
MONUMENT ISTORIC

CJ Buzãu a cheltuit
3,6 milioane euro
pentru restaurarea
unui fost spital

U
n a di n tr e c ele
mai vechi clãdiri
din municipiul
Buzãu, cu o is-
to r ie de p es te
125 de ani, astãzi

unul dintre cele mai apreciate
monumente istorice din oraº, a
trecut printr-un amplu proces
de modernizare, fiind transfor-
matã dintr-o ruinã într-un cen-
tru muzeal. Este vorba despre
clãdirea fostului Spital Brãtianu,
care, dupã douã decenii de la în-
chidere, va fi redatã buzoienilor,
însã cu o altã destinaþie.

Istoria fostului Spital Brãtianu
a început în 1895, când a fost
pusã piatra de temelie a clãdirii
impunãtoare de pe bulevardul
Bãlcescu. Un an mai târziu a
avut loc inaugurarea. Era o uni-
tate medicalã mixtã, cu 30 de
paturi, iar în timpul primului rãz-
boi mondial a servit ca spital de
campanie, ulterior fiind folosit
pentru tratarea bolilor chirurgi-
cale, de ochi ºi la naºteri. În anii
2000, spitalul a fost închis. De
atunci, clãdirea a rãmas aproape
ab an do n atã , s - a degr adat
vãzând cu ochii, iar la un mo-

ment dat au fost propuneri in-
clusiv pentru a fi demolatã.
Totuºi, salvarea a venit în mo-
mentul în care autoritãþile jude-
þene au decis introducerea în li-
sta monumentelor istorice. Deºi
asta a însemnat o restaurare
mult mai costisitoare, fiind ne-
voie ºi de avize suplimentare in-
clusiv de la Ministerul Culturii,
planul de a o readuce la viaþã a
continuat, iar în aceastã toamnã
clãdirea fostului Spital Brãtianu,
trasformatã în Centru Muzeal,
este pregãtitã sã gãzduiascã
primele evenimente culturale.

"Fostul Spital Brãtianu este o
clãdire de patrimoniu, o clãdire
simbol a oraºului care dupã anii
90 a fost datã uitãrii ºi se punea
chiar problema sã fie demolatã.
ªansa noastrã a fost cã este o
clãdire de patrimoniu ºi am
reuºit sã accesãm fonduri euro-
pene prin care a fost reabilitatã.
Am reuºit sã obþinem 3,6 milioa-
ne de euro bani europeni, cu co-
finanþare din bugetul propriu.
Clãdirea este gata doar fizic, ur-
meazã sã achiziþionãm mobilie-
rul, sã obþinem niºte avize ºi
abia apoi vom putea începe sã
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organizãm aici diverse activitãþi.
Clãdirea are ºi o curte generoasã
în care va fi amenajatã o grãdinã
publicã ce va fi redatã cetãþeni-
lor. Cred cã e un lucru foarte
bun pentru cã, oricât de îndes-
tulãtoare ar fi bugetele noastre,
fãrã banii europeni nu ne-am
putea descurca. Clãdirea se aflã
în administrarea Consiliului Ju-
deþean, dar va fi predatã Muzeu-
lui Judeþean Buzãu", a spus
Petre Emanoil Neagu, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Buzãu.

Investiþia pentru reabilitarea
clãdirii a fost finanþatã prin Pro-
gramul Operaþional Regional
2014 - 2020, Axa prioritarã 5.1
conservarea, protejarea, promo-
varea ºi dezvoltarea patrimoniu-
lui natural ºi cultural ºi a fost
începutã în data de 26.07.2019,
atunci cînd a fost emis Ordinul
de începere a lucrãrilor. Dupã
aproape trei ani, în august 2022,
lucrãrile au fost finalizate.

Însã, pentru a-ºi putea primi vi-
zitatorii este nevoie ºi de alte
amenajãri exterioare. Astfel, po-
trivit preºedintelui Consiliului
Judeþean, Petre Emanoil Neagu,
spaþiul exterior va fi amenajat ºi
trasnformat într-o grãdinã pu-
blicã unde toþi buzoienii vor pu-
tea sã se relaxeze ºi chiar sã
asculte muzicã sau sã participe
la diferite evenimente culturale.

"Aceastã clãdire are ºi o curte
generoasã. Prin fonduri europe-
ne, doar o parte a putut fi reabi-

litatã. Noi, din surse proprii, vom
încerca sã facem aici o grãdinã
publicã, care va fi redatã cetãþe-
nilor. Vrem sã facem o scenã
unde sã putem sã avem în aer li-
ber anumite evenimente cultu-
rale, de ce nu chiar ºi serbãri ale
copiilor când terminã anul ºco-
lar º i m ulte a l te le" , a m ai
transmis preºedintele Neagu.

În paralel, au fost alocaþi banii
necesari pentru achiziþionarea
mobilierului. Când totul va fi

gata, Centrul Muzeal va intra în
administrarea Muzeului Judeþe-
an Buzãu, iar directorul Costa-
che Daniel a anunþat cã are deja
planuri îndrãzneþe pentru ceea
c e o di n i o ar ã er a lo c ul de
tratament al buzoienilor.

"Aceastã impresionantã clãdire
va fi pusã în valoare ºi din punct
de vedere muzeal. Mai sunt lu-
cruri administrative de realizat,
pentru a trece în administrarea
Muzeului Judeþean Buzãu, însã

existã un plan tematic pentru
ceea ce se va întâmpla aici. În
primul rând, sãlile din faþã vor fi
dedicate expoziþiilor de artã,
pentru cã în colecþiile Muzeului
Judeþean Buzãu sunt încã multe
obiecte de patrimoniu care din
foarte multe motive, în primul
rând, legate de spaþiu, nu au pu-
tut fi prezentate publicului pânã
în prezent. De asemenea, va de-
veni ºi un important centru de
activitãþi culturale internaþiona-
le, pentru cã, odatã cu deschide-
rea Centrului Muzeal Brãtianu,
noi deja lucrãm ºi suntem în sta-
dii foarte avansate pentru a des-
chide un proiect internaþional
dedicat tinerilor artiºti europeni,
care se va desfãºura cu regulari-
tate la Brãtianu", a spus Costa-
che Daniel, directorul Muzeului
Judeþean.

Consiliul Judeþean estimeazã
cã aici vor veni anual 2000 de vi-
zitatori - plãtitori de bilete ºi
aproape 1000 de persoane vor
vizita virtual monumentul isto-
ric, ce va avea un site special.
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