„EXTINDERE SI DOTARE UNITATE FUNCTIONALA REGIONALA DE URGENTA IN CADRUL
SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. MARIA" IASI”, COD SMIS 121187
Beneficiar: JUDEȚUL IAȘI
Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale prin
îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență pentru populația de vârstă pediatrică (0-18 ani) din
Regiunea Nord Est.
Obiective specifice: 1. Extinderea unității funcționale regionale de urgență a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii
”Sf. Maria” Iași cu o suprafață desfășurată de 2281,74 mp.
2. Dotarea unității funcționale regionale de urgență a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Sf. Maria" Iași cu 19
echipamente medicale și 41 de unități de mobilier medical.
3. Îmbunătățirea accesibilității Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” Iași și a legăturilor lui cu alte spitale
locale și regionale prin amplasarea unei platforme helipunct la etajul 1 al clădirii.
Rezultate: O unitate funcțională regională de urgență a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii "Sf. Maria" Iași. In
urma implementării proiectului, va rezulta o unitate de primiri urgențe modernă, integrată spitalului, dotată cu
echipamente de investigație de ultima generație. Unitatea de primiri urgențe va avea o suprafață desfășurată de
2281,74 mp și va fi reprezentantă prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii existente, pe același
amplasament, care să fie legat funcțional de clădirea existentă, având aceeași destinație și funcționare a corpului
anexă, realizându-se ca o completare necesară la funcționalitatea clădirii existente și va cuprinde:
- Demisol cu următoarele funcțiuni: hol acces, vestiar femei, vestiar bărbați, grup sanitar bărbați, grup sanitar femei,
grup sanitar persoane cu dizabilități, 3 holuri distribuție, 5 spații tehnice, o sală formare și instruire / sală de ședințe,
C.T.I (centrală detecție incendiu), T.G.D. (tablou electric general), C.T. (centrală termică), B.M.S. (building management
system);
- Parter cu următoarele funcțiuni: hol distribuție + windfang + casa scării (demisol-parter-etaj) + lift, sală așteptare,
triaj, tratament imediat + grup sanitar, grup sanitar persoane cu dizabilități, grupuri sanitare, 2 cabinete tratamente
minore, resuscitare, izolare septici + grup sanitar, camera interpretare, decontaminare chimică pacienți + grup sanitar
+ duș, camera dezinfectanți de nivel înalt, camera C.T. (computer tomograf), cameră comandă, cameră dezbrăcare;
- Etaj 1 (acces helipunct) cu următoarele funcțiuni: casa scării + lift, helipunct;
- Achiziționarea a 19 echipamente medicale și 41 de unități de mobilier medical.
Perioada de implementare a Proiectului este de 59 luni, respectiv între data 21.12.2017 și data 31.10.2022, aceasta
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.178.373,73 lei, după cum urmează: contribuția UE:
4.784.303,99 lei, contribuția națională: 1.913.721,60 lei și contribuția beneficiarului: 136.694,40 lei. Valoarea
neeligibilă a proiectului: 5.343.653,74 lei cu TVA.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Regional 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României.
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