
Proiectul Ministerului S\n\t\]ii de a
uni cele mai mari spitale de urgen]\ din
Ia[i a provocat deja reac]ii virulente din
partea unora din cei implica]i. Astfel,
dup\ ce a aflat de la reporterii „Ziarului
de Ia[i“ de proiectul de comasare a
celor dou\ spitale, deputatul Tudor
Ciuhodaru, medicul coordonator al
Unit\]ii de Primire Urgen]e a Spitalului
de Urgen]e „Sf. Ioan“, a trimis un co-
municat prin care `[i exprim\ dezacor-
dul privind proiectul Ministerului S\-
n\t\]ii. De cealalt\ parte, reprezentan]ii
Spitalului „Sf. Spiridon“ au preferat s\
nu comenteze afirma]iile deputatului, [i
au spus c\ `n urm\toarele zile vor face
propuneri oficiale de `mbun\t\]ire a
proiectului.

Ce sec]ii lipsesc de la
fiecare spital `n parte

Principalul obiectiv al acestei co-
mas\ri este, potrivit conducerii Mi-
nisterului S\n\t\]ii (MS), eficientizarea
acord\rii asisten]ei medicale pacientu-
lui [i limitarea plimb\rii pacien]ilor `n-
tre mai multe unit\]i sanitare, pre-
fer`ndu-se concentrarea tuturor resur-
selor `ntr-un singur loc. Cel mai `n-
ver[unat `mpotriva acestui proiect este
dr. Tudor Ciuhodaru, deputat indepen-
dent (ex-PSD) care spune `ntr-un comu-

nicat c\ nu se vor realiza schimb\rile
preconizate `n nota de fundamentare a
proiectului. „~n nici una dintre cele
dou\ unit\]i spitalice[ti nu se vor
putea asigura spa]iile hoteliere nece-
sare intern\rii pacien]ilor, iar `n
condi]iile `n care num\rul de s\li de
opera]ii r\m`ne acela[i, activitatea
chirurgical\ va avea de suferit“, este
de p\rere dr. Ciuhodaru. Pe de alt\
parte, conform proiectului de lege pri-
vind `nfiin]area Institutului de On-
cologie din Ia[i, aici ar trebui s\ se mute
specialit\]ile oncologice care exist\ `n
acest moment la Spitalul „Sf. Spi-
ridon“, ceea ce ar `nsemna c\ o parte
din cl\dirile unit\]ii medicale ar r\m`ne
libere, eventual pentru alte specialit\]i
medicale.

Un alt argument al dr. Ciuhodaru
este modul `n care s`nt repartizate spe-
cialit\]ile medicale `n spital. „Spitalul
de Urgen]\ «Sf. Ioan» de]ine `n acest
moment multiple specialit\]i necesare
rezolv\rii complete a pacientului critic
traumatizat, ortopedie-traumatologie,
chirurgie reconstructiv\, arsuri, toxi-
cologie, precum [i chirurgie vascular\,
chirurgie de urgen]\ [i medicin\
intern\. Singura specialitate cu risc
vital imediat inexistent\ `n acest mo-
ment este neurochirurgia, care este
asigurat\ de o gard\ mobil\ de la
Spitalul de Neurochirurgie“, a mai

completat deputatul. Proiectul MS su-
bliniaz\ `ns\ faptul c\ cele mai multe
dintre aceste specialit\]i se reg\sesc [i la
„Sf. Spiridon“, lipsind doar chirurgia
reconstructiv\, arsurile [i toxicologia.
Prin g\rzi mobile se asigur\ tratament
ortopedic [i neurochirurgical de ur-
gen]\. Deputatul mai acuz\ faptul c\
ambele spitale func]ioneaz\ `n cl\diri
vechi de c`teva sute de ani, `n sistem
pavilionar, [i de preferat ar fi ca Spitalul
de Urgen]e s\ se mute `n cl\direa con-
struit\ recent `n curtea lui. Aceast\
cl\dire este `ns\ destinat\ Institutului
Regional de Oncologie, iar majoritatea
corpurilor de cl\dire de la Spitalul „Sf.
Spiridon“ au fost reabilitate `n ultimii
ani, `n special clinicile de chirurgie
fiind la standarde europene.

~nt`lnire de analiz\
Ieri a avut loc o `nt`lnire de analiz\ a

proiectului MS, la care au participat
conducerile celor dou\ spitale, condu-
cerea Direc]iei de S\n\tate Public\, par-
lamentari ie[eni, reprezentan]i ai Uni-
versit\]ii de Medicin\ [i Farmacie.
„Conducerea Spitalului «Sf. Spiri-
don» a participat la `nt`lnirea organi-
zat\ de DSP, la finalul c\reia s-a con-
cluzionat c\ este `n interesul Ia[ului [i
al pacien]ilor s\ existe un spital cu
nivel de competen]\ `nalt, respectiv I,

[i ca p`n\ la data de 23 decembrie con-
ducerile celor dou\ spitale `mpreun\
cu to]i cei implica]i `n proiect vor ana-
liza elementele concrete [i vor trans-
mite propuneri de modificare [i com-
pletare a actului normativ“, a declarat
conf.dr. Diana Cimpoe[u, medic-[ef
UPU-SMURD. DSP va trimite apoi
propunerile c\tre ministrul S\n\t\]ii.
(Amalia DASC|LU)
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Cine va c`nta la Revelionul `n strad\: {efii

Prim\riei au anun]at c\ negociaz\ cu mai multe trupe
care s\ concerteze `n seara de revelion. Printre forma]iile
amintite de reprezentan]ii municipalit\]ii se num\r\ HI-Q
[i DJ Project. Bugetul total estimat de [efii Prim\riei
pentru concert, scen\, instala]ii de lumini, sonorizare,
artificii se ridic\ la 450.000 lei. „S`ntem `nc\ `ntr-o
perioad\ `n care negociem semnarea contractelor.
~ncerc\m s\ ob]inem cele mai bune pre]uri. Avem `n
vedere forma]ii care au concerte `n zona Moldovei `n
seara de revelion“, a declarat Sebastian Buraga,
purt\torul de cuv`nt al Prim\riei. Reprezentan]ii
municipalit\]ii sus]in c\ vor s\ fac\ economii [i la focul
de artificii. Astfel, ar urma s\ aib\ loc un foc de artificii
de aproximativ 15 minute. Alte ora[e din zona Moldovei
au anun]at deja forma]iile care vor concerta `n noaptea
dintre ani. Astfel, la Boto[ani, urmeaz\ s\ fie organizat un
spectacol cu trupele HI-Q, Hara [i Celia sau DeLaVegas.

{i sucevenii vor putea s\-[i petreac\ revelionul la un
concert oferit de Prim\rie. Astfel, conform informa]iilor
din presa local\, la Suceava ar urma s\ concerteze
forma]iile HI-Q, Odyssey, Intensiv, solista Mary, dar [i
numero[i interpre]i de muzic\ popular\. Primele minute
din 2011 vor fi `nt`mpinate cu un foc de artificii. (F.G.)

700.000 lei pentru o dirigen]ie de [antier:
Municipalitatea caut\ o firm\ care s\ ofere servicii de
dirigen]ie de [antier. „Licita]ia este estimat\ la 700.000
lei, f\r\ TVA, [i urmeaz\ s\ aib\ loc pe data de 31
ianuarie. Serviciile solicitate vizeaz\ un proiect
european“, a declarat Sebastian Buraga, purt\torul de
cuv`nt al Prim\riei. Firma care va c`[tiga licita]ia va
trebui s\ ofere asisten]\ tehnic\ pe durata execu]iei
lucr\rilor, p`n\ la recep]ia final\, s\ urm\reasc\
respectarea proiectului tehnic [i a detaliilor de execu]ie a
lucr\rilor, s\ urm\reasc\ pe [antier solu]iile stabilite de

proiectan]i. Prim\ria a ob]inut 20 milioane de euro,
fonduri europene, pentru proiectul „Dezvoltare re]ea
rutier\ `n zona cultural\, istoric\ [i turistic\ a
municipiului“. Fondurile nerambursabile urmeaz\ s\ fie
utilizate pentru modernizarea a 16 str\zi importante din
mai multe zone. Astfel, `n urm\torii doi ani ar trebui s\
fie reabilitate artere precum Aleea Mihail Sadoveanu,
Aleea Grigore Ghica Vod\, bulevardul Carol I,
bulevardul {tefan cel Mare, strada Sf`ntul Laz\r, strada
Palat sau strada S\r\riei. Investi]iile presupun [i
reabilitarea liniilor de tramvai de pe Aleea Grigore Ghica
Vod\ (Copou) [i strada Muzicescu. (F.G.)

Gala de dans sportiv, asear\ la Ia[i: Dance
Energy a organizat asear\ `n premier\ la Ia[i Gala de dans
sportiv. Peste 20 de perechi de tineri talenta]i cu v`rste
cuprinse `ntre 6 [i 15 ani s-au mi[cat pe ritmuri de latino,
salsa sau vals, `ntr-un specatocol inedit. Clubul Dance

Energy, organizatorul acestui eveniment, a  adus pe scen\
tineri cu numeroase premii la concursuri na]ionale [i in-
terna]ionale. Al\turi de perechile dansatoare au fost p\-
rin]ii acestora, dar [i profesorii Alexandru Necula [i
Andrea Manolache, care le-au decoperit [i [lefuit talentul
artistic. {i ace[tia la r`ndul lor s`nt produsul [colii lui
Andrei Petre, campion na]ional multiplu la dansuri spor-
tive. Clubul s-a lansat `n 2009 [i `ntr-un an a reu[it s\ ob-
]in\ 53 de medalii de aur la compe]ii sportive de dans [i
un titlu de campion na]ional pentru perechea Iulian [i
Simona. „Dansam de la [apte ani [i a fost cumva o
finalitate logic\ a muncii pe care am depus-o cu mult\
pl\cere [i d\ruire“, a povestit Iulian, care a primit `n ca-
drul galei o diplom\ de excelen]\ `n dans. ~n cadrul galei,
profesorii Clubului Dance Energy au premiat mai multe
institu]ii ie[ene, printre care [i „Ziarul de Ia[i“, care a
primit premiul special pentru sus]inerea dansului sportiv
ie[ean. (V.C.)

Lupt\ deschis\ pe proiectul de
unificare a spitalelor ie[ene de urgen]\
� deputatul Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Urgen]e, a atacat dur unificarea spitalului la care lucreaz\ cu

Spitalul „Sf. Spiridon“, a[a cum a anun]at Ministerul S\n\t\]ii � „Nu se vor putea asigura spa]iile hoteliere necesare
intern\rii, iar activitatea chirurgical\ va avea de suferit“, spune el � [efa UPU-SMURD, de la „Spiridon“, Diana

Cimpoe[u, nu a r\spuns afirma]iilor lui Ciuhodaru � decizia final\ va fi luat\ de Ministerul S\n\t\]ii, dup\ consultarea
[efilor din s\n\tatea ie[ean\ � ra]iunea unific\rii: eliminarea plimb\rii r\ni]ilor pe la mai multe spitale

Dr. Tudor Ciuhodaru:
„Activitatea chirurgical\ va
avea de suferit `n ambele“

Ana Teodora, diagnosticat\ cu tumoare
la creier, are nevoie urgent\ de ajutor

Ajuta]i o elev\
olimpic\ s\ tr\iasc\!
Ana Teodora Tudose (foto: o

imagine mai veche), elev\ olim-
pic\ la Colegiul Na]ional din
Ia[i, a aflat s\pt\m`na trecut\ c\
are o tumoare la creier, care ne-
cesit\ o interven]ie chirurgical\
de urgen]\. Salvarea ei cost\ `ns\
100.000 euro, bani pe care fami-
lia nu `i are. Colegii ei au hot\r`t
s\ o ajute, lans`nd un blog prin
care au adunat c`t au putut, sum\
care, `ns\, nu este suficient\ pen-
tru a putea salva via]a Anei.
Colegii ei au povestit c\ ea era o
elev\ cu o situa]ie [colar\ ex-
cep]ional\ [i cu mul]i prieteni.
P`n\ s\pt\m`na trecut\, Ana se
preg\tea de examenul de intrare
la medicin\, `ns\ vestea despre
boal\ i-a spulberat planurile. Ca
o ironie a sor]ii, Ana visa s\ de-
vin\ neurochirurg, `ns\ acum
tumoarea epifizal\, care este `ntr-
o stadie avansat\, nu `i permite
s\-[i continue [coala sau via]a `n
mod normal. „Ana este o coleg\
extraordinar\, foarte priete-
noas\ [i cu zece pe linie la toate
materiile. Vestea despre boala ei
ne-a zguduit pe to]i. Trebuie s\
o ajut\m s\ tr\iasc\“ a declarat
Matei, coleg al ei `n clasa a XI-a.
~n c\utarea unui ajutor, colegii ei
au mers la biseric\ [i i-au rugat
pe preo]i s\ ]in\ o slujb\ `n
s\n\tatea ei. Totodat\, au lansat o
campanie umanitar\ „Ajuta]i-o
pe Ana!“, prin care implor\ la o
[ans\ la via]\ pentru ea. „Era o
elev\ vesel\, s\ritoare la nevoie,
to]i colegii ei o iubeau. Avea re-
zultate foarte bune la olimpia-

dele na]ionale. P\rin]ii ei ar tre-
bui s\ lucreze o via]\ ca s\ `i
poat\ pl\ti opera]ia. M\mica ei
este `nv\]\toare la [coala «Titu
Maiorescu», elevii ei s-au oferit
s\ o ajute pe Ana. {i colegii ei
au mers pe la alte licee din Ia[i
s\ cear\ ajutorul. Este o feti]\
deosebit\ [i merit\ s\ se bucure
de via]\“ a declarat Mihaela G\-
l\]eanu, administrator la Cole-
giul Na]ional. Opera]ia poate fi
realizat\ la o clinic\ privat\ din
Viena p`n\ la `nceputul s\rb\to-
rilor de iarn\. Cu sprijinul oame-
nilor cu suflet mare, Cr\ciunul i-
ar putea aduce Teodorei o [ans\
la via]\. Persoanele care vor s\ o
ajute pot dona bani `n urm\-
toarele conturi: 

Cont `n euro:
RO75BRDE240SV72158702400

Cont `n lei
RO58BRDE240SV71915572400

Conturile s`nt pe numele
„ASOCIA}IEI P|RIN}ILOR
DIN COLEGIUL NA}IONAL
IA{I“ - CUI: 12846802.
(Victoria CAN}~R)

Au venit primii bani europeni
pentru modernizarea CET

� `n conturile Prim\riei au intrat circa 9 milioane de euro

Angaja]ii Prim\riei ar putea
avea dou\ zile libere `n plus.
Decizia ar trebui s\ fie luat\ la
urm\toarea [edin]\ a Consiliului
Local. Ale[ii locali urmeaz\ s\ se
`nt`lneasc\ `n ultima [edin]\ a
acestui an pe data de 21 decem-
brie. „Exist\ o propunere `n
acest sens. ~nc\ nu este stabilit

nimic. Vom mai discuta cu pri-
marul despre acest proiect“, a
declarat viceprimarul PSD
Romeo Olteanu. Astfel, `n cazul
`n care va fi aprobat proiectul de
hot\r`re, angaja]ii Prim\riei ar
putea fi liberi `n Ajun de
Cr\ciun, pe data de 24 decem-
brie, dar [i `n Ajun de Anul Nou,

pe data de 31 decembrie.
Salaria]ii din Palatul Roznovanu
nu vor beneficia de prime `n
acest an. Pe ordinea de zi a
[edin]ei de s\pt\m`na viitoare ar
urma s\ se afle [i lista cu clasa-
mentele pentru locuin]ele sociale
[i convenabile. Dup\ aceste
clasamente urmeaz\ s\ fie acor-

date locuin]ele disponibile `n
2011. Municipalitatea nu are `n
proiect, [i nici `n construc]ie ast-
fel de locuin]e, astfel c\ sin-
gurele aloc\ri vor fi f\cute `n
cazul `n care actualii chiria[i vor
pleca. Aproape 5.000 de so-
licit\ri de locuin]e au fost depuse
la Prim\rie. (Felix GUZG|)

� angaja]ii UPU
Spiridon s`nt

ferici]i c\ scap\
astfel de

cazurile sociale

Un b\rbat de 52 de
ani a fost adus de o
ambulan]\ `n Unitatea
de Primire Urgen]e a
Spitalului „Sf. Spiri-
don“ dup\ ce un ie[ean
a sunat la 112, spun`nd
c\ acesta era c\zut `n
strad\. 

Pacientul le-a po-
vestit medicilor c\ st\

de mult timp `n strad\,
[i oricum nu vrea s\
plece `n alt\ parte. 

De altfel, acesta a
mai spus c\ a petrecut
c`]iva ani [i `n `nchi-
soare, unde acum se
afl\ fiul s\u. ~n urm\ cu
c`teva zile, b\rbatul [i-a
rupt un picior [i a avut
nevoie de imobilizare
`n ghips. 

„Except`nd piciorul
`n ghips [i etilismul
cronic, b\rbatul nu
avea alte probleme
medicale [i deci nu se
justifica internarea `n

spital. Am aflat c\ are
o cas\ `n localitatea
Dobrov\] [i am rugat
Poli]ia Comunitar\ s\
ne ajute s\-l trimitem
acolo“, a declarat So-
rina M`nzat, asistenta
social\ din UPU. 

Un echipaj de la
Poli]ia Comunitar\ l-a
`nso]it pe b\rbat la gar\,
de unde acesta trebuia
s\ ia un mijloc de trans-
port c\tre Dobrov\],
chiar dac\ nu prea voia
s\ mearg\ din cauz\ c\
acolo nu-i d\ nimeni de
m`ncare degeaba. „Ne

bucur\m foarte mult
de colaborarea cu Po-
li]ia Comunitar\ [i
sper\m s\ rezolv\m
mai rapid cazurile so-
ciale cu ajutorul lor“,
a mai ad\ugat asistenta
social\. 

De altfel, tot un
echipaj de poli]i[ti
comunitari a dus acas\
o femeie care ajunsese
la spital dup\ ce con-
sumase `n exces b\-
uturi alcoolice, av`nd
pe ea doar un capot
sub]ire [i ni[te [lapi.
(Amalia DASC|LU)

� este primul caz din
aceast\ iarn\

~n acest sf`r[it de s\pt\m`n\
s-a `nregistrat la Ia[i primul
deces la un pacient hipotermic.
~n diminea]a zilei de s`mb\t\ un
apel la 112 a anun]at faptul c\
un b\rbat din Podu Iloaiei nu
mai fusese v\zut de cel pu]in 72
de ore. A fost anun]at\ Poli]ia
din localitate, care a intrat `n
casa b\rbatului de 54 de ani.
Pacientul era `n stare de hipo-
termie sever\ cu stare general\

alterat\, `n com\ [i cu hainele
ude pe el. B\rbatul a fost luat de
Echipajul de Prim-Ajutor din
Podu Iloaiei, ce l-a predat pe
drum echipajului SMURD care
venise la `nt`lnire. „Pe timpul
transportului pacientul a intrat
`n stop cardio-respirator, la
momentul ajungerii `n Uni-
tatea de Primire Urgen]e a
Spitalului «Sf. Spiridon» ma-
nevrele de resuscitare fiind `n
curs. Pacientul era cianotic [i
cu temperatura central\ de 25
de grade Celsius. S-au contin-

uat manevrele de resuscitare,
`nc\lzire pasiv\ [i activ\ timp
de mai multe ore, `ns\ am fost
nevoi]i s\ declar\m decesul“, a
spus conf.dr. Diana Cimpoe[u,
medic-[ef UPU-SMURD. Me-
dicii b\nuiesc c\ pacientul con-
sumase b\uturi alcoolice [i
adormise f\r\ s\ mai `nc\lzeasc\
locuin]a. „Este primul deces
cauzat de frig `n aceast\ iarn\
la un pacient cu domiciliu [i
care nu a c\zut `n strad\“, a
ad\ugat conf.dr. Cimpoe[u.
(Amalia DASC|LU)

Poli]ia Comunitar\ a ajuns 
s\ transporte be]ivii acas\

Angaja]ii municipalit\]ii cer 2 zile libere `n plus
� ei ar trebui s\ munceasc\ at`t `n Ajunul Cr\ciunului, c`t [i `n cel al Anului Nou, pe 31 decembrie

~n conturile Prim\riei au intrat aproape
38 milioane lei, echivalentul a circa 9 mi-
lioane de euro. Banii reprezint\ partea de
prefinan]are `n cadrul unui proiect euro-
pean. Municipalitatea a accesat o finan]are
de aproximativ 70 milioane de euro pentru
o serie de investi]ii la CET. „Suma a fost
virat\ `n conturile municipalit\]ii pe data
de 14 decembrie de c\tre Ministerul Me-
diului [i P\durilor. Cele aproape 38 mi-
lioane lei reprezint\ 15% din valoarea eli-
gibil\ a proiectului de peste 253 milioane
lei“, a declarat Sebastian Buraga, purt\torul
de cuv`nt al Prim\riei. Contractul de
finan]are a fost semnat de Prim\rie pe data
de 17 martie 2010. De atunci [i p`n\ acum
municipalitatea a reu[it s\ organizeze [i s\
anun]e c`teva din licita]iile necesare pentru

implementarea proiectului. Astfel, pe data
de 23 decembrie urmeaz\ s\ fie organizat\ o
licita]ie estimat\ la 2,8 milioane lei, f\r\
TVA, pentru selectarea unei firme care s\
ofere asisten]\ tehnic\ `n cadrul proiectului.
O alt\ procedur\ de achizi]ie urmeaz\ s\ fie
organizat\ pe data de 17 ianuarie. Atunci se
vor deschide ofertele la licita]ia pentru
reabilitarea pompelor de transport ale CET.
Investi]ia este estimat\ la 15,2 milioane lei.
Investi]iile finan]ate prin Programul
Opera]ional Sectorial de Mediu vor viza [i
retehnologixarea a trei cazane de ap\
fierbinte de la CET I, retehnologizarea unui
cazan de abur de la CET II, realizarea unei
instala]ii de colectare a cenu[ii la CET II,
retehnologizarea magistralei II a CET.
(Felix GUZG|) Un b\rbat murit de frig `n cas\


