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Au fost inaugurate două amfiteatre la Spitalul de Copii “Sf. Maria”
Astăzi, 4 noiembrie, dl. Cristian ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean
Iași, alături dl. Vasile ASTĂRĂSTOAE, rectorul Universității de Medicină și Farmacie
"Gr. T. Popa" și dl. Radu TERINTE, managerul Spitalului de Copii "Sf. Maria", a
participat la inaugurarea a două amfiteatre care au fost complet renovate și dotate la
Spitalul de Copii “Sf. Maria”.
Această investiție a fost posibilă datorită sprijinului consistent, în valoare de
80.000 euro, venit de la Universitatea de Medicină și Farmacie “G. T. Popa”, care
folosește aceste amfiteatre ca săli de cursuri pentru studenți.
“Prin această investiție, la care Spitalul de Copii “Sf. Maria” a contribuit cu suma
de 20.000 lei, studenții și profesorii vor avea parte de condiții de învățământ la standarde
europene”, a declarat Cristian ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean Iași.
Spitalul de Copii “Sf. Maria” este unul din cele două mari spitale monobloc,
alături de Spitalul Clinic de Neurochirurgie “Prof. Dr. Nicolae Oblu”, care vor avea parte
de reparații capitale din fonduri alocate de la bugetul Consiliului Județean în următorii 3
ani.
Pentru început, Spitalului de Copii “Sf. Maria” i s-a alocat suma de 6 milioane lei
din bugetul Consiliului Județean pe anul 2013.
Deși raportul de atribuire pentru contractul de proiectare a primit verdict favorabil
de la Comisia Naționala de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care a respins toate
contestațiile formulate inițial, decizia CNSC a fost contestată în instanță.
„După ce vom semna contractul de proiectare pentru reabilitarea și modernizarea
Spitalului de Copii “Sf. Maria”, iar acest lucru se va întâmpla după decizia Curții de Apel
Iași care sper să vină într-un timp scurt, vom susține licitația pentru începerea lucrărilor.
La spitalul de Copii “Sf. Maria” vom investi aproximativ 12 milioane de euro în
următorii 3 ani pentru reabilitarea și modernizarea completă, iar la Spitalul de

Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu” aproximativ 8 mil euro pentru același tip de
investiție. Am demarat la Consiliul Județean Iași cele mai mari investiții în modernizarea,
repararea și dotarea spitalelor din ultimii 23 de ani. Fondurile care se investesc acum și
care se vor investi în următoarea perioadă în acest domeniu fundamental pentru
dezvoltarea durabilă a orașului nostru, unul din cele două motoare de creștere, alături de
Educație, vor pune și mai mult în valoare statutul Iașului de Centru Medical Regional și
vor conferi orașului nostru mai multă anvergură la nivel regional în acest domeniu”, a
declarat dl. Cristian ADOMNIȚEI, Președintele Consiliului Județean Iași.

