
Bucurestiul ne taie si Spitalul de Urgenta
Nu a fost suficienta centura Sibiului, anceputa anaintea celei din Pitesti si aflata anca an lucru.
Bucurestiul ne mai da o mana de ajutor. Noul spital nu este prioritar pentru Ministerul Sanatatii
 Pe un perete din Ministerul Sanatatii exista o Harta a Romaniei. O harta conceputa de cei care conduc
acest minister. Pe aceasta harta, Sibiul nu exista. Sau, mai bine spus, nu mai exista.
 Aflat printre prioritatile ministerului pentru construirea unui nou spital de urgenta, Sibiul a disparut, ca
prin fum, dintre cele 15 judete care urmau sa beneficieze de un asemenea spital. Iar nimeni nu stie cum si
de ce.

 Ideea noului spital de urgenta a aparut prin anul 2005. an 2007, an urma unei vizite a ministrului
sanatatii de la acea vreme, Eugen Nicolaescu, proiectul a anceput sa prinda contur. Primaria a venit cu
ideea amplasarii spitalului, pe un teren care apartine Ministerului Apararii, la iesirea din Sibiu spre
Poplaca. Rezumand situatia, era vorba de un simplu schimb de terenuri antre doua ministere. Lucru care
se putea rezolva cu un telefon, daca ar fi existat vointa. Tot primaria s-a ocupat de partea de hartogarie.
S-a facut un proiect de fezabilitate, plan urbanistic zonal si de detaliu, achitate de primarie. Proiectul a
fost autorizat de catre Ministerul Sanatatii si s-a trecut apoi la realizarea caietului de sarcini pentru
licitatie. Ideea generala asupra acestui proiect era ca firma castigatoare sa se ocupe de noul spital de la cap
la coada. Adica si de constructia cladirilor dar si de utilarea lor cu aparatura medicala. Iar din acest
moment, desi totul parea pus la punct, proiectul a anceput sa o ia an jos. `Noi am sesizat ministerul ca
Sibiul are nevoie de un nou spital si este o prioritate pentru acest judet. Zona respectiva, terenul dinspre
Poplaca, este o zona urbanistica foarte generoasa. Drumurile de acces sunt bune si multe, se poate
construi un heliport, se pot face parcari, ar fi extrem de potrivita pentru un asemenea spital`, spune Ioan
Manitiu. Lucrarea a fost estimata de minister la circa 115 milioane de euro, ansa pretul a fost mult prea
mic si niciuna din firmele prezente la licitatie nu s-a putut apropia de estimarile specialistilor din
minister. Acum, proiectul a disparut complet de pe agenda Ministerului Sanatatii iar Sibiul a fost scos de
pe lista de prioritati care cuprinde alte 15 orase. Printre ele si orasul Pitesti, care are deja un spital pe mai
multe etaje, mult mai fiabil decat cel de la Sibiu.

 an acest moment, posibilitatea constructiei spitalului de urgenta pe terenul dinspre Poplaca este un
subiect ancheiat, chiar si pentru administratia locala. Directorul Autoritatii de Sanatate Publica, Ioan
Manitiu, a venit cu o noua idee, amenajarea unei cladiri situata an apropiere de Spitalul Clinic Judetean,
care a fost construita pe banii Ministerului Sanatatii dar apoi a fost transferata catre administratia locala.
Apoi, cladirea a fost oferita Agentiei Nationale pentru Locuinte si ar fi urmat sa aibe destinatia de
locuinte de serviciu. `Este o alternativa temporara iar an acest moment purtam discutii, sa vedem daca o
putem realiza. Cladirea trebuie sa treaca din patrimoniul primariei an cel al Ministerului, ca apoi sa o
putem amenaja. Trebuie facut un antreg proiect`, spune Manitiu. Constructia acestei cladiri a fost
anceputa de Ministerul Sanatatii si urma sa fie folosita ca sedii pentru Autoritatea de Sanatate Publica si
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. `Spitalul de Urgenta este o poveste care ni serveste de ani de
zile. De multi ani exista o cladire care sta si zace degeaba. ai voi cere ministrului Sanatatii sa ia an analiza
ridicarea aici a unui spital de urgenta, pe o cladire deja existenta. Cred ca a fost o decizie gresita trecerea
cladirii la ANL. Cred ca foarte simplu poate trece anapoi de la ANL la dispozitia ministerului Sanatatii
pentru formarea unui spital de urgenta` spune Ioan Cindrea, deputat PSD.
 Vechimea cladirilor face ca spitalul de pe bulevardul Coposu sa piarda permanent bani, alocati pentru
diferite lucrari de renovare. an corpul de cladire din apropierea spitalului conducerea ASP asi propune sa
amenajeze sectii cu 240 de paturi. Ministerul Sanatatii nu a comunicat, pana la aceasta ora, niciun punct
de vedere referitor la motivul pentru care Sibiul nu mai este considerat prioritar an ceea ce priveste
construirea unui nou Spital de Urgenta.
 `Spitalul de Urgenta este absolut necesar. Cred ca avem o problema de lobby insuficient la centru`, Klaus
Johannis, primarul Sibiului.
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