
                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 

23.09.2022 
Începere proiect                                                                

„Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice 
din județul Galați”,                                                                       

cod SMIS 151592 
 

Parteneriatul dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Galați și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galați anunță începerea proiectului „Creșterea siguranței 
pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, contracul de finanțare 
fiind semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM). 
 

Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional 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. 
 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 asigurând investițiile necesare pentru realizarea unui răspuns în timp 
util și eficient al unităților sanitare partenere din județul Galați din sistemul medical 
pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în județul Galați. 
 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt dotarea spitalelor partenere cu sisteme de 
detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală, sisteme de semnalizare 
și alarmare pentru depășirea concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă,  
redimensionarea infrastructurii de fluide medicale și redimensionarea instalației 
electrice. 
 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 6.552.501,94 lei, din care valoarea 
eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU este de 6.552.501,94 lei. 
 

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.06.2022 iar perioada de 
implementare a proiectului este de 41 luni respectiv între data 01.02.2020 și data 
30.06.2023. Codul SMIS al proiectului este 151592. 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020. 

 

Date de contact: Iulia Dumitriu, manager proiect, consilier superior, telefon: 
0236/302572, e-mail: directia.programe@cjgalati.ro 


