
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 

Risc epidemiologic major la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște.  

Solicitare control al Corpului de Control al Ministerului Sănătății. Control achiziții echipamente de 

protecție și măști în contextul epidemiei cu COVID 19 și control extins achiziții în Spitalul Județean 

de Urgență Târgoviște în ultimii 3 ani. 

 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

 Vă rog frumos să trimiteți Corpul de Control  la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru a 

verifica modul în care acest spital a fost și este pregătit să trateze pacienți infectați cu COVID 19. 

Din informațiile pe care le dețin de la doamna dr. Florescu Lorentina demisă abuziv de conducerea 

spitalului județean de la șefia Secției Psihiatrie Acuți pt că a îndrăznit să înfrunte conducerea unității 

sanitare care refuza testarea pacienților și a personalului medical în condițiile în care spitalul a fost 

confruntat cu primele infecții cu COVID 19 încă din data de 15 Mai 2020, inclusiv pe Secția Psihiatrie 

Acuți. 

Specific faptul că doamna dr. Florescu Lorentina a trimis mai multe sesizări la DSP Dâmbovița prin care 

solicita și în calitate de șef de secție dar și de avertizor de integritate anchete epidemiologice, dotarea 

spitalului cu un aparat de testare RT PCR sau încheierea unui contract cu un laborator și ca răspuns la aceste 

demersuri nu doar că nu a xistat niciun fel de răspuns pertinent din partea conducerii DSP Dâmbovița sau a 

spitalului sau rezolvarea problemelor enunțate ci doamna doctor a fost amenințată și în cele din urmă 

destituită din funcția de șef de secție, în mod evident în mod abuziv. 
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Vă rog, domnule ministru, să verificați modalitatea în care s-au făcut angajări  în ultimii 3 ani în 

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, existând informații că au fost angajați în spital psihologi cu 

diplome false, pile de partid,  rude ale unor polițiști din oraș. Aceste angajări realizându-se inclusiv pe secția 

de psihiatrie a acestui spital. Vă rog să verficați și activitatea DSP Dâmbovița în ultimii 3 ani, achizițiile 

care s-au efectuat în acest spital și modul în care au fost achiziționate echipamentele de protecție, dacă s-au 

comis abuzuri sau ilegalități în acest sens, începând cu luna martie 2020.  
 

 
 
 
 
 
Vă mulțumesc, 
 
 
Emanuel Ungureanu, deputat        
 
Vicepreședint al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




