
A P E L 

SALVAŢI CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA! 

 

Domnule Preşedinte Traian Băsescu, 

Domnule Prim-Ministru Emil Boc, 

Domnule Ministru al Sănătăţii Cseke Attila, 

Domnilor Deputaţi şi Senatori, 

 

Vă solicităm prin prezentul apel să realizaţi demersurile necesare, în conformitate cu atribuţiile 

funcţiei pe care o deţineţi în stat şi în temeiul legislaţiei României şi a Uniunii Europene privind 

drepturile bolnavilor, pentru a opri procesul de desfiinţare a Centrului de Cardiologie Craiova 

declanşat de Guvernul României, prin proiectul de hotărâre de guvern iniţiat de Ministerul 

Sănătăţii. 

Centrul de Cardiologie Craiova, este o unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, a fost înfiinţat în anul 2000 şi are în componenţă o secţie de cardiologie cu 

90 paturi – compartiment de terapie intensivă coronariană, compartiment de cardiologie 

intervenţională, cu laborator de cateterism cardiac, angiografie şi posibilităţi de electrofiziologie 

invazivă, compartiment cardiologie pediatrică 10 paturi – un ambulatoriu integrat – cu cabinet de 

consultaţii, profilaxie primară, profilaxie secundară şi recuperatorie – un laborator de analize 

medicale şi o farmacie. 

Centrul de Cardiologie Craiova funcţionează cu respectarea normelor naţionale şi europene în 

domeniu, deţine personal medical de înaltă calificare, precum şi dotările tehnice necesare pentru a 

oferi cele mai bune condiţii de îngrijire şi tratament pacienţilor. 

Activitatea Centrului de Cardiologie Craiova s-a dovedit a fi în conformitate cu standardele de 

eficienţă atât medicală, cât şi financiară. În anul 2009, în baza unui contract de finanţare încheiat cu 

CAS Dolj pentru tratarea a 3.620 de cazuri, Centrul de Cardiologie Craiova a îngrijit 4.316 pacienţi, 

iar în anul 2010, în baza unui contract de finanţare încheiat cu CAS Dolj pentru tratarea a 3.004 

cazuri, au fost îngrijiţi 3.609 pacienţi, respectându-se toţi indicatorii prevăzuţi de normele în 

vigoare. 

Centrul de Cardiologie Craiova oferă asistenţă medicală de cardiologie pentru mii de bolnavi din 

cele cinci judeţe ale Olteniei, cât şi pentru cazuri grave din alte zone ale ţării. 

Considerăm că iniţiativa Ministerului Sănătăţii de desfiinţare a Centrului de Cardiologie Craiova 

este absurdă, ilogică, nefundamentată medical sau financiar şi de un grav impact asupra comunităţii 

bolnavilor cardiaci din regiunea Oltenia.  

 

Asociaţia Euro Agora și Grupul de susţinători ai Centrului de Cardiologie Craiova 


