
 
 
 

EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE A UNITĂȚII PRIMIRI URGENȚE,  
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” GALAȚI 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul «Extindere, modernizare 
și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați».  
 
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, 
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.  
 
Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea, modernizarea și dotarea Unității Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. 
 
Obiectivele specifice sunt: 
• îmbunătățirea infrastructurii de sănătate prin extinderea, reabilitarea și modernizarea spațiilor unde își desfășoară 
activitatea Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galați; 
• diversificarea serviciilor medicale de investigație și tratament oferite în cadrul Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea spațiilor reabilitate, modernizate și extinse cu 
echipamente medicale și bunuri. 
 
Rezultatele proiectului vizează:  
 o Unitate de Primiri Urgențe ce își desfășoară activitatea într-o infrastructură extinsă, modernizată; 

 diversificarea, modernizarea și creșterea capacității operaționale a Unității de Primiri Urgențe prin achiziționarea de  
echipamente medicale și auxiliare. 

 
Perioada de implementare este de 47 luni, respectiv între data de 01.10.2017 și 31.08.2021, incluzând și perioada de pregătire 
a proiectului. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 3 aprilie 2019 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice. 
 
Bugetul total al proiectului este de 6.614.695,28 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de 
6.482.401,36 lei, iar cofinanțarea eligibilă asigurată de UAT Județul Galați este de 132.293,92 lei. 
 
În data de 14 mai 2019 a avut loc lansarea oficială a proiectului printr-o conferinţă de presă, organizată la sediul Consiliului 
Judeţean Galaţi, la care au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai finanțatorului, precum și mass-media 
locală şi regională. Cu această ocazie a fost realizată o prezentare a proiectului prin care au fost oferit detalii despre 
obiectivele acestuia, principalele activităţi ce urmează a fi derulate, grupurile ţintă ale proiectului şi principalele rezultate 
aşteptate. 
 

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,  

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. 
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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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