
 
 

 

   

 

 

 
 

Informare de presă  

Galaţi, 18 iulie 2018 

 
Consiliul Judeţean Galaţi a lansat proiectul 

«Creșterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă   
„Sf. Apostol Andrei”», SMIS 114495 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, a lansat proiectul «Creșterea eficienţei 
energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”», contractul de finanţare fiind semnat cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Regional, Organism Intermediar fiind Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. 
Acest proiect este finanţat din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și 
în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice.  
 
“Este cel mai mare proiect de investiţii derulat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf. Apostol Andrei>. Este vorba 
despre un proiect cu două linii de finanţare, proiect care în primă fază presupune consolidarea corpului de clădire unde se 
află saloanele pacienţilor, lucrare care a demarat deja. Ulterior, vor fi schimbate toate lifturile, toate instalaţiile de fluide, 
termice, de apa rece şi caldă, se va consolida corpul de clădire unde se află ambulatoriul de specialitate şi sălile de 
operaţie, va fi înlocuită toată tâmplăria acolo unde este nevoie, se va termoizola pe exterior unitatea medicală şi vor fi 
implementate sisteme de climatizare în toate saloanele, iar în sălile de operaţie va fi montat un sistem de tratare şi filtrare 
a aerului”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienţei energetice a clădirilor în care își desfășoară activitatea 
medicală Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 
18 iunie 2018, iar lucrările trebuie finalizate  până în aprilie 2020. Bugetul total al proiectului este de 69.266.507,44 lei, din 
care asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 40.653.685,17 lei, iar cheltuielile neeligibile finanţate de 
MDRAP sunt în valoare de 27.783.155,23 lei. Cofinanţarea Consiliului Judeţean Galaţi este de 1.385.330 lei. Pentru 
componenta finanţată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost semnat deja contract de 
proiectare si executie lucrari pentru Consolidarea Corpului C6 – Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei”. 
Lucrarea se realizează prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii. 
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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  
Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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