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Consiliul Judeţean Galaţi lansează proiectul „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, 

avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în 

atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”, SMIS 152595 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, Lider parteneriat/Partener 1 în cadrul 

parteneriatului cu Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, Partener 2, anunță lansarea proiectului „Achiziție și 

lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii 

concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”. 

 

Acest proiect este cofinanțat din FEDR – REACT EU prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, 

Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea 

eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării 

efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale. 

 

Proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii existente și creșterea securității la incendii prin lucrări de 

instalare de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, în cazul depășirii concentrației maxime admise 

de oxigen în atmosferă, în vederea creșterii calitative și adecvării capacitații de îngrijire și tratament a cazurilor 

de infecție cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Contractul de finanţare a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate 

de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 în 09.08.2022, iar perioada de 

implementare a proiectului este 27 luni, între 01.04.2011 şi 31.07.2023. 

 

Bugetul total al proiectului este 748.074,62 lei, din care valoarea nerambursabilă 625.425,00 lei, cofinanțarea 

eligibilă este 0 lei iar cofinanțarea neeligibilă este de 122.649,62 lei. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 

Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este doamna Roșu Claudia, manager de proiect, şef serviciu 

achiziţii în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, telefon: 0236-460712, fax: 0236-460207, e-mail: 

achizitii@pneumogalati.ro. 


