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Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” admis la finanțare
Proiectul Consiliului Județean Iași privind Reabilitarea și modernizarea
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria Iași" a primit acceptul pentru
finanțare.
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR 20142020) a semnat Contractul de finanţare aferent cererii înaintată de Consiliul Județean Iași
către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est.
Valoarea totală a investiției „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgență
pentru Copii ”Sf. Maria Iași", este de 121.476.139,00 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie
a Consiliului Județean Iași pentru cofinanțarea proiectului va fi de 27.381.174,00 lei (inclusiv
TVA).
Anual, la Spitalul de Urgență pentru Copii sunt tratați 45.000 pacienți.
Pe lângă lucrările de reabilitare, clădirea în care funcționează spitalul necesită și
intervenții majore la instalațiile electrice, sanitare și termice.
”Am promis ieșenilor și copiilor care sunt nevoiți să treacă pragul unității medicale
că încercăm să le oferim condiții moderne de tratament și cazare pe perioada spitalizării.
Efortul pentru ca acest proiect să prindă contur a fost unul foarte mare dar începem să
vedem rezultatele muncii. La Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul
Consiliului Județean avem niște oameni entuziaști, dedicați muncii pe care o fac și pentru
asta le mulțumesc. Sper ca în curând să semnăm contractul de finanțare și să ne putem apuca
de treabă, sunt multe de făcut. Dorim să avem o clădire care să îndeplinească toate condițiile
pentru desfășurarea actului medical și pentru spitalizarea bolnavilor în condiții moderne. Am
demonstrat că acolo unde exisă interes și dăruire nici un efort nu este prea mare și în două
luni am trecut cu acest proiect prin toate etapele de verificare chiar dacă unele dintre ele au
fost foarte dificil de depășit”, a declarat Maricel Popa Președintele Consiliului Județean Iași.
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