
Energie regenerabilã
pentru Spitalul Sf.
Andrei din Galaþi

Reporter: În condiþiile în care

trendul actual este cel de imple-

mentare a proiectelor smart, ce

obiective de investiþii aveþi pentru

transformarea judeþului într-unul

"smart"?

Costel Fotea: Cu ajutorul investi-

þiilor în tehnologiile inteligente, au-

toritatea publicã localã judeþeanã

ºi-a propus sã acþioneze rapid pen-

tru ameliorarea unor probleme din

comunitãþile judeþului Galaþi.

Obiectivele de investiþii ºi proiecte-

le aflate in implementare, precon-

tractate sau aflate în faza de eva-

luare, nu îmbracã atributul unor

proiecte inovative în totalitate, dar

unele dintre ele includ ºi compo-

nente ce pot fi caracterizate ca fiind

"smart".

În acest sens, Consiliul Judeþean

Galaþi a depus cerere ºi a obþinut fi-

nanþare nerambursabilã pentru

proiectul "Creºterea eficienþei ener-

getice pentru Spitalul Clinic Jude-

þean de Urgenþã Sf. Apostol Andrei

Galaþi", în cadrul POR 2014 - 2020,

Axa prioritarã 3: "Sprijinirea tranzi-

þiei cãtre o economie cu emisii scã-

zute de carbon", Prioritatea de in-

vestiþii 3.1 - Sprijinirea eficienþei

energetice, a gestionãrii inteligente

a energiei ºi a utilizãrii energiei din

surse regenerabile în infrastructuri-

le publice.

Investiþiile pentru creºterea efi-

cienþei energetice a spitalului jude-

þean constau în anveloparea unitã-

þii medicale cu panouri compozite

pe faþadã, panouri care vor îngloba

tehnologii fotovoltaice care vor de-

scompune gazele de serã ºi agenþii

patogeni aeropurtaþi; introducerea

unor sisteme alternative pentru co-

generare energie din surse regene-

rabile; asigurarea climatizãrii în toa-

te secþiile spitalului; modernizarea

climatizãrii în sãlile de operaþie;

înlocuirea tâmplãriei ºi amplasare

de dispozitive de umbrire pe faþada

de sud; schimbarea ºi moderniza-

rea conductelor ºi instalaþiilor de

fluide ºi transport agent termic etc..

Pentru producerea energiei electri-

ce din surse regenerabile (alternati-

ve) vor fi amplasate pe acoperiºul

spitalului douã kit-uri pentru pro-

ducerea de energie electricã hibri-

dã. Valoarea investiþiei este de

38.449.143,48 lei, iar contractul

pentru realizarea lucrãrilor de exe-

cuþie a fost semnat în luna martie

2019. Proiectul de creºtere a efi-

cienþei energetice vine în comple-

tarea lucrãrilor de consolidare a spi-

talului judeþean (cu finanþare de la

Compania Naþionalã de Investiþii, în

sumã de aproximativ 28 de milioa-

ne de lei).

Consiliul Judeþean Galaþi are în

vedere impulsionarea dezvoltãrii

locale prin conservarea, protejarea

ºi valorificarea patrimoniului cultu-

ral ºi a identitãþii culturale. Autori-

tatea va asigura finanþare din bu-

getul propriu al judeþului în vede-

rea achiziþionãrii unui sistem

ROVER pentru lucrãri de arheologie

digitalã ºi spaþialã pentru Muzeul

de Istorie "Paul Pãltãnea" Galaþi.

Sediu nou pentru
Muzeul de Artã
Vizualã din Galaþi

De asemenea, CJ Galaþi constru-

ieºte un sediu nou pentru muzeu,

ca sã punã în valoare patrimoniul

cultural deþinut de Muzeul de Artã

Vizualã din Galaþi. Inaugurat în anul
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CJ Galaþi investeºte în
infrastructura rutierã,
sãnãtate, culturã,
managementul
deºeurilor ºi mediu
(Interviu cu domnul Costel Fotea, preºedintele
Consiliului Judeþean Galaþi)
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1967, Muzeul de Artã Vizualã din

Galaþi este primul muzeu de artã

contemporanã româneascã ºi a fost

conceput sã prezinte cele mai noi

tendinþe ale fenomenului plastic. In-

vestiþia, în valoare de 24.733.801,85

lei (5.376.000 euro), se realizeazã

din bugetul propriu al Consiliului

Judeþean Galaþi. Prin soluþia propu-

sã în proiect se prevede construirea

unui imobil cu funcþiunea de spaþiu

expoziþional lucrãri de artã. Con-

strucþia are regim de înãlþime P+3E

ºi cuprinde un amfiteatru 185 locu-

ri, sãli expunere, birouri, laboratoa-

re de conservare/restaurare lucrãri

artã, bibliotecã, depozit, garderobã,

spaþii tehnice, scãri ºi lifturi. Parca-

rea autoturismelor se va realiza în

interiorul ºi exteriorul incintei. Va fi

cel mai modern spaþiu muzeal din

þara noastrã, realizat dupã un pro-

iect premiat de cãtre Ordinul Arhi-

tecþilor din România. Construcþia,

amenajarea ºi dotarea spaþiilor ex-

poziþionale se va realiza cu tehno-

logii inteligente, de tip smart. Lu-

crãrile de construcþie au demarat în

septembrie 2018, construcþia

urmând sã fie finalizatã în cursul

anului 2020.

"Este dificil sã trasãm
o linie de separaþie a
proiectelor smart"

În derularea ºi implementarea al-

tor proiecte sunt adoptate punc-

tual soluþii tehnologice inteligente,

astfel încât este dificil sã trasãm o li-

nie de separaþie a proiectelor

"smart".

Amintim proiecte precum:

ü Prin implementarea proiectu-

lui "Capacitate administrativã ridi-

catã prin investiþii integrate ºi

complementare - CARIC" va fi

îmbunãtãþitã capacitatea admini-

strativã, calitatea ºi eficienþa servi-

ciilor publice furnizate la nivelul

Consiliului Judeþean Galaþi ºi la ni-

velul a cinci instituþii subordonate,

prin investiþii integrate ºi comple-

mentare, conform reglementãrilor

europene ºi naþionale (implemen-

tare CAF - Cadrul comun de autoe-

valuare a modului de funcþionare

a instituþiilor publice, planificare

strategicã instituþionalã, sistem in-

formatic pentru arhiva electroni-

cã). Proiectul este finanþat în ca-

drul Programului Operaþional Ca-

pacitate Administrativã, Compo-

nenta 1 - CP10/2018 (pentru regiu-

nile mai puþin dezvoltate) - Funda-

mentarea deciziilor, planificare

strategicã ºi mãsuri de simplificare

pentru cetãþeni la nivelul admini-

straþiei publice locale din regiunile

mai puþin dezvoltate, Axa Priorita-

rã - Administraþie publicã ºi sistem

judiciar accesibile ºi transparente,

Operaþiunea - Introducerea de si-

steme ºi standarde comune in ad-

ministraþia publicã localã ce opti-

mizeazã procesele orientate cãtre

beneficiari în concordanþã cu

SCAP. Obiectivul specific trei al

proiectului este un obiect iv

"smart" ºi prevede integrarea unui

sistem informatic pentru arhivã,

respectiv digitalizarea documen-

telor din arhiva Consiliului Judeþe-

an Galaþi. Bugetul total al proiectu-

lui este de 1.672.030 lei, din care

asistenþa financiarã nerambursabi-

lã este în valoare de 1.638.589 lei,

reprezentând 1.421.225,5 valoare

eligibilã nerambursabilã din FSE ºi

217.363,9 lei valoare eligibilã ne-

rambursabilã din bugetul naþional,

iar cofinanþarea eligibilã asiguratã

de Judeþul Galaþi este de 33.440,6

lei. Perioada de implementare a

proiectului este de 28 luni. Con-

tractul de finanþare a fost semnat

în data de 28 ianuarie 2019 cu Mi-

nisterul Dezvoltãrii Regionale ºi

Administraþiei Publice, iar data fi-

nalizãrii proiectului este 27 mai

2021;

ü La Spitalul Clinic Judeþean de

Urgentã "Sf. Apostol Andrei" Galaþi,

noua secþie de Radioterapie, trans-

formatã în Centrul regional de ra-

dioterapie, a fost dotatã cu echipa-

mente de ultimã generaþie de tra-

tare a cancerului: un accelerator li-

niar de particule, computer tomo-

graf simulator, sistem de imobiliza-

re ºi sistem de planificare a trata-

mentului, printr-o investiþie totalã

în valoare de 15.883.707 lei. Dez-

voltarea acestui centru regional de

radioterapie a presupus consolida-

rea ºi amenajarea buncãrului unde

se aflã acceleratorul liniar de parti-

cule, achiziþionarea echipamente-

lor medicale necesare, construirea

unui nou corp de clãdire ºi achiziþia

de echipamente IT. Lucrãrile de ex-
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"CJ Galaþi construieºte un sediu nou pentru
muzeu, ca sã punã în valoare patrimoniul

cultural deþinut de
Muzeul de Artã Vizualã din Galaþi".

(sursa foto facebook/MAVG).



tindere ºi amenajarea a secþiei de

Radioterapie au fost realizate de

Consiliul Judeþean Galaþi ºi decon-

tate în cadrul Programului Opera-

þional Regional 2014-2020, Axa

prioritarã 8 - Dezvoltarea infrastruc-

turii sanitare ºi sociale, Prioritatea

de investiþii 8.1 - Investiþii în infra-

structurile sanitare ºi sociale care

contribuie la dezvoltarea la nivel

naþional, regional ºi local, reducând

inegalitãþile în ceea ce priveºte sta-

rea de sãnãtate ºi promovând in-

cluziunea socialã prin îmbunãtãþi-

rea accesului la servicii sociale, cul-

turale ºi de recreere, precum ºi tre-

cerea de la serviciile instituþionale

la serviciile prestate de comunitãþi,

Obiectiv specific 8.1 - Creºterea ac-

cesibilitãþii serviciilor de sãnãtate,

comunitare ºi a celor de nivel se-

cundar, în special pentru zonele sã-

race ºi izolate, apeluri dedicate Pro-

iectelor Nefinalizate. Bugetul afe-

rent U.A.T. judeþul Galaþi a fost de

peste 5 milioane lei, din care asis-

tenþa financiarã nerambursabilã a

fost în valoare de circa 4,78 milioa-

ne lei.

Peste 135 milioane lei

pentru extinderea ºi

modernizarea

ocolitoarei Galaþi

Proiectul "Extindere ºi moderniza-

re variantã ocolitoare a municipiu-

lui Galaþi" , în valoare de

135.220.280,11 lei, din care valoa-

rea finanþãrii europene este de

132.492.550,48 lei, este un proiect

extrem de important pentru jude-

þul Galaþi. Contractul de finanþare

pe fonduri europene a fost semnat

la Galaþi, în data de 28 februarie

2019. Proiectul este finanþat prin

POR 2014-2020, apelul SUERD. Pro-

iectul presupune lãrgirea la patru

benzi pe anumite segmente de

drum, modernizarea a aproximativ

11 km de drum ºi construirea unui

pod hobanat pentru ocolirea zone-

lor urbane mai aglomerate.

Un proiect important pe care îl

dorim pentru judeþul Galaþi este ºi

"Sistemul de management integrat

al deºeurilor în judeþul Galaþi". Pro-

iectul este depus, conform Ghidu-

lui solicitantului, pentru Codul apel

Programul Operaþional Infrastruc-

turã Mare (POIM) 2014-2020, Axa

Prioritarã 3 - Dezvoltarea infrastruc-

turii de mediu în condiþii de mana-

gement eficient al resurselor,

Obiectivul Specific 3.1 - reducerea

numãrului depozitelor neconforme

ºi creºterea gradului de pregãtire

pentru reciclare a deºeurilor în

România. Proiectul prevede con-

strucþia unor instalaþii de gestiona-

re a deºeurilor, respectiv:

ü Centrul de management inte-

grat al deºeurilor Valea Mãrului,

care presupune construirea unui

nou depozit conform, cu o capaci-

tate totalã de 1.350.000 metri pã-

traþi ºi a unei staþii de sortare cu o

capacitate de circa 6.000 tone/an;

ü Construirea în municipiul Galaþi

a unei instalaþii de tratare meca-

no-biologicã cu recuperare de

energie, cu o capacitate de circa

125.000 t/an;

ü Construirea unei staþii de tran-

sfer cu o capacitate de circa 10.000

t/an ºi achiziþionarea de utilaje spe-

cifice compostãrii pentru staþia de

compostare de la Târgu Bujor,

astfel încât aceasta sã devinã ope-

raþionalã ºi sã asigure tratarea

deºeurilor verzi din parcuri ºi grãdi-

ni generate în oraºul Târgu Bujor;

ü Construirea la Tecuci a unei sta-

þii de transfer cu o capacitate de cir-

ca 22.000 t/an ºi a unei staþii de

compostare cu o capacitate de cir-

ca 700 t/an;

ü Construcþia unei staþii de tran-

sfer la Galaþi, cu o capacitate de cir-

ca 40.000 t/an;Închiderea depozitu-

lui de deºeuri neconform de la Te-

cuci;

ü Achiziþionarea de echipamente

de colectarea ºi transportul deºeu-

rilor menajere ºi unitãþi de compo-

stare individuale pentru tratarea

biodeºeurilor menajere din mediu

rural.

Indicatorii tehnico-economici re-

zultaþi din Studiul de fezabilitate

pentru realizarea proiectului "Siste-

mul de management integrat al

deºeurilor în judeþul Galaþi", apro-

baþi prin Hotãrârea Consiliului Ju-

deþean Galaþi nr. 310 din
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19.12.2019, sunt în valoare totalã

de 441.619.409,00 lei.

Prin acest proiect vor fi introduse

tehnologii de ultimã generaþie,

unele dintre acestea fiind unice în

România. Staþia de tratare meca-

no-biologicã reprezintã circa 70%

din valoarea proiectului. Staþia va

face o fermentaþie anaerobã a

deºeurilor rezultate din municipiul

Galaþi ºi sortate, rezultând un com-

post. Acesta, la rândul lui, intrã

într-un digestor unde se mai face o

fermentaþie anaerobã. De aici re-

zultã metanul folosit de turbinã la

producerea curentului electric (fo-

losit pentru funcþionarea staþiei) ºi

un compost sterilizat ce poate fi fo-

losit în parte în agriculturã.

Proiectul SMID este prezentat

pentru o ultimã verificare la Autori-

tatea de Management Jaspers ºi

sperãm ca în scurt timp sã fie pre-

zentat un aviz pozitiv la Comisia

Europeanã, pentru semnarea con-

tractului de finanþare.

Reporter: Ce surse de finanþare

aveþi ºi ce buget alocaþi în acest an

pentru proiectele de investi?ii?

Costel Fotea: Sursele de finanþa-

re ale obiectivelor de investiþii sunt

fondurile europene nerambursabi-

le, fondurile naþionale alocate de la

bugetul de stat ºi alocãrile de la bu-

getul local.

Proiectele au caracter multianual

ºi pentru anul 2020 vor fi alocate

sumele aferente desfãºurãrii activi-

tãþilor conform graficului aprobat

de autoritatea finanþatoare. Din to-

talul fondurilor, un procent de 98%

este asigurat de Uniunea Europea-

nã.

Bugetul local al judeþului Galaþi

pentru anul 2020 este în curs de

elaborare, urmând a fi aprobat la

sfârºitul lunii februarie 2020.

Propunerile pentru bugetul total

de investiþii pentru anul 2020 sunt

de 503.300,00 mii lei, din care

131.000.000 lei de la bugetul local

ºi 372.300.000 lei fonduri europe-

ne.

Proiectele cu finanþare europea-

nã, în curs de derulare de cãtre

Consiliul Judeþean Galaþi, în anul

2020 sunt:

- Opt proiecte de infrastructurã

rutierã finanþate prin Programul

Operaþional Regional 2014-2020;

- Restaurarea ºi amenajarea Mu-

zeul Casa Colecþiilor" (fosta Farma-

cie Þinc) din Galaþi;

- Consolidarea, restaurarea ºi

amenajarae Muzeului Casa Cuza

Vodã din Galaþi;

- Creºterea eficienþei energetice

pentru Spitalul Clinic Judeþean de

Urgenþã Sf. Apostol Andrei Galaþi;

- Extinderea, reabilitarea, moder-

nizarea ºi dotarea Ambulatoriului

Integrat de Specialitate la Spitalul

Clinic Judeþean de Urgenþã Sf. Apo-

stol Andrei Galaþi;

- Extinderea, modernizarea ºi do-

tarea Unitãþii de Primiri Urgenþe la

Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã

Sf. Apostol Andrei Galaþi;

- Extinderea, reabilitarea, moder-

nizarea ºi dotarea Ambulatoriului

Integrat de Specialitate la Spitalul

de Pneumoftiziologie Galaþi;

- Dotarea Ambulatoriului integrat

de specialitate al Spitalului Clinic

de Boli Infecþioase Sf. Cuvioasa Pa-

rascheva Galaþi;

- Extinderea, reabilitarea, moder-

nizarea ºi dotarea Ambulatoriului

Integrat de Specialitate la Spitalul

Orãºenesc Târgu Bujor, judeþul Ga-

laþi;

- Baza de agrement cu specific

pescãresc Zãtun 2;

- Capacitatea administrativã ridi-

catã prin investiþii integrate ºi com-

plementare;

- Sistemul de management inte-

grat al deºeurilor în judeþul Galaþi.

Reporter: Care sunt cele mai mari

lucrãri de investiþii pe care le veþi

scoate la licitaþie pânã la finalul

anului?

Costel Fotea: Cea mai mare inve-

stiþie aflatã în derulare, dupã sem-

narea contractului de finanþare, va

fi "Sistemul de management inte-

grat al deºeurilor în judeþul Galaþi".

Alte mari lucrãri de investiþii pe
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Proiectele CJ GalaþI prevãzute în bugetul pe acest an:
Nr. crt. Titlul proiectului

Cheltuieli totale preliminare
în anul 2020 -mii lei-

1.    l Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 242 l 56.368,00

2.    l Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 251 l 14.472,00

3.    l Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 252 l 29.970,00

4.    l Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 251A l 33.786,00

5.    l Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 254 l 16.678,00

6.    l Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 255 l 42.103,00

7.    l Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional DJ 242A l 29.340,00

8.    l Extindere varianta ocolitoare a municipiului Galaþi (Centura) DJ 251M l 75.426,00

9.    l Restaurare ºi amenajare Muzeul „Casa Colecþiilor”(fosta Farmacie Þinc) l 1.274,00

10.    l Consolidare, restaurare ºi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodã” l 1.143,00

11.      l Creºterea eficienþei energetice pentru Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã „Sf. Apostol Andrei”Galaþi l 41.177,00

12.   
l Asigurarea accesului la servicii de sãnãtate în regim ambulatoriu pentru populaþia judeþelor Vrancea, Buzãu, Brãila ºi Galaþi la servicii

medicale de urgenþã
l 393

13.      l Îmbunãtãþirea accesului populaþiei din judeþele Constanþa, Vrancea, Buzãu, Brãila ºi Galaþi la servicii medicale de urgenþã l 1

14.    l Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Unitatea Primiri Urgenþe, Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã „Sf. Apostol Andrei”Galaþi l 6.868,00

15.    l Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaþi l 6.473,00

16.    l Dotarea Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Boli Infecþioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”Galaþi l 2.664,00

17.    l Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Târgu Bujor, judeþul Galaþi l 6.433,00

18.   
l Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã „Sf. Apostol

Andrei”Galaþi
l 6.537,00

19.    l Capacitate administrativã ridicatã prin investiþii integrate ºi complementare - CARIC l 1.107.0



care le vom scoate la licitaþie pânã

la finalul anului sunt:

- pentru proiectul "Reabilitarea ºi

modernizarea infrastructurii de

transport regional pe traseul Bãne-

asa - Suceveni - Rogojeni (DJ 242

D)", contractarea de lucrãri de reali-

zare proiect tehnic, detalii de exe-

cuþie, asistenþã tehnicã proiectant

ºi execuþie lucrãri pentru proiect;

- pentru realizarea obiectivului de

investiþie "Spaþiu expoziþional per-

manent Zona pescãreascã Prut -

Dunãre", în incinta Complexului

Muzeal de ªtiinþele Naturii "Rãsvan

Angheluþã" Galaþi se are în vedere

accesarea de fonduri prin Progra-

mul Operaþional pentru Pescuit ºi

Afaceri Maritime (POPAM) 2014 -

2020, Sporirea ºi capitalizarea atuu-

rilor de mediu din cadrul Prioritãþii

Uniunii Europene 4, Creºterea gra-

dului de ocupare a forþei de muncã

ºi sporirea coeziunii teritoriale, Mã-

sura III. 3 - Implementarea Strategii-

lor de Dezvoltare Localã, lansat de

Asociaþia pentru Dezvoltare Dura-

bilã "Prut-Dunãre" Galaþi. Obiecti-

vele specifice ale proiectului sunt

realizarea de lucrãri pentru amena-

jarea spaþiului expoziþional perma-

nent Zona pescãreascã Prut-Dunã-

re judeþul Galaþi ºi furnizarea ºi do-

tarea cu echipamente necesare ex-

poziþiei permanente Zona pescãre-

ascã Prut-Dunãre din cadrul Com-

plexului Muzeal de ªtiinþele Naturii

Galaþi;

- Amenajarea Secþiei de Cardiolo-

gie Intervenþionalã în incinta Spita-

lului Clinic Judeþean de Urgenþã

"Sf. Apostol Andrei" Galaþi;

- Construire Pavilion Pediatrie ºi

modernizarea Spitalului Orãºenesc

Târgu Bujor, judeþul Galaþi.

Informaþiile detaliate privind achi-

ziþiile publice preconizate pentru

anul 2020, respectiv Programul

anual al achiziþiilor publice pentru

anul 2020 ºi programul anual de

achiziþii pentru proiectele în imple-

mentare vor fi prezentate pe pagi-

na web a instituþiei.

Reporter: Care sunt cele mai im-

portante proiecte de infrastructurã

aflate în execuþie?

Costel Fotea: Proiectele pentru

infrastructura rutierã a judeþului

Galaþi, aflate în curs de implemen-

tare, derulate de Consiliul Judeþean

Galaþi sunt finanþate prin Progra-

mul Operaþional Regional 2014-

2020, prin Programul Naþional de

Dezvoltare Localã ºi prin bugetul

propriu al Consiliului Judeþean Ga-

laþi.

Proiecte finanþate prin Programul

Operaþional Regional 2014-2020,

Axa Prioritarã 6: Îmbunãtãþirea in-

frastructurii rutiere de importanþã

regionalã:

1) "Reabilitarea ºi modernizarea

infrastructurii de transport regional

între localitãþile Matca - Valea Mã-

rului - Cudalbi - Slobozia Conachi -

Schela - Smârdan (DJ 251)"; lungi-

me drum = 28 Km; valoarea totalã a

proiectului este de 68.268.649,74

lei, din care 66.903.276,5 lei sunt

nerambursabili;

2) "Reabilitarea ºi modernizarea

infrastructurii de transport regional

pe traseul Buciumeni - Nicoreºti -

Cosmeºti - Movileni - Barcea (DJ

252)"; lungime drum = 21,5 Km.;

bugetul total al proiectului este de

43.430.051,28 lei , din care

41.734.255,37 lei sunt nerambursa-

bili;

3) "Reabilitarea ºi modernizarea

infrastructurii de transport regional

între localitãþile Vîrlezi - Tîrgu Bujor

- Umbrãreºti - Viile - Fîrþãneºti - Fol-

teºti (DJ 242)"; lungime drum =

30,7 Km; valoarea totalã a proiectu-

lui , actualizatã, este de

75.026.190,58 lei , din care

67.948.448,9 lei nerambursabili;

4) "Reabilitarea ºi modernizarea

infrastructurii de transport regional

între localitãþile Corod - Blânzi -

Fundeanu - Drãguºeni (DJ 251A)";

lungime drum = 16 Km.; valoarea

totalã a proiectului actualizatã este

de 40.453.219,30 lei, din care

38.138.249,68 lei grant;

5) "Reabilitarea ºi modernizarea

infrastructurii de transport regional

între localitãþile Pechea - Rediu -

Cuca - Fîrþãneºti - Chiraftei - Suhur-

lui - Mãstãcani - DN 26 (DJ 255)";

lungime drum = 34,61 Km.; valoa-
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"Un proiect important pe care îl dorim pentru
judeþul Galaþi este ºi Sistemul de management

integrat al deºeurilor în judeþul Galaþi".



rea totalã a proiectului, actualizatã,

este de 69.058.307,38 lei din care

56.465.991,63 lei sunt nerambursa-

bili;

6) "Reabilitarea ºi modernizarea

infrastructurii de transport regional

pe traseul Iveºti - Cãlmãþui - Griviþa

- Costache Negri (DJ 254)"; lungime

drum = 15,4 Km.; valoarea totalã a

proiectului este de 33.796.055,01

lei, din care contribuþia U.E. este de

28.726.646,76 lei;

7) "Reabilitarea ºi modernizarea

infrastructurii de transport regional

pe traseul Rãdeºti (Cruceanu) -

Bereºti - Bereºti Meria - Slivna -

Gãneºti - Cavadineºti (DJ 242A)" ce

prevede reabilitarea a 16,87 Km de

drum judeþean, realizarea a 37 de

podeþe, 2 poduri ºi 20 km de ºanþu-

ri; valoarea totalã a proiectului este

de 42.035.732,85 lei din care

19.427.762,87 lei nerambursabili;

8) "Extindere ºi modernizare va-

riantã ocolitoare a municipiului Ga-

laþi", în valoare de 135.220.280,11

lei, din care finanþarea nerambursa-

bilã este de 132.492.550,48 lei.

Proiecte finanþate prin Programul

Naþional de Dezvoltare Localã:

"Reabilitarea tronsoane DJ 242B

Bereºti - Târgu Bujor, km. 23+333 -

43+200 ºi DJ 251 Tecuci - Matca,

sectoare km. 1+850 - 2 +120, km.

2+550 - 4+130, km. 4+393 - 4+760,

judeþul Galaþi". Valoarea totalã a in-

vestiþiei este de 42.746.257,18 lei,

din care contractul de proiectare ºi

execuþie lucrãri este de

39.818.313,30 lei, finanþarea fiind

asiguratã de la bugetul de stat

(41.187.391,68 lei) ºi cofinanþare de

la bugetul local 1.558.965,50 lei.

Proiecte finanþate din bugetul

propriu al Consiliului Judeþean Ga-

laþi:

1) "Reabilitare ºi modernizare dru-

muri judeþene" aflat în procedura

de licitaþie a lucrãrilor de proiecta-

re, asistenþã tehnicã ºi execuþie lu-

crãri. Cele ºapte drumuri judeþene

care vor fi modernizate sunt: DJ

252G Vizureºti - Tecucelu Sec, km.

3+500 - 4+400, DJ 255B Gârbovele

km. 0+000 - 0+120 - 1+585, DJ

242C Bãlãbãneºti km. 3+780 -

6+240 (limita cu judeþul Vaslui) ºi

reabilitare pod la km- 4+850, DJ

251C Jorãºti km. 27+800 - 28+400,

DJ 251I Braniºtea km. 1+700 -

2+151 ºi DJ 252I Poiana km.

11+600 - 13+500. Lucrãrile de mo-

dernizare au fost aprobate prin Ho-

tãrârea Consiliului Judeþean Galaþi

nr. 45 din 26.02.2019;

2) Proiectul "Podeþe pentru acces

la proprietãþi", obiectiv de investiþii

finanþat din bugetul local, pentru

care s-au aprobat indicatorii tehni-

co-economici dupã cum urmeazã:

valoarea totalã a investiþiei este de

12.962.410,99 lei (inclusiv TVA), din

care C+M este de 11.840.698,72 lei.

Reporter: Care sunt obiectivele

prioritare?

Costel Fotea: Raportându-ne la

documentul strategic "Programul

de Dezvoltare a Judeþului Galaþi

2016-2021", aprobat prin Hotãrârea

Consiliului Judeþean Galaþi nr.

194/31.10.2016, ne-am axat pe ur-

mãtoarele obiective strategice

prioritare:

n Modernizarea cãilor de comu-

nicaþii ºi conectarea judeþului Galaþi

la principalele rute de transport na-

þional ºi internaþional;

n Dezvoltarea/modernizarea ºi

diversificarea serviciilor medicale în

judeþul Galaþi;

n Dezvoltarea infrastructurii cul-

turale a judeþului Galaþi;

n Protecþia ºi valorificarea durabi-

lã a mediului din judeþul Galaþi;

n Dezvoltarea infrastructurii de

management al deºeurilor in jude-

þul Galaþi.

Dacã anul 2019 a fost cu siguran-

þã anul de implementare a majori-

tãþii proiector cu finanþare europe-
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anã, anul 2020 va fi anul în care

unele dintre proiecte vor fi finaliza-

te.

Reporter: Care este strategia au-

toritãþii pentru atragerea fondurilor

europene?

Costel Fotea: Intenþia Consiliului

Judeþean Galaþi este de a atrage cât

mai multe fonduri europene, pen-

tru rezolvarea unor probleme co-

munitare pentru care autoritatea

publicã judeþeanã de la nivelul Ju-

deþului Galaþi are competenþã ºi re-

sponsabilitate. În funcþie de liniile

de finanþare care oferã sustenabili-

tate financiarã, vor fi avansate pro-

iecte din portofoliul de proiecte,

prezentat ºi enumerat la paginile

184 - 255 din "Programul de Dez-

voltare a Judeþului Galaþi

2016-2021".

În efortul de a atrage cât mai mul-

te fonduri am depus ºi depunem

proiecte pe toate axele cu finanþare

europeanã pe care le putem acce-

sa.

Reporter: Ce strategie de dezvol-

tare aveþi pe termen scurt, mediu ºi

lung?

Costel Fotea: Dupã cum am pre-

cizat la punctul 7, documentul de

planificare strategicã pe termen

scurt este "Programul de Dezvolta-

re a Judeþului Galaþi 2016-2021",

aprobat prin Hotãrârea Consiliului

Judeþean Galaþi nr. 194/31.10.2016.

În ceea ce priveºte planificarea

strategicã pe termen mediu ºi lung,

reamintim faptul cã obiectivul spe-

cific la proiectul cu finanþare ne-

rambursabilã "Capacitate admini-

strativã ridicatã prin investiþii inte-

grate ºi complementare - CARIC"

este implementarea unor mecani-

sme ºi proceduri standard (Strate-

gie de dezvoltare a judeþului

2020-2028, Plan strategic instituþio-

nal ºi proceduri operaþionale de

aplicare a acestuia), pentru a creºte

eficienþa acþiunilor administrative la

nivelul Consiliului Judeþean Galaþi.

Printre rezultatele proiectului se

numãrã elaborarea unei Strategii

de dezvoltare a judeþului Galaþi ºi

elaborarea unui Plan Strategic insti-

tuþional aferent anilor 2020-2021.

Reporter: Care sunt domeniile

prioritare?

Costel Fotea: Domeniile priorita-

re de dezvoltare a judeþului Galaþi,

în viziunea Consiliului Judeþean Ga-

laþi, sunt urmãtoarele: infrastructu-

rã rutierã, sãnãtate, culturã, mana-

gementul deºeurilor ºi mediu.

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-

stacole legislative întâmpinaþi în

activitatea dumneavoastrã?

Costel Fotea: O problemã majorã

care creeazã dezechilibre în activi-

tate de achiziþii publice o reprezin-

tã desele modificãri legislative din

domeniu. Legislaþia în vigoare este

stufoasã, neclarã ºi interpretabilã

(de exemplu: estimarea valorii unei

achiziþii se poate face pe obiectiv

sau adunând toate achiziþiile simi-

lare din planul de achiziþii, aspect

valabil pentru autoritãþile contrac-

tante). Totodatã, întâmpinãm difi-

cultãþi de naturã tehnicã în funcþio-

narea Sistemului electronic de achi-

ziþii publice.

Modificãrile frecvente ale legisla-

þiei ºi procedurile de duratã repre-

zintã impedimente în desfãºurarea

eficientã a procedurilor de achiziþie

publicã ºi pot duce la întârzieri în

implementarea proiectelor.

Modificãrile frecvente ale legisla-

þiei fiscale ºi, în general, impredicti-

bilitatea acesteia, îngreuneazã pro-

cesul de implementare a proiecte-

lor cu finanþare europeanã.

Reporter: Care ar fi alternativele

pentru soluþionarea acestora, în

opinia dumneavoastrã?

Costel Fotea: Soluþionarea pro-

blemelor majore poate fi rezolvatã

prin îmbunãtãþirea cadrului norma-

tiv, prin simplificarea ºi eficientiza-

rea procedurilor privind achiziþiile

publice. Se impune crearea unui

cadru legislativ stabil, fãrã ambigui-

tãþi, care sã ofere soluþii practice

pentru remedierea unor probleme

sistemice identificate ca urmare a

monitorizãrii sistemului naþional de

achiziþii publice.

De asemenea, cursurile de forma-

re profesionalã pentru funcþionarii

publici ar ajuta la desfãºurarea acti-

vitãþii în mai bune condiþii.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Printre proiectele cu finanþare europeanã, în
curs de derulare de cãtre Consiliul Judeþean

Galaþi, în anul 2020 se numarã ºi Consolidarea,
restaurarea ºi amenajarea Muzeului Casa Cuza

Vodã din Galaþi".


