
Banii pentru Spitalul Judetean de Urgenta vin la Sibiu
Contractul prin care Spitalul Clinic Judetean de Urgenta va primi finantare nerambursabila in valoare de
18 milioane de lei va fi semnat, cel mai probabil, astazi. Prin acest proiect, Spitalul din Sibiu va
achizitiona cel mai performant RMN. Este vorba de un RMN 3 Tesla, dar si alte aparate de inalta
tehnologie. 
  
  Proiectul presupune infiintarea la Sibiu a primului Centru de Cercetare Medicala si este finantat din
fonduri europene. Semnarea contractului este programata pentru vineri, 1 august. "Am castigat contractul
de finantare pe proiectului prin care vom cumpara un RMN 3 Tesla, un angiograf si pentru care voi
semna contractul de finantare cel mai probabil vineri" , a declarat managerul Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta, Vasile Spinean.
  
  Valoarea totala a contractului este de 18 milioane de lei, din care aproximativ 8 milioane sunt BANI
destinati achizitionarii RMN-ul 3 Tesla.
  
  Aparatura de ultima generatie va ajunge la Sibiu cel tarziu in luna noiembrie a anului viitor, fiind
necesara organizarea de licitatii pentru achizitionarea tehnicii medicale. "Ma oblig ca, pana anul viitor, in
octombrie, sa fie functional Centrul de Cercetare. Altfel, nu avem finantare. Una din conditiile de
finantare este sa implementam proiectul pana la data de 30 noiembrie 2015" , a mai afirmat Vasile
Spinean.
  
  Centrul de Cercetare Medicala va functiona in fosta Policlinica a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta,
la parterul sectiilor Chirurgie si Obstetrica - Ginecologie. In prezent, zona este in renovare. 
  
  Sibiul a depus in 2013 dosarul pentru obtinerea finantarii la Ministerul Educatiei, iar in luna iulie a venit
acordul de finantare. Consiliul Judetean Sibiu a aprobat acordarea cofinantarii de pana la 25% pentru
investitie.
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