
<b>Medicii refuz�concesionarea</b>
♦ Medicii de familie spun ca nu au nevoie ca statul sa le dea terenurile pe care au cabinetele in
concesiune, ci ca vor sa le cumpere 
  
  Hotararea de Guvern privind concesionarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale pune pe jar
medicii de familie din Sibiu. Ei spun ca hotararea ministrului Ovidiu Branzan a fost luata doar pentru a
mai prelungi putin starea de coma in care a intrat intreg sectorul medicilor de familie.  "Era normal sa
faca ceva, pentru ca s-au terminat cei cinci ani de comodat. Trebuia sa faca ceva cu noi. Ori sa ne arunce
in strada, ori sa ne trimita sa consultam acasa, ori sa ne desfiinteze. Oricum, parerea mea este ca, in
maximum trei luni, vom da faliment. Am ajuns de rasul lumii" , spune dr. Dan Domnariu, medic de
familie. Acestea sustine ca nici nu-i trece prin cap sa ia in concesiune un spatiu unde sa acorde
consultatii.  "Niciodata nu voi face asa ceva. Mai am cativa ani pana la pensie. Da! As da niste bani, daca
i-as da pentru peretii mei si as aduce si imbunatatiri. Dar asa, pentru ce? Noi asteptam de atata timp sa
cumpararm cabinetele. Nu inteleg de ce nu ne lasa. Ar fi problema mea de unde as lua banii astia" , mai
spune medicul Domnariu.
  
  Nici dr. Simona Matran nu este de acord cu Hotararea de Guvern, dar, daca altfel nu se poate, atunci se
va supune legii.  "Nu este deloc favorabil pentru noi. Ne-ar conveni sa le cumparam. Nu stiu cine ar avea
bani pentru asa ceva, sa investeasca in ceva care nu-i va apartine niciodata. si-asa, lunar, foarte multi
dintre noi aduc bani de acasa pentru a putea plati tot ce tine de cabinet. Inainte de a se vorbi de
concesionat, ar trebui sa se hotarasca ce se va intampla cu noi, care este situatia noastra reala. Cumpararm
de la seringi, pana la retete si pixuri, totul din banii nostri. Nu mai putem investi in nimic, pentru ca nu
mai avem de unde. Ceea ce s-a facut a fost atunci cand exista bugetul de libera practica. Nu mai exista
nici el, de doi ani" , precizeaza medicul de familie sibian. 
  
  Se prefera chiria la particular
  Medicul de familie Doina Tatu, din Medias, plateste chirie la o persoana particulara. Ea a renuntat la 
"privilegiile"  acordate de stat, care nu erau decat praf in ochi. Punandu-se, insa, pentru cateva momente,
in pielea colegilor ei, care inca mai platesc chirie la primarie, dr. Tatu spune ca nu ar lua niciodata un
spatiu cu destinatie de cabinet medical.  "Mai bine as face un efort finaciar si mi-as cumpara spatiul
respectiv. In loc sa vorbeasca despre concesiune, mai bine ar acorda imprumuturi cu dobanda mica, pe
termen lung, pentru a ne ajuta sa ne cumparam cabinetele. Chestia asta pe care o propune ministerul, nu
mi se pare o idee foarte buna" , spune medicul sibian. Dr. Tatu este de parere ca, pentru a ajuta cat de cat
medicina de familie, ar trebui sa se primeasca mai mult pentru punctul valoric.  "Aceasta poate fi singura
solutie care ar ajuta medicii de familie. Daca nu, sa ne lase, ca si pana acum, in comodat" , mai spune
medicul de familie.
  
  De o alta parere este medicul Liehn Rose-Marie Ionescu, din Sibiu. Ea crede ca toti medicii trebuie sa ia
in concesiune terenurile, pentru ca, altfel, vor pierde cabinetele.  "Am auzit de aceasta hotarare, dar pe
mine nu ma afecteaza. Eu lucrez in sistem privat si nu am treaba cu concesionarea. Cu toate acestea,
pentru a nu disparea aceste cabinete, pentru care se cere concesionarea, eu cred ca ar trebui ca si colegii
mei sa inteleaga. Altfel, repet, este posibil ca aceste cabinete sa dispara" , a spus medicul.
  
  Ministerul vrea concesionare pe cel putin 15 ani
  Concesionarea bunurilor imobile, care in prezent sunt folosite de catre cabinetele medicale, se va face
fara licitatie publica. Concesionarea se face prin contract de concesionare, incheiat intre concedent si
concesionar. In noul act normativ, concesionarea spatiilor se face in schimbul unei redevente lunare,
trimestriale sau anuale, dupa caz, platita de concesionar. Modul de calcul al acestei redevente se stabileste
de catre concedent, pornind de la pretul pietei, insa valoarea ei nu poate depasi 1 Euro/mp, in primii 5
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ani. Durata concesiunii se stabileste de catre parti si nu poate fi mai mica de 15 ani.
  
  Primaria asteapta normele
  Reprezentantii Primariei spun ca nu au facut inventarierea acestor spatii unde fiinteaza cabinetele
medicale, dar, inainte de aceasta, asteapta aparitia hotararii in Monitorul Oficial.  "Nu avem nici o
situatie, asteptam si noi sa apara textul publicat sa vedem cum se va face aceasta concesiune. Sunt sigur
ca toata lumea vrea sa stie, acum, care sunt spatiile" , spune secretarul Primariei, Iordan Nicola.
  
  Laura BUCIU
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