
 
 
 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU  
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, implementează proiectul «Creșterea eficienţei 
energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”», având ca partener Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Galaţi.  
 
Proiectul este finanţat în cadrul Programului 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.  
 
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.  
 
Obiectivele specifice sunt: 
• asigurarea unor parametri energetici optimi de consum pentru clădirile în care se desfășoară activităţile de asistenţă 
medicală din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” (corpurile de clădire a ambulatoriului, a 
spitalului și corpul de legătură dintre acestea); 
• creșterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabile pentru încălzire/răcire, pentru preparare apă caldă de 
consum și pentru sistemul de alimentare cu energie electrică. 
 
Rezultatele proiectului vizează:  

 scăderea consumului anual de energie primară al clădirilor publice; 

 reducerea gazelor cu efect de seră; 

 scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice din surse neregenerabile; 

 scăderea consumului anual total specific de energie primară din surse neregenerabile; 

 scăderea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile, pentru încălzire/răcire. 
 

Perioada de implementare este de 44 luni și include și perioada de pregătire a proiectului. Contractul de finanţare a fost 
semnat în data de 18 iunie 2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. 
 
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, cheltuielile neeligibile finanţate de MDRAP sunt în valoare de 29.133.937,00 lei (după contractare), 
cofinanţarea neeligibilă asigurată de UAT Galaţi este de 506.583,00 lei (după contractare), iar cofinanţarea eligibilă asigurată 
de UAT Judeţul Galaţi este de 829.667,04 lei. 
 
În data de 17 iulie 2018 a avut loc lansarea oficială a proiectului printr-o conferinţă de presă, organizată la sediul Consiliului 
Judeţului Galaţi, la care au participat reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi, ai partenerului - Direcţia de Sănătate Publică 
a Judeţului Galaţi, ai finanţatorului, precum și mass-media locală şi regională. Cu această ocazie a fost realizată o prezentare a 
proiectului care a 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 cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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