COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 04 noiembrie 2021, în incinta Complexului Istorico – Arhitectural Conacul Manuc-Bey,
mun. Hîncești, a avut loc Conferința de lansare a Proiectului „HEALTH IN GOOD HANDS – Bigger
HOSPITALS, Better CARE, Best DOCTORS for people in the border area Romania - R. of Moldova”
/„SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE" – spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru
populația din zona de graniță”, 1HARD/4.1/24, implementat în cadrul Programului Operațional
Comun „România-Republica Moldova 2014-2020”.
Partenerii proiectului sunt Județul Galați (România) - Beneficiar-Lider, Beneficiar 1 - Consiliul Raional
Hîncești (Republica Moldova).
Obiectivul General al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de sănătate a populației din județul
Galați, România și raionul Hîncești, Republica Moldova, asigurând accesul la infrastructură și servicii
de sănătate îmbunătățite, stimulând în același timp oamenii să adopte un comportament sănătos.
Valoarea totală a întregului proiect este de peste 1,55 milioane de euro, din care valoarea gestionată
de Județul Galați - Lider de parteneriat(LB) este de 926.140,29 Euro, Consiliul raional HînceştiPartener 1(B1) este de 623.986,21 Euro.
Perioada de implementare este cuprinsă în perioada 02 iulie 2021 până la data de 01 iunie 2023.
Proiectul urmărește realizarea mai multor obiective specifice, în top-ul cărora se evidențiază:
îmbunătățirea infrastructurii de sănătate din zona de graniță prin construirea unui pavilion de
pediatrie în cadrul Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, județul Galați, România, și reabilitarea Centrului
de Sănătate Hîncești, raionul Hîncești, Republica Moldova.
O altă latură a proiectului, evident și ea foarte importantă, sunt activitățile care vor sta la baza
dezvoltării și implementării în comun a programelor de sănătate, a bunelor practici de colaborare
privind reducerea riscurilor fată de pericolele epidemiologice (prin schimb de experiență, vizite,
traininguri), atât în Hîncești, cât și în Galați.
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Proiect finanțat de
Uniunea Europeană

“Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis
să-și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a
lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate,
democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a
toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să
împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de
granițele sale”.

