instituţiile Statului de drept). 
care sună aşa „Începând cu data pentru că aşa a vrut Ţone ci Secundo, să pună mâna pe spital pe 
intrării în vigoare (n.r. 2 aprilie) a Ministerul Sănătăţii, nu există nici un care să-l conducă prin intermediul 
prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bolnav COVID – 19! „eternului” Cocoşilă, fost manager al 
perioada situaţiei de urgenţă, spitalului care a reuşit, printre altele, Să mai aflăm o dată părerea 
instituită în condiţiile ordonanţei de şi „mega performanţă” de a nu primarului Ţone faţă de această stare 
urgenţă a Guvernului nr 1 / 1999 aduce nici un medic la Olteniţa în de lucruri care se derulează în spital, 
privind regimul stării de asediu şi timpul mandatului său de 4 ani. nu de-acum ci de o bună bucată de 
regimului stării de urgenţă aprobată timp. „Este o înscenare politică Dar cum rămâne cu politizarea? Că 
cu modificări şi completări prin Legea marca PNL. Gruparea dr. Cocoşilă, cică n-a făcut bine până acum. Deci 
453 / 2004 cu modificările şi dr. Pătrău, dr. Roşu, ajutaţi de liderul tot ce vine pe filieră PNL e pe 
completările ulterioare, Ministerul de sindicat Teodora Ghezea (care competenţă şi profesionalism? Niiii-
Sănătăţii coordonează organizarea şi este pe lista de consilieri PNL), vor noo, niiii-nooo!

n CJCC Călăraşi

Spitalul municipal Olteniţa va clădirii, aflat într-o stare avansată de 
beneficia de o infuzie financiară de degradare. 
1,6 milioane lei, sumă ca va fi utilizată Prin adresa nr 303 / 16.03.2020, 
pentru achiziţionarea de materiale şi Protopopiatul „Sf. Ierarh Martie 
echipamente de protecţie şi Antim Ivireanul” solicită alocarea 
medicale, în contextul pandemiei de sumei de 100 de mii de lei pentru 
coronavirus, după aprobarea sprijinirea bisericilor din municipiul 
Proiectului de hotărârii privind Olteniţa dar se propune alocarea 
rectificarea bugetului local pe anul sumei de 30 de mii de lei.
2020, în cadrul şedinţei extraordinare În urma verificării bugetului aprobat, 
de îndată desfăşurată vineri, 3 aprilie. s-a constatat că la întocmirea 
Consilierii locali au mai aprobat şi acestuia nu au fost prevăzute sumele 
suma de 440 de mii de lei pentru necesare pentru plata burselor 
continuarea unor lucrări de investiţii sociale şi medicale de la Şcoala 
în infrastructura stradală. Gimnazială Alexandru Vlahuţă în 
„Prin Hotărârea Consiliului Judeţean sumă de 2 mii de lei. Pentru 
Călăraşi se alocă suma de 1,5 remedierea acestei erori, se propune 
milioane lei pentru dotarea alocarea sumei menţionate.
Spitalului Municipal Olteniţa cu Prin referatul întocmit de Direcţia de 
materiale şi echipamente de Urbanism se solicită majorarea 
protecţie şi medicale. În completarea sumelor alocate pentru lucrările de 
acestei sume, se propune alocarea investiţii „Reabilitare trotuare în 
din bugetul local a sumei de 100 de municipiul Olteniţa, et. a II-a, lot I, 
mii de lei. cu 90 de mii de lei şi „Modernizare 
Prin adresa nr 421 / 29.01.2020, str. Digului, tronson Bd-ul Republicii 
Liceul Tehnologic Ion Ghica solicită – str. Doctor Lucian Popescu” cu 350 
alocarea sumei de 130 de mii de lei de mii de lei”, se arată în Referatul de 
pentru realizarea unor lucrări de aprobare al Hotărârii mai sus – 
reparaţii capitale la acoperişul menţionate.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Programul Interreg V-A România-Bulgaria, finanţat spitalelor din Zimnicea şi Svishtov”,  implementat 
de Uniunea Europeană din Fondul European pentru de către Unitatea Administrativ Teritorială – Oraşul 
Dezvoltare Regională (FEDR), îşi mobilizează Zimnicea, în calitate de Beneficiar Lider şi 
mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru a Municipalitatea Svishtov, Beneficiar 2, au fost 
ajuta statele membre să îşi coordoneze achiziţionate echipamente medicale care au 
răspunsurile naţionale, luând măsuri ferme pentru completat nevoile spitalelor din Zimnicea şi 
a consolida sectoarele de sănătate publică din Svishtov. În vederea tratării pacienţilor infectaţi cu 
ţările noastre şi pentru a atenua impactul Covid-19, Spitalul Caritas din Municipiul Roşiorii de 
socioeconomic în Uniunea Europeană. În aceste Vede a fost desemnat ca spital suport pentru 
vremuri de criză, peste tot în Uniunea Europeană, tratarea pacienţilor infectaţi şi, fiindcă nu deţine 
ţări, regiuni şi oraşe le dau o mână de ajutor toată aparatura necesară, Spitalul Orăşenesc 
vecinilor lor şi celor care au nevoi mai stringente. Zimnicea a venit în ajutor, punând la dispoziţie 
Se donează echipamente, se tratează pacienţi din următoarele echipamente: 2 injectomate, 3 
zona sau ţara învecinată, se repatriază cetăţeni monitoare funcţii vitale şi 1 aparat de anestezie 
blocaţi în străinătate. Solidaritatea europeană nu generală, echipamente care au fost achiziţionate 
se dezminte. În acest sens, este în interesul tuturor în cadrul proiectului menţionat, făcând ca 

aproape de beneficiarii Programului, asigurând 
ca Europa, statele membre şi cetăţenii lor să iasă obiectivele noastre iniţiale să fie şi mai relevante.

asistenţa tehnică precum şi rambursarea fondurilor 
puternici din această criză. Şi în această perioadă grea, echipa Biroului 

atât de necesare, folosind mijloace de comunicare 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria a finanţat Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 

moderne, contribuind în mod activ la 
o serie de proiecte ce s-au adresat domeniului Călăraşi pentru graniţa România-Bulgaria (BRCT 

implementarea proiectelor, în acelaşi timp având 
sănătăţii, în cadrul axei prioritare 5 – O regiune Călăraşi) / Secretariatul Comun (SC) pentru 

ca prioritate protejarea sănătăţii tuturor prin 
eficientă, ce au avut ca principal rezultat acela de Programul Interreg V-A România-Bulgaria este 

reducerea răspândirii virusului.
a spori nivelul de cooperare prin dezvoltarea de 

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
acţiuni comune concrete cu scopul de a îmbunătăţi 

V-A România–Bulgaria, despre evenimentele 
starea generală de bine a cetăţenilor din zona 

viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă 
transfrontalieră. Astfel, în cadrul proiectului 

invităm să accesaţi pagina de internet 
ROBG-174, “Sănătatea ta contează! Modernizarea 

www.interregrobg.eu. 

Sănătatea cetăţenilor – Prioritate a Programului Interreg V-A România-Bulgaria 

n Olteniţa

Liberalii vor să pună mâna pe Spitalul Municipal 
„forţând” debarcarea actualei managere

n Primăria Olteniţa

1,6 milioane lei pentru 
Spitalul municipal

P. Ţone, reacţie după 
“dreptul la replică” al 

doctoriţei Pătrău: Acele 
spaţii sunt pentru odihnă

Petre Ţone: Zilele astea vom primi şi măşti şi 
combinezoane însă marea problemă e la medici! V. Diaconu: Nu vom lăsa locuitorii judeţului nostru fără 

hrană spirituală. Vom compensa cu multe alte surprize!
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că, prin hotărârea Consiliului Judeţean această „năpastă” şi va fi reluată, desigur, lăsa locuitorii judeţului nostru fără hrană Pandemia de coronavirus s-a răsfrânt 
Călăraşi, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie activitatea CJCC? Aţi punctat, succint, pentru spirituală. Vom compensa cu multe alte firesc şi asupra activităţii Centrului 
a redirecţionat în această perioadă o parte din cititorii Arena şi www.arenamedia.ro câteva surprize, plăcute de data aceasta.Judeţean de Creaţie şi Cultură 

n În curând, după ştiinţa mea, veţi „bifa” şi Călăraşi, instituţie subordonată 
primul an în calitate de manager al CJCC. Cum Consiliului Judeţean Călăraşi. 
a fost? V-aţi încadrat în „parametrii” fixaţi în 

Managerul, Virgil Diaconu, a trecut în fişa postului? E loc de mai bine?
revistă activitatea desfăşurată în acest Întotdeauna e loc de mai bine. Eu mi-am 
an, dezvăluind şi o parte din îndeplinit toate target-urile pe care le-am avut 
„surprizele” pregătite după ce va fu prin contractul de management şi sper ca în 

continuare, în echipă cu preşedintele Vasile reluată „viaţa” în cadrul instituţiei. 
Iliuţă, să aducem în sufletele călărăşenilor un 
plus de bucurie. Spun în echipă cu acest om, n Din păcate, din pricina pandemiei de 
pentru că văd la dumnealui o aplecare coronavirus care a afectat aproape o lume 
permanentă către actul de cultură şi cred întreagă, inclusiv activitatea Centrului 
sincer că numai cu el putem continua Judeţean de Creaţiei şi Cultură a fost 
programele pe care ni le-am propus. Sper să suspendată, de la jumătatea lunii martie. Vă 
mai ia un mandat ca să ducem la bun sfârşit tot rog să ne spuneţi care sunt consecinţele 
ce am demarat.imediate. Pe de altă parte, ştiu că pregătiţi şi 

o „surpriză” călărăşenilor în această pauză n În astfel de momente de cumpănă, care ar 
forţată. Despre ce ar fi vorba? fi gândurile dvs. şi ale echipei pe care o 
Adevărul este că genul nostru de activitate a coordonaţi, aici în cadrul CJCC, pentru 
fost lovit din plin de carantină. A trebuit să călărăşenii iubitori de spectacole? Ce vă mai 
anulăm o mare parte din rezultatele muncii propuneţi în această echipă?
depuse de noi în ceea ce priveşte pregătirea Un proiect nou ar fi şi acela de  repunere pe 
sezonului artistic şi nu numai în judeţul picioare a sălii cinematografului Orizont. Avem sumele alocate iniţial pentru spectacolele din proiecte în care sunt implicaţi şi „artişti” Călăraşi. A trebuit să anulăm rând pe rând 

în vedere recuperarea sălii pe care să o trimestrul 2 al acestui an, în valoare de călărăşeni din întreg judeţul.spectacole ale unor mari nume ale scenei 
amenajam prin renovare în interesul aproximativ 5 miliarde lei vechi, către spitalul româneşti şi internaţionale, cum ar fi: Doru Suntem cu ochii pe virus. Doar n-o să stăm în 
locuitorilor zonei Big, astfel încât aceştia să fie Călăraşi.Octavian Dumitru, Direcţia 5, Fuego, Elena loc din această cauză. Mergem mai departe şi 
mai aproape de fenomenul cultural călărăşean. Gheorghe, Ducu Bertzi, Victor Socaciu, Florin n Ce ne spuneţi despre activitatea oamenii noştri pregătesc în continuare 
Dorim să redeschidem cinematograful, de Chilian, Emeric Imre, Smiley, Feli, Delia, desfăşurată în cadrul Centrului de la începutul programul nostru de suflet numit „AURUL DE 
această dată de la 3D în sus (de ce nu şi 5D), şi Katanga, Nelu Ploieşteanu, ASU (pentru Ziua anului? Au avut loc o serie de spectacole cu BĂRĂGAN”, unde, după cum cunoaşteţi deja 
să pregătim scena şi pentru piese de teatru, rromilor) şi, nu în ultimul rând, surpriza mare priză la public, indiferent de vârstă. ne vom implica în scoaterea la lumină a 
spectacole de muzică şi dans. S-a dovedit că deosebită pe care o pregătisem pentru valorilor culturale călărăşene.Da, şi pe noi ne-a luat prin surprindere 
sala ”Ştirbei Vodă” a Consiliului Judeţean este călărăşeni, pentru data de 16 mai, cunoscutul afluenţa de public la spectacolele realizate cu n Credeţi că în acest an va fi suspendat 
prea mică pentru a satisface nevoile culturale compozitor şi interpret Goran Bregovici, în ocazia sărbătoririi Micii Uniri, de Valentine's Festivalul Naţional „Flori de Mai” sau va fi 
ale călărăşenilor.concert extraordinar! Day, Dragobete, Ziua Femeii, show-uri la care programat la o data ulterioară? Dar Festivalul 
Îi asigur pe călărăşenii mei că, atâta timp cât Cât despre surprizele dorite, tot ce vă spun au contibuit mari artişti ai României: Irina „Hora Mare”? Sunt două „borne” importante 
echipa aceasta va rămâne la conducerea deocamdată este că sperăm să mutăm la Loghin, Floarea Calotă, Veta Biriş, Trupa Taxi, care au marcat viaţa culturală locală, 
judeţului, nu vor mai fi nevoiţi să meargă la Călăraşi un apreciat festival internaţional de trupa Distinto, Mircea Rusu, Emil Drăgoi, naţională şi chiar internaţională...
Bucureşti pentru a vedea spectacole valoroase muzică uşoară, ce va avea loc în perioada 3-5 Gabriel Dorobanţu, Cătălin Crişan, Ionuţ La această oră vă pot spune cu certitudine că 

noiembrie. Mai mult nu vă divulg. Galani, Greek4U, Constantin Măgureanu. pe scene scumpe.  Vor veni spectacolele la cele două mari festivaluri nu se vor ţine în 
Călăraşi. Acesta va fi fluxul!Tot pe această cale vreau să anunţ călărăşenii n Ce aveţi în vedere după ce scăpam de acest an. Tot ce vă pot informa este că nu vom 

camere, pe care le-am pus la dispoziţia medicilor. Deja îi avem acolo 
pe cei 3 medici în carantină. Camerele acelea vor sluji pentru odihna 
medicilor.
Pe de altă parte, ce ţine de Primărie, ne-am încadrat în prevederile 
ordonanţelor militare. Am demarat deja spălarea străzilor, a scărilor 
de bloc şi am trecut la montarea dozatoarelor cu dezinfectanţi, pe 
fiecare scară. Vreau să spun şi o fac cu mândrie, un rol important îl 
are doamna Dana Marin care pune foarte mult suflet în tot ceea ce 
face.
Astăzi, spre seară, cred că terminăm de montat dozatoarele în toate 
scările de bloc. Suntem pregătiţi să le reîncărcăm după 2 zile dar în 
acelaşi timp vrem să facem apel la locuitorii de la blocuri pentru că 
suma este infimă pentru un apartament. Dacă pe o scară sunt 16 
apartamente, înseamnă că fiecare va contribui cu câte un leu şi un 
pic în condiţiile în care spirtul sau dezinfectantul din dozator 
valorează în jur de 20 de lei. Dar nu din cauza banilor aş face apelul ci 
din cauza faptului că oamenii pe care-i avem, trebuie „să-i folosim” în 
alte scopuri.
Spre sfârşitul acestei săptămâni, începem din nou să spălăm toate 

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, a oferit noi informaţii scările cu dezinfectant. Deci, ne-am mişcat foarte repede. Încă o dată 
aş vrea să subliniez, merite incontestabile are doamna inginer Dana privind starea de lucruri din cadrul spitalului municipal, în 
Marin. De ce să nu fim corecţi şi să nu recunoaştem meritele contextul pandemiei de coronavirus. În zilele următoare, 
oamenilor!susţine, Ţone, vor sosi măştile şi combinezoanele însă în 
Mai mult, tot acest proces de dezinfectare a scărilor şi montare de opinia sa, marea problemă e generată de...medici. În altă 
dozatoare se face cu oamenii Primăriei. Nu am externalizat niciun 

ordine de idei, Primăria s-a încadrat în prevederile impuse serviciu. Acesta-i şi motivul pentru care ne-am putut mişca aşa de 
de ordonaţele milittare, declanşând deja operaţiunile de repede. Avem bani deocamdată... că vom rămâne peste câteva luni 
dezinfectare a scărilor de bloc şi dotarea acestora cu fără salarii, vom vedea atunci. Acum este extraordinar de important 

să combatem acest coronavirus.dozatoare care conţin dezinfectanţi. Primarul Ţone a mai 
n Spuneţi-mi, în momentul de faţă, aveţi persoane infectate în precizat că în astfel de vremuri critice, politica nu-şi are 
spital?rostul, cu atât mai puţin la nivelul spitalului arătând cu 
Nu, nu avem nici una. Au fost suspecte 2 persoane. Una a ajuns la degetul spre cei care au generat tensiuni nejustificate.
Matei Balş, după 14 zile s-a constatat că nu are nimic şi s-a dus acasă. 
Ar mai fi acest medic rezident care e dus la Matei Balş. Am mai avut o n Domnule primar, care ar fi, vă rog, ultimele noutăţi, de la dvs. de 
persoană, tot la fel de suspectă, în vârstă de 69 de ani. A fost dusă la la Olteniţa, în ceea ce priveşte bătălia cu noul coronavirus?
rândul său la Matei Balş. Deci, noi la ora actuală, în  Spitalul Olteniţa Aş minţi dacă aş spune că totul merge ok. Dar, nu e aşa. Nu e aşa 
nu avem nici un caz de coronavirus. pentru că avem mari probleme la spital. Dacă până acum m-am 
Cea mai mare problemă o reprezintă, din păcate, acele reclamaţii, în lăudat, de fiecare dată, cu spitalul şi spuneam că e la un standard 
opinia mea, lipsite de suport pe care gruparea Cocişilă le-a făcut superior, acum pot să afirm cu durere în glas că nu suntem pregătiţi 
până la...Tutankamon.pentru acest coronavirus. Nu avem tot ce ne trebuie. Nu avem 
n Ce anume vă reproşează?suficiente măşti şi combinezoane, nu avem decât 2 aparate de 

ventilare la ATI. Este total insuficient! Acum avem bani dar n-avem de Nu mie. Ei spun, vezi Doamne!, că actuala echipă de conducere a 
unde să le procurăm. Zilele astea vom primi şi măşti şi spitalului nu e bună, nu e competentă. Dar cu excepţia doamnei 
combinezoane, pe-astea le-am rezolvat. Smochină, toţi ceilalţi au făcut parte din echipa dumnealui. Cum, 

atunci erau buni şi acum nu? Au distrus spitalul atunci când Marea problemă e însă la medici. Unii dintre ei sunt inconştienţi. 
dumnealui era director. Dar acum, ar vrea să-i oprească. Să se Doamna doctor Pătrău, o „somitate” de medic şi-a permis să aducă 
hotărască: sunt sau nu buni? un medic rezident, să-l plimbe prin tot spitalul fără mască, fără 

mănuşi. După 2 zile, aflăm că medicul rezident respectiv a fost testat Din păcate, se pare că în acest joc e foarte multă politică. Cocoşilă şi 
pozitiv. Astăzi când vorbesc cu dvs. e în carantină şi doamna Pătrău şi lidera de sindicat care figurează pe lista de candidaţi pentru Consiliul 
alţi vreo 2 medici cu care a intrat în contact. Doamna Pătrău este Local a PNL-ului fac nişte jocuri urâte! În această perioadă, nu e deloc 
susţinătoarea doctorului Cocoşilă care zilnic face câte o reclamaţie. E „sănătos” să facem politică. Acum nu e loc decât de politica făcută în 
obsedat, pur şi simplu, să redevină director. Din păcate, pentru noi, slujba cetăţeanului. Să apărăm oamenii ca să nu se îmbolnăvească. 
asta ştirbeşte cu mult din prestigiul spitalului. Dar văd că se intră într-un joc politic perfid, inclusiv la nivel de 

Călăraşi. Dacă se va ajunge în situaţia în care politica se va coborî la După cum ştiţi, spitalul nostru a fost ales de Ministerul Sănătăţii ca 
nivelul spitalului, ei bine, atunci să ştiţi că nu mai avem nicio şansă!spital – suport. Asta presupune că oricând putem primi bolnavi 

COVID pe care suntem obligaţi să-i tratăm. Dar noi, indiferent ce n Care ar fi mesajul dvs. pentru olteniţeni?
pacient ar veni în spital, astăzi când vorbesc cu dvs., trebuie să-l Să asculte şi să urmeze cu sfinţenie indicaţiile, mesajele autorităţilor 
tratăm ca pe un bolnav COVID. Asta presupune ca, tot timpul, medicii pe care le primim pe canalele oficiale, să avem grijă de igiena 
să fie echipaţi cu combinezoane, cu măşti performante ca să putem personală şi să stăm cât mai mult cu putinţă în casă. Într-o 
preîntâmpina toate problemele de care ne izbim. autoizolare impusă care poate salva multe vieţi. Mai ales că ne mai 
Am ajuns la o înţelegere cu cei care deţin Vila Europa. Avem acolo 12 aşteaptă o lună de stare de urgenţă.

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, a reacţionat după 
„dreptul la replică” al doctoriţei Ioana Pătrău, medic 
specialist în medicină internă, apărut în media locală, 
făcând următoarele precizări:

„Încă de la sfârşitul lunii martie, eu din banii mei am 
sponsorizat spitalul cu 40 de combinezoane 
performante şi o dată cu mine a donat şi firma M.D.E. 
20 de combinezoane. În luna martie, s-au consumat la 
Spitalul Olteniţa, fără să avem vreun caz COVID – 19 
peste 10 mii de măşti.

În legătură cu afirmaţiile d-nei. dr. Pătrău Ioana este 
ruşinos cum procedează, atunci când dânsa a mers la 
Vila Europa, în paranteză fie spus, primarul avea 
inţelegere cu patronul de acolo să pună la dispoziţia 
medicilor 12 camere. Nu era dată încă Ordonanţa 
militară 7 din care citează doar o parte a articolului 16. 
Când dânsa a ajuns acolo mai erau doi medici care 
beneficiau de cazare. Citiţi Ordonanţa militară 7 şi 
vedeţi când trebuie alocate spaţii de cazare pentru 
medici. Acele spaţii sunt pentru odihnă. Punctul de 
vedere al DSP este că medicii  vor beneficia de 
prevederile art. 16 din ordonanţa militară doar atunci 
când vom avea pacienţi COVID în spital. Dacă dânsa a 
ales să se facă de râs spunând că a solicitat în data de 1 
aprilie în baza ordonanţei militare nr. 7 apărută în data 
de 4 aprilie, este problema ei.

În legătură cu ameninţările dânsei, afirm cu tărie că 
minte, dar la caracterul pe care îl are nu mă miră. Nu 
am vorbit cu dumneaei niciodată în particular, în rest 
dacă are martori să spună, să dezvolte.

Totul este o înscenare politică marca PNL. Gruparea dr. 
Cocoşilă, dr. Pătrău, dr. Roşu, toţi 3 ajutaţi de liderul de 
sindicat Teodora Ghezea (care este pe lista de consilieri 
PNL), vrea să bulverseze activitatea din spital făcând 
reclamaţii la toate forurile posibile, fără să ţină cont că 
primele reclamatii s-au dovedit neadevărate aşa cum 
cred eu că vor fi toate. Ce a distrus domnul Cocoşilă în 4 
ani, am reuşit să reclădim şi să facem un spital 
european, zic eu. În aceste clipe grele pentru toată ţara 
nu cred că este loc pentru politică.” susţine primarul, 
Petre Ţone.

Simţindu-se lezată după afirmaţiile făcute de primarul 
Ţone în cadrul unui interviu acordat, luni, cotidianului 
online www.arenamedia.ro, doctoriţa Ioana Pătrău a 
transmis unei publicaţii locale următorul „drept la 
replică”: „Primăria Olteniţa nu a respectat Ordonanţa 
militară 7 art 16 prin care era obligată să pună la 
dispoziţia personalului medical spaţii de cazare. Eu nu 
am fost contactată nici de spital şi nici de primărie să 
merg într-un spaţiu de cazare nici până astăzi, la data la 
care scriu aceste rânduri, deşi am făcut o solicitare către 
spital încă din 1 aprilie. Locaţia unde mă aflu, a fost 
pusă la dispoziţie de către proprietar nu de primarie sau 
spital. Aşa cum îşi începe interviul dl primar ”Zilele 
acestea vom primi şi măşti şi combinezoane”…. este o 
recunoaştere clară a lipsei echipamentelor de protecţie 
din spital la data interviului 6 aprilie 2020.”

Medicul oftalmolog, Simona funcţionarea tuturor unităţilor să bulverseze activitatea din spital 
Smochină ar avea, se pare, zilele sanitare din subordinea autorităţilor făcând reclamaţii la toate forurile 
numărate la conducerea Spitalului administraţiei publice locale şi posibile, fără să ţină cont că primele 
Municipal Olteniţa. Cei câţiva medici exercită exclusiv atribuţia de numire, reclamatii s-au dovedit neadevărate 
(6, 7, potrivit unor surse bine suspendare şi eliberare din funcţie a aşa cum cred eu că vor fi toate.”
informate!) care o contestă din persoanelor care ocupă funcţii de Liberalii lui Milescu (cunoscut în 
sculare până-n culcare, bombardând conducere în cadrul acesteor unităţi”. scriptele fostei Securităţi comuniste 
deja instituţiile abilitate, cu fel de fel Numai că distinşii medici care nu mai sub numele de Carol / Orfeliu),  care 
de “mizerii” la adresa ei, beneficiază pot trăi „în infernul” instaurat de „sponsorizează” politic această 
şi de un puternic sprijin politic Smochină, omit un lucru. Esenţial. campanie mârşavă de denigrare 
asigurat, evident din umbră, de fostul Potrivit prevederilor OUG de mai sus, iniţiată de „reclamagi de meserie”, 
primar, Costinel Milescu, înscris de managerii pot fi „suspendaţi sau au de fapt două scopuri majore. 
puţină vreme în PNL, deşi spunea că eliberaţi din funcţie” cu „uşurinţă” Primo, să-i dea la temelie lui Ţone, 
era topit după PNŢ MM. dar pe motiv de incompetenţă. Ori în capitalizând politic, în plină 
Contestatarii speră aşadar ca cazul doctoriţei Simona Smochină pandemie, situaţia din spital pe care 
“ofensiva” lor să dea şi roade (personal n-o cunosc şi ştiu că n-are o văd „dramatică”, deşi e foarte 
prevalându-se în plus şi de nevoie nici de „avocaţi”!), numai de departe de realităţile din ţară. (vezi 
prevederile articolului 1 ale OUG 40 / incompetenţă nu poate fi vorba în Suceava, Arad, conduse de baroni 
2020 privind întărirea capacităţii condiţiile în care în spital, PNL de care nu se atinge nimeni din 
administrative a sistemului sanitar transformat în spital – suport nu instituţiile Statului de drept). 
care sună aşa „Începând cu data pentru că aşa a vrut Ţone ci Secundo, să pună mâna pe spital pe 
intrării în vigoare (n.r. 2 aprilie) a Ministerul Sănătăţii, nu există nici un care să-l conducă prin intermediul 
prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bolnav COVID – 19! „eternului” Cocoşilă, fost manager al 
perioada situaţiei de urgenţă, spitalului care a reuşit, printre altele, Să mai aflăm o dată părerea 
instituită în condiţiile ordonanţei de şi „mega performanţă” de a nu primarului Ţone faţă de această stare 
urgenţă a Guvernului nr 1 / 1999 aduce nici un medic la Olteniţa în de lucruri care se derulează în spital, 
privind regimul stării de asediu şi timpul mandatului său de 4 ani. nu de-acum ci de o bună bucată de 
regimului stării de urgenţă aprobată timp. „Este o înscenare politică Dar cum rămâne cu politizarea? Că 
cu modificări şi completări prin Legea marca PNL. Gruparea dr. Cocoşilă, cică n-a făcut bine până acum. Deci 
453 / 2004 cu modificările şi dr. Pătrău, dr. Roşu, ajutaţi de liderul tot ce vine pe filieră PNL e pe 
completările ulterioare, Ministerul de sindicat Teodora Ghezea (care competenţă şi profesionalism? Niiii-
Sănătăţii coordonează organizarea şi este pe lista de consilieri PNL), vor noo, niiii-nooo!

n CJCC Călăraşi

Spitalul municipal Olteniţa va clădirii, aflat într-o stare avansată de 
beneficia de o infuzie financiară de degradare. 
1,6 milioane lei, sumă ca va fi utilizată Prin adresa nr 303 / 16.03.2020, 
pentru achiziţionarea de materiale şi Protopopiatul „Sf. Ierarh Martie 
echipamente de protecţie şi Antim Ivireanul” solicită alocarea 
medicale, în contextul pandemiei de sumei de 100 de mii de lei pentru 
coronavirus, după aprobarea sprijinirea bisericilor din municipiul 
Proiectului de hotărârii privind Olteniţa dar se propune alocarea 
rectificarea bugetului local pe anul sumei de 30 de mii de lei.
2020, în cadrul şedinţei extraordinare În urma verificării bugetului aprobat, 
de îndată desfăşurată vineri, 3 aprilie. s-a constatat că la întocmirea 
Consilierii locali au mai aprobat şi acestuia nu au fost prevăzute sumele 
suma de 440 de mii de lei pentru necesare pentru plata burselor 
continuarea unor lucrări de investiţii sociale şi medicale de la Şcoala 
în infrastructura stradală. Gimnazială Alexandru Vlahuţă în 
„Prin Hotărârea Consiliului Judeţean sumă de 2 mii de lei. Pentru 
Călăraşi se alocă suma de 1,5 remedierea acestei erori, se propune 
milioane lei pentru dotarea alocarea sumei menţionate.
Spitalului Municipal Olteniţa cu Prin referatul întocmit de Direcţia de 
materiale şi echipamente de Urbanism se solicită majorarea 
protecţie şi medicale. În completarea sumelor alocate pentru lucrările de 
acestei sume, se propune alocarea investiţii „Reabilitare trotuare în 
din bugetul local a sumei de 100 de municipiul Olteniţa, et. a II-a, lot I, 
mii de lei. cu 90 de mii de lei şi „Modernizare 
Prin adresa nr 421 / 29.01.2020, str. Digului, tronson Bd-ul Republicii 
Liceul Tehnologic Ion Ghica solicită – str. Doctor Lucian Popescu” cu 350 
alocarea sumei de 130 de mii de lei de mii de lei”, se arată în Referatul de 
pentru realizarea unor lucrări de aprobare al Hotărârii mai sus – 
reparaţii capitale la acoperişul menţionate.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Programul Interreg V-A România-Bulgaria, finanţat spitalelor din Zimnicea şi Svishtov”,  implementat 
de Uniunea Europeană din Fondul European pentru de către Unitatea Administrativ Teritorială – Oraşul 
Dezvoltare Regională (FEDR), îşi mobilizează Zimnicea, în calitate de Beneficiar Lider şi 
mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru a Municipalitatea Svishtov, Beneficiar 2, au fost 
ajuta statele membre să îşi coordoneze achiziţionate echipamente medicale care au 
răspunsurile naţionale, luând măsuri ferme pentru completat nevoile spitalelor din Zimnicea şi 
a consolida sectoarele de sănătate publică din Svishtov. În vederea tratării pacienţilor infectaţi cu 
ţările noastre şi pentru a atenua impactul Covid-19, Spitalul Caritas din Municipiul Roşiorii de 
socioeconomic în Uniunea Europeană. În aceste Vede a fost desemnat ca spital suport pentru 
vremuri de criză, peste tot în Uniunea Europeană, tratarea pacienţilor infectaţi şi, fiindcă nu deţine 
ţări, regiuni şi oraşe le dau o mână de ajutor toată aparatura necesară, Spitalul Orăşenesc 
vecinilor lor şi celor care au nevoi mai stringente. Zimnicea a venit în ajutor, punând la dispoziţie 
Se donează echipamente, se tratează pacienţi din următoarele echipamente: 2 injectomate, 3 
zona sau ţara învecinată, se repatriază cetăţeni monitoare funcţii vitale şi 1 aparat de anestezie 
blocaţi în străinătate. Solidaritatea europeană nu generală, echipamente care au fost achiziţionate 
se dezminte. În acest sens, este în interesul tuturor în cadrul proiectului menţionat, făcând ca 

aproape de beneficiarii Programului, asigurând 
ca Europa, statele membre şi cetăţenii lor să iasă obiectivele noastre iniţiale să fie şi mai relevante.

asistenţa tehnică precum şi rambursarea fondurilor 
puternici din această criză. Şi în această perioadă grea, echipa Biroului 

atât de necesare, folosind mijloace de comunicare 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria a finanţat Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 

moderne, contribuind în mod activ la 
o serie de proiecte ce s-au adresat domeniului Călăraşi pentru graniţa România-Bulgaria (BRCT 

implementarea proiectelor, în acelaşi timp având 
sănătăţii, în cadrul axei prioritare 5 – O regiune Călăraşi) / Secretariatul Comun (SC) pentru 

ca prioritate protejarea sănătăţii tuturor prin 
eficientă, ce au avut ca principal rezultat acela de Programul Interreg V-A România-Bulgaria este 

reducerea răspândirii virusului.
a spori nivelul de cooperare prin dezvoltarea de 

Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
acţiuni comune concrete cu scopul de a îmbunătăţi 

V-A România–Bulgaria, despre evenimentele 
starea generală de bine a cetăţenilor din zona 

viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă 
transfrontalieră. Astfel, în cadrul proiectului 

invităm să accesaţi pagina de internet 
ROBG-174, “Sănătatea ta contează! Modernizarea 

www.interregrobg.eu. 

Sănătatea cetăţenilor – Prioritate a Programului Interreg V-A România-Bulgaria 

n Olteniţa

Liberalii vor să pună mâna pe Spitalul Municipal 
„forţând” debarcarea actualei managere

n Primăria Olteniţa

1,6 milioane lei pentru 
Spitalul municipal

P. Ţone, reacţie după 
“dreptul la replică” al 

doctoriţei Pătrău: Acele 
spaţii sunt pentru odihnă

Petre Ţone: Zilele astea vom primi şi măşti şi 
combinezoane însă marea problemă e la medici! V. Diaconu: Nu vom lăsa locuitorii judeţului nostru fără 

hrană spirituală. Vom compensa cu multe alte surprize!
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