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Primarul Emilian 
Oprea a anunțat că sunt 
în curs de realizare lucră-
rile de construcție a unui 
centru medical în orașul 
Chitila. ”S-au efectuat lu-
crări de consolidare, s-a 
montat tâmplăria, s-a re-
alizat compartimentarea 
cu pereți de rigips,  s-au 
realizat instalațiile sani-
tare și electrice, acum 
lucrându-se la sistemul 
de ventilație. De aseme-
nea, acoperișul și înveli-
toarea sunt finalizate. Pe 
exterior, se montează va-
tă minerală ignifugă, pes-
te care se vor monta pa-
nouri de fibrociment. Cea 
mai recentă finalizare de 
construcție a fost monta-
rea postului de transfor-
mare care are o putere 
de 250 kVA și va alimenta 
cu energie electrică Cen-
trul Medical. Pentru mi-
ne, standardul excelenței 
este îmbunătățirea con-
stantă a vieții din Chiti-
la”, a menționat prima-
rul orașului Chitila, Emili-
an Oprea.

Edilul ne-a declarat 
că centrul medical va fi 
administrat de un opera-
tor privat de top din do-
meniul serivciilor medica-
le din București. ”Am dis-
cutat proiectul în sine și 
ce așteptări avem de la 
operatorul privat pentru 
cetățenii orașului nostru. 
Am convenit să batem 
palma, să găsim formu-
la ideală prin care să de-
rulăm colaborarea, pen-
tru că există varianta par-
teneriatului public-privat 
sau se poate face o con-
cesiune. Secretarul pri-
măriei  a propus o anali-
ză pentru fiecare soluție 
în parte. M-am bucurat 
că există intenția de a fa-
ce un astfel de proiect în 
parteneriat. Ar fi avanta-
jos pentru Chitila să bene-
ficiem de servicii medicale 
din partea unui operator 
de renume. Suntem oraș 
și avem nevoie de astfel 
de servicii medicale pen-
tru cetățeni”, ne-a decla-
rat primarul.

El a menționat că vi-

toarea clinică medicală es-
te construită în fosta clă-
dire IUPS Chitila (Între-
prinderea Utilaje Piese de 
Schimb pentru Agricultu-
ră) unde înainte exista o 
cantină dezafectată, aflată 
în administrarea patronu-
lui firmei Rădăcini.  ”I-am 
făcut o ofertă să cumpă-
răm clădirea. Nu dorea să 
o vândă, dar, până la ur-
mă, discutând despre un 
proiect așa de frumos, a 
spus că dacă este pentru 
sănătatea oamenilor este 
de acord”, a spus primarul. 

Parteneriat cu CJ 
Ilfov

Și, astfel, s-au găsit 
arhitecții care să realize-
ze un proiect care să res-
pecte toate reglementă-
rile legale ce privesc zo-
na medicală și să îndepli-
nească criteriile cerute de 
Direcția de Sănătate Pubi-
că. ”Cei de la DSP au pre-
vederi legale care ne con-
strâng să facem lucrurile 
în felul acesta și trebuie 
respectate. Dorind să fa-
cem proiectul mai repede, 
ciclul de accesare de fon-
duri a fost ratat și atunci 
am apelat la sprijinul 
președintelui CJI, Marian 
Petrache, cu care am în-
cheiat un parteneriat pen-
tru a construi această cli-
nică. Am luat un credit, o 
parte din bani au venit de 

la CJI, și astfel am început 
să lucrăm, bineînțeles du-
pă ce am făcut o licitație, 
iar câștigătorul s-a dove-
dit a fi un constructor se-
rios, care este în grafic. 
Lucrurile se mișcă bine”, 
ne-a spus primarul adă-
ugând că termenul de fi-
nalizare a proiectului este 
începutul lunii octombrie. 

După finalizarea 
construcției, centrul me-
dical va fi pus la dispoziția 
unui operator medical care 
să vină cu know-how și cu 
actul medical și, în plus, să 
aducă și dotările necesare 
pentru a oferi un act medi-
cal de calitate.  Mai precis, 
potrivit edilului, cetățenii 
au nevoie de servicii-
le unui laborator de ana-
lize dotat la nivelul anilor 
2020, servicii de imagisti-
că, adică CT și RMN, dar și 
cât mai multe specialități 
medicale care să acopere 
nevoile comunității.

Potrivit primarului 
Emilian Oprea, o altă va-
riantă ar fi fost ca primă-
ria Chitila să devină ope-
rator medical, dar acest 
lucru însemna să fie cre-
ată o structură separa-
tă, să se angajeze medici, 
să fie suportate noi chel-
tuieli și să se deruleze un 
management medical ca-
re nu este deloc simplu. 
”Pe zona aceasta am pu-
tea să accesăm și noi fon-
duri europene prin viitorul 

program de accesare de 
fonduri 2021 – 2027 pen-
tru echiparea clinicii, dar 
finanțarea va fi de acum 
20%, nu 2% cum este 
astăzi, ceea ce înseamnă 
foarte mult pentru primă-
rie, adică eforturi financi-
are greu de susținut. De 
aceea, cred că soluția pe 
care o avem în acest mo-
ment, de parteneriat cu 
un operator privat de ser-
vicii medicale de top din 
București și serios, este 
benefică. Primăria nu își 
dorește să câștige finan-
ciar, eventuala redevență 
ar urma să se întoarcă tot 
în beneficii de sănătate 
acordate cetățenilor, vou-
chere pe care să le acor-
dăm în primul rând per-
soanelor defavorizate”, a 
menționat primarul.

Servicii medicale 
cu trimitere de la 
medicul de familie

Foarte important 
de știut este faptul că o 
condiție decisivă stabilită 
de primăria Chitila pentru 
funcționarea clinicii este 
să existe finanțări din par-
tea Casei de Asigurări de 
Sănătate Ilfov. ”Pentru că 
nu toată lumea își permi-
te să plătească în privat. 
Operatorul va avea în pri-
mul rând un contract cu 
casa de asigurări de să-
nătate și cetățenii vor be-

neficia de aceste servicii. 
De la această premisă am 
plecat în discuții cu ori-
ce operator medical, ast-
fel încât cetățeanul să se 
ducă cu cardul de asigu-
rări de sănătate și cu tri-
mitere de la medicul de 
familie. În această clini-
că vor fi mutați și medicii 
de familie, care în prezent 
funcționează în dispensa-
rul orașului, care este un 
spațiu vechi de peste 100 
de ani”, a menționat edi-
lul.

Proiectul presupune 
ca în cei 1.400 de metri 
pătrați, repartizați pe do-
uă etaje, să funcționeze, 
alături de cabinetele medi-
cilor de familie, și cabine-
te de specialitate precum: 
oncologie/hematologie, gi-
necologie și chirurgie ge-
nerală, RMN – imagistică, 
pediatrie, ortopedie, reu-
matologie, ORL, oftalmo-
logie, cardiologie, diabet 
și nutriție, psihiatrie, neu-
rologie, dermatologie, uro-
logie. Doi medici de familie 
vor funcționa într-un cabi-
net, prin rotație, iar al trei-
lea va funcționa într-un ca-
binet, prin rotație, cu me-
dicii de endoscopie – gas-
troenterologie. Clinica va 
avea și laborator cu steri-
lizare, sală de tratamente,  
sală de recoltare. În exte-
rior, proiectul presupune și 
amenajarea unor locuri de 
parcare, cât și spații verzi.

ACTUALITATE

Oraşul Chitila va avea un centru 
medical de excelenţă cu servicii 
decontate de CJAS Ilfov
 Obiectivul este construit pe locul 
unei foste cantine și va avea 1.400 

de metri pătrați

Cetățenii orașului Chitila vor putea accesa 
în curând servicii de sănătate oferite de 
un centru medical de top, în urma unei 
investiții de peste 10 milioane de lei, 
care va include un număr important de 
specialități medicale, cât și cabinetele 
medicilor de familie.

Cristina NedelCu


