
CLÃDIRE MONUMENT ISTORIC DIN BUZÃU

Fostul Spital Brãtianu -
transformat, pânã la
finalul anului, în
Centru Muzeal
Ana Felea

O
clãdire conside-

ratã emblemã a
m u n i c i p i u l u i
B uz ãu, c o n s-
truitã în 1896, va
fi transformatã,

pânã la finalul anului 2022, în
Centru Muzeal . Este vorba
despre clãdirea fostului Spital
Brãtianu, care a fost inclusã pe

lista monumentelor istorice în
2018. Obiectivul se aflã în cen-
tr u l m un i c i p i u lu i B uz ãu,
aproape de Prefecturaã, iar
pânã în 2019 era doar o ruinã, o
clãdire care a fost conservatã
pânã atunci cât de bine s-a pu-
tut. Din 2019 a intrat, însã,
într-un proces amplu de reabili-
tare ºi modernizare astfel cã,
anul acesta, dupã mai bine de
trei ani de lucrãri, clãdirea va
gãzdui cea mai noua instituþie
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Fonduri europene

Pentru reabilitarea fostului spital
închis de aproape douã decenii,

Consiliul Judeþean a obþinut o finanþare
europeanã în valoare de

4,5 milioane
de euro.



de culturã din oraº. Proiectul a
fost demarat de Consiliul Jude-
þean, iar finanþarea a fost asigu-
ratã prin fonduri europene.

"Practic, dupã modernizare,
saloanele care pe vremuri pri-
meau bolnavii vor fi ateliere de
creaþie, iar sãlile de operaþie vor
fi transformate în sãli de expozi-
þie ºi concerte. În plus, a fost de-
maratã achizþia mobilierului ce
va umple ºi decora spaþiile din
noul Centru Muzeal. Lucrãrile
vor fi încheiate în luna mai 2022,
însã Centrul Muzeal va fi deschis
în aceastã toamnã. Asta pentru

cã vrem sã amenajãm ºi curtea
exter i o ar ã" , au exp l i c at
r ep r ez en tan þ i i C o n s i l i u lu i
Judeþean Buzãu.

Consiliul Judeþean estima, la
debutul proiectului, cã la noul
Centru Muzeal vor veni anual
2000 de vizitatori - plãtitori de
bilete ºi aproape o mie de per-
soane vor vizita virtual monu-
mentul istoric ce va avea un site
special. Însã, pentru ca expe-
rienþa în noul Centru Muzeal sã
fie completã, proiectul privind
rebilitarea clãdirii fostei unitãþi
medicale va fi completat ºi de

amenajarea spaþiului exterior,
aflat în spatele spitalului.

Mai exact, este o suprafaþã de
peste 2000 de metri pãtraþi care
va fi complet transformatã. Va fi
o zonã verde, cu alei ºi care în
mijloc va avea un amfiteatru
unde vor avea loc spectacole de
teatru sau muzicale, lansãri de
carte sau diferite alte evenimen-
te artistice. Noul amfiteatru va fi
prevãzut cu o copertinã, va
dispune de instalaþii moderne
de sunet ºi lumini ºi va avea o
capacitate de aproximativ 250
de locuri.

Investiþia va fi suportatã de
Consiliul Judeþean Buzãu, astfel
cã suma de un milion de euro a
fost deja cuprinsã în bugetul pe
anul 2022. De asemenea, ame-
najarea spaþiului exterior din
faþa c lãdi r i i s e v a fac e c u
p ãs tr ar ea elem en telo r de
vegetaþie care dau specificul
acestui loc, precum magnoliile.

Pentru reabilitarea fostului spi-
tal închis de aproape douã de-
cenii, Consiliul Judeþean a obþi-
nut o finanþare europeanã în va-
loare de 4,5 milioane de euro.

Piatra de temelie a Spitalului

I.C. Brãtianu a fost pusã în anul
1895, iar un an mai târziu spita-
lul a fost inaugurat. La început,
unitatea medicalã a avut 30 de
paturi ºi a funcþionat ca spital
mixt, iar în timpul primului rãz-
boi mondial a servit ca spital
de campanie, ulterior fiind fo-
losit pentru tratarea bolilor
c h i r u r g i c a l e , d e o c h i º i l a
naºteri.

În 1935 a fost renovat pentru
ultima datã, iar pânã în 1970 a
fost cea mai mare unitate sani-
tarã din Buzãu. Dupã inaugura-
rea Spitalului Judeþean, clãdirea
de pe Nicolae Bãlcescu a fun-
cþionat doar cu secþiile exterioa-
re de Oftalmologie ºi ORL. Puþin
dup ã an ul 2000, un i tatea
s an i tar ã a fo s t î n c h i s ã º i
conservatã.
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Consiliul Judeþean estima, la debutul
proiectului, cã la noul Centru Muzeal

vor veni anual

2000
de vizitatori

- plãtitori de bilete ºi aproape o mie de
persoane vor vizita virtual monumentul

istoric ce va avea un site special.


