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Marţi, 12.06.2018, la Maternitatea Buzău, secţie exterioară a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a avut loc o acţiune de reamenajare 
a: - spaţiilor verzi din curtea unităţii. Au participat 48 de voluntari din cadrul 

companiei „Nutricia". Timp de 6 ore, voluntarii s-au ocupat de toaletarea 
zonele verzi, plantând arbori şi gazon. Astfel de acţiuni au mai avut loc în 
spitale din municipiile Cluj, Iaşi şi Craiova. 

Dr. Bobe Mădălin Nicolae, şeful secţiei Neonologie din cadrul 
Maternităţii Buzău, a fost cel care a coordonat acest demers, cu acordul 
managerului spitalului - Ec. Claudiu Damian. 

„Demersul a fost unul binevenit pentru secţia noastră, am colaborat 
foarte bine cu reprezentanţii firmei-Nutricia pentru a realiza acest proiect. 
Totodată, ne bucurăm că acest demers a avut un feedback pozitiv din 
partea multor colegi şi ne dorim ca astfel de iniţiative să continue la_ 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău". - şef secţie Neonatologie ~ Dr. 

Bobe Mădălin Nicolae. 
„Pe acestă cale doresc să mulţumesc firmei Nutricia, pentru 

colaborare, pentru că s-au gândit la secţia noastră şi pentru efortul 
depus în realizarea acestui proiect.„ - manager SJU Buzău - Ec. Claudiu 
Damian. 
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 Marți, 12.06.2018, la Maternitatea Buzău, secție exterioară a 
Spitalului Judeţeana de Urgenţă Buzău, a avut loc o acţiune de 
reamenajare a spaţiilor verzi din curtea unității. Au participat 48 de 
voluntari din cadrul companiei „Nutricia”. Timp de 6 ore, voluntarii s-au 
ocupat de toaletarea zonelor verzi, plantând arbori şi gazon. Astfel de 
acţiuni au mai avut loc în spitale din municipiile Cluj, Iaşi şi Craiova.
 Dr. Bobe Mădălin Nicolae, şeful secţiei Neonatologie din cadrul 
Maternităţii Buzău, a fost cel care a coordonat acest demers împreună cu 
managerul spitalului -  Dl. Ec. Claudiu Damian.
 „Această acţiune a fost una binevenită pentru secţia noastră, am 
colaborat foarte bine cu reprezentanţii firmei Nutricia pentru a realiza 
acest proiect. Totodată, ne bucurăm că acest demers a avut un feedback 
pozitiv din partea multor colegi şi ne dorim ca astfel de inițiative să 
continue la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău”. – şeful secţiei 
Neonatologie – Dr. Bobe Mădălin Nicolae.
 ,,Pe această cale doresc să mulţumesc firmei ,,Nutrica” pentru 
colaborare, pentru  că s-au gândit la secţia noastră  şi pentru efortul depus 
în realizarea acestui proiect.,, - Managerul spitalului - Ec. Claudiu 
Damian




