
Pandemia a afectat
unele proiecte din
infrastructura sanitarã
a judeþului Galaþi

(Interviu cu Preºedintele Consiliului Judeþean Galaþi, Costel FOTEA)

Reporter: Ce dificultãþi în im-
plementarea obiectivelor de in-
vestiþii întâmpinaþi de când a fost
declaratã pandemia? Cum a afec-
tat criza sanitarã activitatea insti-
tuþiei?"

Costel Fotea: Odatã cu izbucni-
rea crizei sanitare provocate de
noul coronavirus, unele dintre
proiectele cu finanþare europea-
nã ºi/sau obiective de investiþii

care vizeazã infrastructura sanita-
rã au fost afectate sau chiar sista-
te. Unitãþile sanitare cu paturi din
reþeaua Consiliului Judeþean Ga-
laþi au fost desemnate progresiv
ca spitale dedicate COVID-19 sau
spitale suport de diferite faze ºi
au aplicat planurile de mãsuri
pentru pregãtirea spitalelor în
contextul epidemiei de coronavi-
rus, aprobate periodic de autori-

tãþile centrale.
Spitalul Clinic Judeþean de

Urgenþã "Sf. Apostol Andrei" Ga-
laþi, unul dintre cele mai mari spi-
tale din sud-estul României, a in-
trat din anul 2018 într-un amplu
program de consolidare, printr-o
investiþie a Companiei Naþionale
de Investiþii ºi de creºtere a efi-
cienþei energetice, printr-un pro-
iect cu finanþare europeanã im-

plementat de Consiliul Judeþean
Galaþi. Proiectul este menit sã re-
ducã la aproape jumãtate consu-
mul de energie al unitãþii sanitare
prin reabilitarea termicã a clãdirii,
schimbarea instalaþiei electrice,
sanitare ventilaþie ºi a lifturilor.
Pandemia provocatã de noul co-
ronavirus a îngreunat ºi chiar a
stopat o parte dintre lucrãrile de
modernizare desfãºurate prin
proiectul Creºterea eficienþei
energetice pentru Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã "Sf. Apostol
Andrei" Galaþi, constând atât în
lucrãri exterioare de îmbrãcare a
clãdirii de nouã etaje în plãci de
compozit, cât ºi în lucrãri interioa-
re complexe de consolidare.
Luând în calcul întârzierile provo-
cate de pandemie, data de finali-
zare a investiþiei va fi decalatã cu
cel puþin un an, cu acceptul auto-
ritãþii contractante.

Factorii determinanþi au fost, pe
de o parte, modificãrile impuse în
funcþionarea spitalului - respectiv
impunerea unor norme generale
de funcþionare prin acte normati-
ve -, iar pe de altã parte mãsurile
pe care angajatorii din sistemul
privat au fost obligaþi sã le aplice
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pentru a asigura protecþia anga-
jaþilor, în contextul situaþiei epi-
demiologice determinate de
rãspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2.

Un obiectiv de investiþii a cãrui
aplicare a fost amânatã este Ame-
najarea Secþiei Cardiologie Inter-
venþionalã din cadrul Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf.
Apostol Andrei" Galaþi, întrucât
secþia a fost alocatã temporar
bolnavilor Covid-19, în contextul
creºterii numãrului de îmbolnãviri
ºi al supraaglomerãrii spitalelor
din judeþ.

În ceea ce priveºte desfãºurarea
lucrãrilor la obiectivele de investi-
þii din infrastructura culturalã, cri-
za sanitarã nu a afectat semnifica-
tiv graficul de derulare. La ºantie-
rele pentru obiectivele de investi-
þii "Casa Colecþiilor" ºi "Casa Cuza
Vodã" au fost implementate mã-
surile impuse de reglementãrile
în vigoare ºi nu s-au înregistrat si-
tuaþii care sã impunã mãsuri su-
plimentare. Regimul de lucru a
trebuit adaptat mãsurilor impuse
în ceea ce priveºte pãstrarea di-
stanþãrii sociale.

În cadrul proiectului "ESCAPE-
LAND - Dezvoltarea ºi Promova-
rea Turismului Activ în Bazinul
Mãrii Negre", proiect implemen-
tat de Consiliul Judeþean Galaþi
alãturi de parteneri din Ucraina,
Republica Moldova ºi Republica
Georgia, nu s-au putut organiza
evenimentele publice ºi deplasã-
rile programate. Prin urmare, a
fost afectat programul de activi-
tãþi ºi s-a impus aplicarea unor so-
luþii, iniþial neprevãzute. În acest
fel s-au minimizat efectele nega-
tive ºi s-a reuºit atingerea obiecti-
velor în termenele ºi condiþiile
stabilite prin proiect. Pentru orga-
nizarea evenimentelor publice
sau a întâlnirilor dintre parteneri
s-a optat pentru utilizarea instru-
mentelor electronice - evenimen-
te on-line, în timp ce pentru acti-
vitãþile care nu pot fi realizate
on-line, cum ar fi vizite de lucru,
schimburi de experienþã etc., ace-
stea au fost amânate cu acordul
tuturor pãrþilor implicate.

Criza sanitarã a afectat o parte
dintre activitãþile instituþiei. Un
impact important al pandemiei a

fost înregistrat în desfãºurarea ac-
tivitãþilor de gestionare ºi dezvol-
tare a relaþiilor de cooperare in-
ternã ºi internaþionalã ale judeþu-
lui Galaþi, cu structuri similare din
þarã ºi strãinãtate sau în calitate
de membru al unor organizaþii
naþionale ºi internaþionale din
care Consiliul Judeþean Galaþi
face parte. Evenimentele privind
colaborarea s-au redus conside-
rabil ºi s-au axat exclusiv pe com-
ponenta comunicãri i de la
distanþã.

În domeniul licitaþiilor publice
nu s-au înregistrat sincope, în-
trucât procedurile de achiziþie
publicã se desfãºoarã on-line.

Reporter: Ce obiective de inves-
tiþii de tip smart aveþi?

Costel Fotea: La nivelul Consi-
liului Judeþean Galaþi nu existã
proiecte cu finanþare europeanã
nerambursabilã sau obiective de
investiþii care sã fie etichetate în
exclusivitate smart. Cu toate aces-
tea, proiectele aflate în imple-
mentare, contractate sau evalua-
te, includ ºi componente smart
sau prevãd utilizarea ºi încuraja-
rea utilizãrii tehnologiilor inteli-
gente în viaþa comunitãþilor uma-
ne, în scopul dezvoltãrii durabile
a acestora, în armonie cu natura
ºi mediul înconjurãtor.
î În judeþul Galaþi va fi realizat

cel mai performant sistem de
management al deºeurilor
din România. Proiectul "Siste-

mul de management integrat
al deºeurilor în judeþul Gala-
þi". Finanþat prin fonduri euro-
pene este unul dintre cele
mai ample ºi mai complexe
proiecte, atât în ceea ce pri-
veºte valoarea, componente-
le, cât ºi mecanismul. În pro-
iect sunt implicate toate cele
65 de unitãþi administrativ-te-
ritoriale din judeþul Galaþi.
Proiectul are ca obiectiv ma-
nagementul deºeurilor în-
tr-un sistem armonizat, la ni-
velul tuturor comunitãþilor lo-
cale din judeþ. Viitorul sistem
de management al deºeurilor
va avea mai multe puncte
strategice în judeþ - la Galaþi,
Tecuci, Târgu Bujor ºi Valea
Mãrului - ºi va fi orientat pe
m ai m ulte c o m p o n en te :
colectarea, transportul sau
transferul deºeurilor, tratarea
deºeurilor în staþiile de com-
postare, realizarea staþiilor de
sortare ºi instalaþiilor de trata-
re mecano-biologicã, respec-
tiv depozitarea compostului

rezultat în urma prelucrãrii
deºeurilor. În municipiul Ga-
laþi va fi construitã Staþia de
tratare mecano-biologicã cu
recuperare de energie, cu o
capacitate de circa 125.000
t/an. Instalaþia de tratare me-
cano-biologicã reprezintã
70% din proiect ºi constituie
partea cea mai importantã.
Staþia ultramodernã de trata-
re a deºeurilor va fi dotatã cu
un digestor ºi cu o turbinã de
producere a energiei electri-
ce. Prin acest sistem, cu teh-
nologii de ultimã orã, deºeuri-
le municipale vor fi transfor-
mate în fertilizant organic (un
compost sterilizat ce va putea
fi folosit drept îngrãºãmânt în
agriculturã) ºi în biogaz pen-
tru a produce energie elec-
tricã ce va fi folositã pentru
funcþionarea utilajelor. Staþia
îºi va produce singurã nece-
sarul de energie electricã.
Este un proiect unic în Româ-
nia, care corespunde tuturor
normelor de mediu în vigoa-
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"Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
«Sf. Apostol Andrei» Galaþi, unul dintre cele mai

mari spitale din sud-estul României, a intrat
din anul 2018 într-un amplu program de

consolidare, printr-o investiþie a Companiei
Naþionale de Investiþii ºi de creºtere a eficienþei

energetice, printr-un proiect cu finanþare
europeanã implementat de Consiliul Judeþean

Galaþi".



re. Realizarea ºi operarea ace-
s te i i n v es t i þ i i s e v a fac e
într-un sistem de tip DBO (de-
sign-build- operate), în care la
licitaþie se vor prezenta în
asociere un proiectant, un
constructor ºi operatorul care
va folosi echipamentele pe o
perioadã de 15 ani.

î Proiectul "Creºterea eficienþei
energetice pentru Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Sf.
Apostol Andrei Galaþi" este
unul dintre proiectele derula-
te în cadrul POR 2014-2020,
Axa prioritarã 3 - Sprijinirea
tranziþiei cãtre o economie cu
emisii scãzute de carbon,
Prioritatea de investiþii 3.1-
Sprijinirea eficienþei energeti-
ce, a gestionãrii inteligente a
energiei ºi a utilizãrii energiei
din surse regenerabile în in-
frastructurile publice, este un
important proiect cu fonduri
europene aflat în desfãºurare.
Proiectul urmãreºte reduce-
rea cu 45% a consumului
energetic al unitãþii sanitare.
Având o capacitate de 1.200
de paturi, spitalul consumã,
în fiecare an, peste 5,5 milioa-
ne de KW/h de energie prima-
rã, ceea ce îl plaseazã în clasa
energeticã B. Dupã realizarea
investiþiei, consumul estimat
va fi de circa 3,1 milioane de
KW/h, corespunzãtor clasei
energetice A. Proiectul presu-
pune înlocuirea instalaþiei
electrice, a instalaþiei sanitare,
schimbarea conductelor de
fluide medicale ºi schimbarea
tâmplãriei exterioare. Se vor
utiliza materiale ºi tehnologii
noi, fiabile. Partea vizibilã a
investiþiei o reprezintã placa-
rea pereþilor exteriori ai spita-
lului, ai Ambulatoriului ºi ai
clãdirii în care funcþioneazã
Unitatea de Primiri Urgenþe,
cu plãci de compozit aplicate

peste un strat de vatã minera-
lã. Pe acoperiºul spitalului au
fost montate mai multe stra-
turi izolatoare ºi urmeazã sã
fie instalate panouri fotovol-
taice pentru încãlzirea apei,
dar ºi câteva centrale eoliene
de mici dimensiuni. Investim,
astfel, ºi în tehnologii de pro-
ducere a energiei verzi, pre-
cum producerea de curent
electric din surse regenera-
bile.

î Proiectul "Extindere, reabilita-
re, modernizare ºi dotare
Ambulatoriu Integrat de Spe-
cialitate al Spitalului de Pneu-
moftiziologie Galaþi", cu fi-
nanþare din fonduri europe-
ne, vizeazã atât consolidarea,
reabilitarea ºi extinderea pe
orizontalã ºi pe verticalã a clã-
dirii Ambulatoriului de Spe-
cialitate, de aproape patru ori
suprafaþa actualã, cât ºi reali-
zarea de lucrãri de reabilitare
termicã a sistemului de încãl-
zire, precum ºi instalarea de
pompe de cãldurã ºi sisteme
de climatizare. O parte din ba-
nii alocaþi proiectului vor fi in-
vestiþi în dotarea cu aparaturã
medicalã, inclusiv un compu-
ter tomograf performant de
ultimã generaþie, o instalaþie
nouã de radiologie, alãturi de
numeroase alte dispozitive
care vor duce la îmbunãtãþi-
rea calitãþii actului medical ºi
la sporirea accesului pacienþi-

lor din judeþele Galaþi, Brãila,
Tulcea ºi Vrancea la investiga-
þii de calitate.

Extinderea ºi
modernizarea
variantei ocolitoare a
Galaþiului - cea mai
mare lucrare în
infrastructura rutierã
a municipiului din
ultimii 30 de ani

Proiectul "Extindere ºi moderni-
zare variantã ocolitoare a munici-
piului Galaþi, DJ 251M" este unul
extrem de important pentru ju-
deþul Galaþi, fiind cea mai mare
lucrare în infrastructura rutierã a
Galaþiului din ultimii 30 de ani.
Practic, se modernizeazã de la
zero drumul de centurã al muni-
cipiului Galaþi, creându-se o infra-
structurã rutierã modernã, cu o
investiþie de peste 30 milioane de
euro, de care va beneficia atât co-
munitatea localã, cât ºi persoane-
le care vor tranzita judeþul. Lucrã-
rile se vor executa pe o suprafaþã
de 184.445 de metri pãtraþi. Pro-
iectul presupune lãrgirea la patru
benzi pe anumite segmente de
drum, modernizarea a aproxima-
tiv 11 kilometri de drum ºi con-
struirea unui pod hobanat pentru
ocolirea zonelor urbane mai aglo-
merate. Cea mai complexã parte

a acestui proiect o reprezintã po-
dul hobanat. În prezent se lucrea-
zã la pilonul central, respectiv la
pilele ºi la culele podului. Pilonul
va avea o înãlþime de 62 de metri
de la nivelul solului ºi va susþine
cele 44 de hobane ale podului.
Podul suspendat va avea o lungi-
me de aproximativ 500 de metri
ºi este prevãzut cu patru benzi de
circulaþie. Podul va scurta lungi-
mea actualã a drumului de centu-
rã cu aproximativ doi kilometri.
Fluidizarea traficului în zonã ºi
creºterea vitezei de circulaþie vor
aduce o serie de avantaje, cum ar
fi reducerea timpului de parcurs,
siguranþa deplasãrii, reducerea
consumului de combustibili, re-
ducerea emisiilor de carbon,
îmbunãtãþirea calitãþii aerului ºi a
mediului etc.

Proiectele de investiþii în infra-
structura rutierã în curs de deru-
lare în judeþul Galaþi prevãd com-
ponente smart, respectiv instala-
þii de iluminat fotovoltaic pentru
cele mai importante intersecþii ºi
pentru staþiile ce vor fi amenaja-
te, dedicate transportului în co-
mun.

În cadrul proiectelor de restau-
rare ºi amenajare a unor clãdiri
monumente istorice (amintim
Casa Colecþiilor, Casa Cuza Vodã
ºi Sediul Comisiei Europene a Du-
nãrii), pentru conservarea ºi pro-
movarea patrimoniului cultural
se prevãd activitãþi de digitizare a
acestora prin utilizarea de noi
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"În judeþul Galaþi va fi realizat cel
mai performant sistem de

management al deºeurilor din
România: proiectul «Sistemul de

management integrat al
deºeurilor în judeþul Galaþi»".



tehnologii digitale. Totodatã, în
realizarea lucrãrilor de construc-
þie, modernizare, reabilitare, re-
staurare ºi amenajare incluse în
proiecte, se pune accent pe utili-
zarea de metode ºi materiale mo-
derne ºi inovative, cum ar fi ilumi-
natul cu panouri fotovoltaice,
materiale de hidroizolaþie inovati-
ve etc.

Prin proiectul "Spaþiu expoziþio-
nal permanent zona pescãreascã
Prut-Dunãre", pe lângã lucrãrile
pentru amenajarea spaþiului ex-
poziþional permanent, se va ur-
mãri furnizarea ºi dotarea cu echi-
pamente necesare expoziþiei per-
manente Zona pescãreascã
Prut-Dunãre din cadrul Comple-
xului Muzeal de ªtiinþele Naturii
"Rãsvan Angheluþã" Galaþi. Se va
organiza o expoziþie virtualã ºi in-
teractivã, în care se vor folosi
echipamente de videoproiecþie,
senzori de miºcare, ochelari de
realitate virtualã ºi un sistem de

sunet cu efecte speciale. Cu aju-
torul tehnologiei, vizitatorii vor
afla informaþii despre ecosiste-
mele ºi aºezãrile pescãreºti din
aceastã zonã.

Prin implementarea proiectului
"Capacitate administrativã ridica-
tã prin investiþii integrate ºi com-
plementare - CARIC" se va îmbu-
nãtãþi capacitatea administrativã,
calitatea ºi eficienþa serviciilor pu-
blice furnizate la nivelul Consiliu-
lui Judeþean Galaþi ºi la nivelul a
cinci instituþii subordonate, prin
investiþii integrate ºi complemen-
tare, conform reglementãrilor eu-
ropene ºi naþionale (implementa-
re CAF - Cadrul comun de autoe-
valuare a modului de funcþionare
a instituþiilor publice, planificare
strategicã instituþionalã, sistem
informatic pentru arhiva electro-
nicã). Proiectul este finanþat în ca-
drul Programului Operaþional Ca-
pacitate Administrativã, Compo-
nenta 1 - CP10/2018 (pentru re-

giunile mai puþin dezvoltate).
Unul dintre obiectivele proiectu-
lui prevede integrarea unui sis-
tem informatic pentru arhivã, re-
spectiv digitalizarea documente-
lor din arhiva Consiliului Judeþe-
an Galaþi.

Reporter: Ce surse de finanþare
aveþi ºi ce buget alocaþi în acest
an pentru proiectele cu compo-
nente smart?

Costel Fotea: Sursele de finan-
þare pentru proiectele în derulare,
respectiv pentru componenta
smart, sunt: finanþare prin fonduri
europene nerambursabile în ca-
drul exerciþiului bugetar
2014-2020, alocãri de la bugetul
local, alocãri de la bugetul naþio-
nal prin componenta de cofinan-
þare a fondurile europene, pre-
cum ºi fonduri guvernamentale.
Peste 80% din investiþiile de dez-
voltare durabilã ale Consiliului Ju-
deþean Galaþi sunt realizate cu
fonduri europene.

Prin raportare la ultima rectifica-
re a bugetului local al Judeþului
Galaþi ºi al bugetului instituþiilor
publice ºi activitãþilor finanþate
integral sau parþial din venituri
proprii pe anul 2020 ºi estimãrile
pe anii 2021-2023, aprobatã de
executivul local la data de 17
decembrie 2020, în Planul de in-
vestiþii multianual suma totalã a
investiþiilor este de 928.038,76
mii lei (reprezentând investiþiile
realizate în anii 2019 ºi 2021 ºi
previziunile pentru perioada
2021-2023).

Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã, elaborat în cadrul Me-
canismului de Redresare ºi Rezi-
lienþã conform articolului 16 din
Regulamentul Comisiei Europene
ºi al Parlamentului European, va
reprezenta o formã de sustenabi-
litate a proiectelor publice ºi de
reformã pe domeniile sectoriale
definite.

Reporter: Care sunt domeniile
prioritare de investiþii?

Costel Fotea: În anul 2021 prio-
ritãþile Consiliului Judeþean Galaþi
sunt legate de finalizarea proiec-
telor pe fonduri europene aflate
în graficul de implementare, care
sunt multiple ºi au o intensitate
sporitã. Domeniile prioritare de
investiþii sunt urmãtoarele: infra-
structura rutierã, sãnãtatea, cultu-
ra, managementul deºeurilor ºi
mediul, învãþãmântul.

Reporter: Care sunt cele mai
mari lucrãri de investiþii pe care le
veþi scoate la licitaþie pânã la fina-
lul anului?

Costel Fotea: La acest moment
existã certitudinea demarãrii
achiziþiei publice pentru Servicii
de proiectare faza de PT+DE,
POE, DOA, DTAC inclusiv studii de

13

Investiþii

"Proiectele de investiþii în
infrastructura rutierã în curs de

derulare în judeþul Galaþi prevãd
componente smart, respectiv

instalaþii de iluminat fotovoltaic
pentru cele mai importante

intersecþii ºi pentru staþiile ce vor
fi amenajate, dedicate

transportului în comun".



teren ºi alte studii specifice, docu-
mentaþii suport pentru obþinerea
de avize, acorduri ºi autorizaþii,
asistenþã tehnicã din partea pro-
iectantului ºi execuþie lucrãri ºi
echipamente pentru obiectivul
de investiþii "Amenajare zonã de
agrement Parc Aventura, Pãdu-
rea Gârboavele". Obiectivul turi-
stic se realizeazã prin proiectul cu
finanþare nerambursabilã "Esca-
peLand - Dezvoltare ºi promova-
re a turismului activ în Bazinul
Mãrii Negre", derulat de Consiliul
Judeþean Galaþi alãturi de parte-
nerii sãi Consiliul Local Vilkovo,
Ucraina, Consiliul Raional Cante-
mir, Republica Moldova, Consiliul
Local Kutaisi, Georgia ºi Consiliul
Judeþean Constanþa, România.
Proiectul urmãreºte dezvoltarea
infrastructurii turistice ºi promo-
varea în comun a unor obiective
din cele cinci regiuni partenere,
dar ºi dezvoltarea colaborãrii la
nivelul autoritãþilor publice ºi a
mediului privat. Proiectul preve-
de pentru judeþul Galaþi amenaja-
rea zonei de agrement Parc
Aventura în pãdurea Gârbovele,

pe o suprafaþã de 84 hectare. Va fi
primul de acest fel din Galaþi ºi va
deveni una dintre cele mai apre-
ciate ºi cãutate zone de agre-
ment, cu multiple posibilitãþi de
relaxare, pentru toatã familia.

Condiþionat de semnarea con-
tractelor de finanþare, pe parcur-
sului anului 2021, este posibilã
demararea procedurilor de achi-
ziþie ºi servicii de elaborare PT ºi
execuþie lucrãri pentru obiective
de investiþii precum:
î "Restaurare ºi amenajare se-

diul Comisia Europeanã a Du-
nãrii";

î "Construire pavilion pediatrie
ºi modernizare Spital Orã-
ºenesc Târgu Bujor, judeþul
Galaþi";

î "Creºterea eficienþei energeti-
ce pentru Spitalul Orãºenesc
Târgu Bujor, judeþul Galaþi";

î "Spaþiu expoziþional perma-
nent zona pescãreascã Prut
-Dunãre",

î "Creºterea eficienþei energeti-
ce pentru Spitalul Clinic de
Boli Infecþioase Sf. Paracheva
Galaþi";

î "Construire Secþie ATI pentru
pacienþi infectaþi cu Covid-19
în cadrul proiectului "Consoli-
darea capacitãþii de gestiona-
re a crizei sanitare COVID-19
prin crearea secþiei modulare
ATI, Spitalul de Boli Infecþioa-
se Sf. Cuvioasã Parascheva
Galaþi".

Obiectivele de investiþii care vor
fi finanþate din bugetul local al
Judeþului Galaþi vor fi stabilite ul-
terior, în funcþie de sumele ce vor
fi alocate prin bugetul de stat pe
anul 2021.

Informaþiile detaliate ºi actuali-
zate privind achiziþiile publice
preconizate pentru anul 2021, re-
spectiv Programul anual al achizi-
þiilor publice pentru anul 2021 ºi
programul anual de achiziþii pen-
tru proiectele în implementare,
vor fi prezentate pe pagina web a
instituþiei în meniul "Informatii de
interes public", submeniul "Achi-
zitii publice".

Reporter: "Ce strategie de dez-
voltare aveþi pe termen scurt, me-
diu ºi lung?"

Costel Fotea: Documentul de

planificare strategicã pe termen
scurt este "Programul de Dezvol-
tare a Judeþului Galaþi 2016-
2021", aprobat prin Hotãrârea
Consiliului Judeþean Galaþi nr.
194/31.10.2016. În ceea ce pri-
veºte planificarea strategicã pe
termen mediu ºi lung, precizãm
cã este în curs de derulare Con-
tractul de servicii nr. 8855 din
05.08.2019 pentru Elaborare
"Strategia de dezvoltare a Judeþu-
lui Galaþi", în cadrul proiectului
"Capacitate administrativã ridica-
tã prin investiþii integrate ºi com-
plementare - CARIC", SMIS
126291. Proiectul este finanþat
prin Programul Operaþional Ca-
pacitate Administrativã, Compo-
nenta 1 - CP10/2018 (pentru re-
giunile mai puþin dezvoltate) -
Fundamentarea deciziilor, planifi-
care strategicã ºi mãsuri de sim-
plificare pentru cetãþeni la nivelul
administraþiei publice locale din
regiunile mai puþin dezvoltate,
Axa Prioritarã - Administraþia pu-
blicã ºi sistem judiciar accesibile
ºi transparente, Operaþiunea -
Introducerea de sisteme ºi stan-

14 BURSA Constructiilor nr. 4 / 2021

Investiþii

"Un alt proiect
prevede pentru
judeþul Galaþi

amenajarea zonei
de agrement Parc

Aventura în pãdurea
Gârbovele, pe o
suprafaþã de 84

hectare. Va fi primul
de acest fel din

Galaþi ºi va deveni
una dintre cele mai
apreciate ºi cãutate
zone de agrement,

cu multiple
posibilitãþi de

relaxare, pentru
toatã familia".



darde comune în administraþia
publicã localã, ce optimizeazã
procesele orientate cãtre benefi-
ciari în concordanþã cu SCAP.

Obiectivul specific OS-1 al pro-
iectului vizeazã implementarea
unor mecanisme ºi proceduri
standard de aplicare (Strategie de
dezvoltare a judeþului, Plan stra-
tegic instituþional ºi proceduri
operaþionale de aplicare), pentru
a creºte eficienþa acþiunilor admi-
nistrative la nivelul Consiliului Ju-
deþean Galaþi. În anul 2020 au
fost finalizate documentele "Pla-
nul Strategic Instituþional al Con-
siliului Judeþean Galaþi pentru pe-
rioada 2020-2023", aprobat prin
Hotãrârea Consiliului Judeþean
Galaþi nr. 149/26.05.2020, precum
ºi "Planul de acþiuni de îmbunãtã-

þire CAF 2020 - 2022 la nivelul
Consiliului Judeþean Galaþi", apro-
bat prin Dispoziþia nr. 287/
28.05.2020. Printre rezultatele
proiectului se numãrã elaborarea
unei Strategii de dezvoltarea a ju-
deþului Galaþi.

Reporter: Ce probleme ºi ce
obstacole legislative întâmpinaþi
în activitatea dumneavoastrã?

Costel Fotea: O problemã ma-
jorã care creeazã dezechilibre în
activitatea de achiziþii publice o
reprezintã desele modificãri legis-
lative din domeniu. Legislaþia în
vigoare este stufoasã, neclarã, di-
ficil de utilizat ºi greu de interpre-
tat într-o manierã unitarã. Ne
confruntãm cu lipsa unor procese
logice ºi mai ales cu contestaþii
care întârzie mult timp finalizarea

procedurilor ºi pot duce la
întârzieri în implementarea pro-
iectelor.

Modificãrile frecvente ale legis-
laþiei fiscale ºi, în general, impre-
dictibilitatea acesteia, îngreunea-
zã procesul de implementare a
proiectelor cu finanþare europea-
nã. Nu putem aprecia în ce mãsu-
rã vom putea depune proiecte in
acest an, existând riscul ca sã pu-
tem depune proiectele abia în
2022. În acest sens, în zona pro-
iectelor pe fonduri europene, ide-
ea descentralizãrii este foarte
bunã.

Reporter: Care ar fi alternative-
le pentru soluþionarea acestora,
în opinia dumneavoastrã?

Costel Fotea: Soluþionarea pro-
blemelor majore poate fi rezolva-
tã prin îmbunãtãþirea cadrului
normativ, prin simplificarea ºi efi-
cientizarea procedurilor privind
achiziþiile publice. Se impune cre-

area unui cadru legislativ stabil,
fãrã ambiguitãþi, care sã ofere so-
luþii practice pentru remedierea
unor probleme sistemice identifi-
cate ca urmare a monitorizãrii sis-
temului naþional de achiziþii pu-
blice. În domeniul achiziþiilor pu-
blice accentul trebuie sã se mute
de la procedurã la proces, de la o
suprareglementare la o legislaþie
suplã, dublatã de instrucþiuni coe-
rente ºi actualizate.

Pentru soluþionarea probleme-
lor întâmpinate, este necesarã o
mai bunã colaborare între institu-
þiile centrale ºi cele locale. Susþi-
nem organizarea dezbaterilor ºi
încurajãm înaintarea de propune-
ri de îmbunãtãþire a reglementã-
rilor în domeniu de la nivel local.

Reporter: Mulþumesc!
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"Un proiect important este realizarea serei de
plante exotice pentru plante tropicale,

mediteraneene ºi subtropicale. Valoarea totalã
a investiþiei este de 14.825.084,44 lei, alocatã

din bugetul local al Judeþului Galaþi, sumã care
include contractul de proiectare, de execuþie a
lucrãrilor ºi de achiziþionare de plante exotice".
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Proiectele cu finanþare europeanã pe care Consiliul
Judeþean Galaþi le implementeazã au caracter multianual.

În anul 2021, sunt în curs de derulare urmãtoarele proiecte:
• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni

- Nicoreºti - Cosmeºti - Movileni - Barcea (DJ 252)", prin Programul Operaþional Regio-

nal 2014 - 2020, Axa prioritarã 6, Prioritatea de investiþii 6.1;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãþile

Vârlezi - Târgu Bujor - Umbrãreºti - Viile - Fîrþãneºti - Folteºti (DJ 242)", prin Programul

Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 6, Prioritatea de investiþii 6.1 ;

• Restaurare ºi amenajare Muzeul Casa Colecþiilor (fosta Farmacie Þinc) din Galaþi", prin

Programul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 5, Prioritatea de investiþii

5.1;

• Consolidare, restaurare ºi amenajare Muzeul Casa Cuza Vodã din Galaþi", prin Progra-

mul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 5, Prioritatea de investiþii 5.1;

• Creºterea eficienþei energetice pentru Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Sf. Apostol

Andrei Galaþi", prin Programul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 3,

Prioritatea de investiþii 3.1;

• Capacitate administrativã ridicatã prin investiþii integrate ºi complementare - CARIC",

prin Programul Operaþional Capacitate Administrativã, Axa prioritarã - Administraþie

publicã ºi sistem judiciar accesibile ºi transparente, Operaþiunea - Introducerea de si-

steme ºi standarde comune în administraþia publicã localã ce optimizeazã procesele

orientate cãtre beneficiar în concordanþã cu SCAP;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea -

Mãstãcani - DN 26 (DJ 255)", prin Programul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa

prioritarã 6, Prioritatea de investiþii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevãzute

de aria prioritarã 1 - Interconectarea regiunii Dunãrii a strategiei Uniunii Europene pri-

vind regiunea Dunãrii (SUERD), Domeniul specific de acþiune 1.b. - Îmbunãtãþirea mo-

bilitãþii ºi a multimodalitãþii - legãturi rutiere, feroviare ºi aeriene;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãþile Co-

rod - Drãguºeni (DJ 251A)", prin Programul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa

prioritarã 6, Prioritatea de investiþii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevãzute

de aria prioritarã 1 - Interconectarea regiunii Dunãrii a strategiei Uniunii Europene pri-

vind regiunea Dunãrii (SUERD), Domeniul specific de acþiune 1.b. - Îmbunãtãþirea mo-

bilitãþii ºi a multimodalitãþii - legãturi rutiere, feroviare ºi aeriene;

• Extindere ºi modernizare variantã ocolitoare a municipiului Galaþi, DJ 251M", prin Pro-

gramul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 6, Prioritatea de investiþii 6.1,

Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevãzute de aria prioritarã 1 - Interconectarea re-

giunii Dunãrii a strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunãrii (SUERD), Dome-

niul specific de acþiune 1.b. - Îmbunãtãþirea mobilitãþii ºi a multi-

modalitãþii - legãturi rutiere, feroviare ºi aeriene;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regio-

nal pe traseul Iveºti - Griviþa (DJ 254)" , prin Programul Opera-

þional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 6, Prioritatea de in-

vestiþii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevãzute de aria

prioritarã 1 - Interconectarea regiunii Dunãrii a strategiei Uniu-

nii Europene privind regiunea Dunãrii (SUERD), Domeniul spe-

cific de acþiune 1.b. - Îmbunãtãþirea mobilitãþii ºi a multimodali-

tãþii - legãturi rutiere, feroviare ºi aeriene;

• Extindere, modernizare ºi dotare a Unitãþii Primiri Urgenþe, Spi-

talul Clinic Judeþean de Urgenþã Sf. Apostol Andrei Galaþi", prin

Programul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 8,

Prioritatea de investiþii 8.1, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunãtãþi-

rea calitãþii ºi a eficienþei îngrijirii spitaliceºti de urgenþã - Ope-

raþiunea B - Unitãþi de primiri urgenþe;

• Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Ambulatoriu Inte-

grat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaþi",

prin Programul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa priorita-

rã 8, Prioritatea de investiþii 8.1, Obiectivul specific 8.1 - Creºte-

rea accesibilitãþii serviciilor de sãnãtate, comunitare ºi a celor de

nivel secundar, în special pentru zonele sãrace ºi izolate, apeluri

dedicate proiectelor nefinalizate, Operaþiunea A - Ambulatorii;

• Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Ambulatoriu Inte-

grat de Specialitate al Spitalului Orãºenesc Târgu Bujor", prin

Programul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 8,

Prioritatea de investiþii 8.1, Obiectivul specific 8.1 - Creºterea ac-

cesibilitãþii serviciilor de sãnãtate, comunitare ºi a celor de nivel

secundar, în special pentru zonele sãrace ºi izolate, apeluri dedicate proiectelor nefina-

lizate, Operaþiunea A - Ambulatorii;

• Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecþioase Sf.

Cuvioasa Parascheva Galaþi", prin Programul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa

prioritarã 8, Prioritatea de investiþii 8.1, Obiectivul specific 8.1 - Creºterea accesibilitãþii

serviciilor de sãnãtate, comunitare ºi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele

sãrace ºi izolate, apeluri dedicate proiectelor nefinalizate, Operaþiunea A - Ambulatorii;

• Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al

Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Sf. Apostol Andrei Galaþi", prin Programul Opera-

þional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 8, Prioritatea de investiþii 8.1, Obiectivul

specific 8.1 - Creºterea accesibilitãþii serviciilor de sãnãtate, comunitare ºi a celor de ni-

vel secundar, în special pentru zonele sãrace ºi izolate, apeluri dedicate proiectelor ne-

finalizate, Operaþiunea A - Ambulatorii;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeþean

DJ 242A", prin Programul Operaþional Regional 2014 - 2020, Axa prioritarã 6, Priorita-

tea de investiþii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevãzute de aria prioritarã 1 -

Interconectarea regiunii Dunãrii a strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunãrii

(SUERD), Domeniul specific de acþiune 1.b. - Îmbunãtãþirea mobilitãþii ºi a multimodali-

tãþii - legãturi rutiere, feroviare ºi aeriene;

• Baza de agrement cu specific pescãresc Zãtun 2", prin Programul Operaþional pentru

Pescuit ºi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 - Creºterea

gradului de ocupare a forþei de muncã ºi sporirea coeziunii teritoriale, Mãsura III.3 -

Implementarea strategiilor de dezvoltare localã;

• Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Galaþi", prin Programul Opera-

þional Infrastructurã Mare, Axa prioritarã 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în

condiþii de management eficient al resurselor, Obiectivul specific 3.1 - Reducerea nu-

mãrului depozitelor neconforme ºi creºterea gradului de pregãtire pentru reciclare a

deºeurilor în România ºi apã potabilã/uzatã;

• EscapeLand - Dezvoltare ºi promovare a turismului activ în Bazinul Mãrii Negre", prin

Programul Operaþional Bazinul Mãrii Negre 2014 - 2020;

• Centrul Europe Direct Galaþi", prin Comisia Europeanã - Direcþia Generalã de Comu-

nicare - Apel de propuneri de proiecte ED-RO-2020, în calitate de partener, în vederea

desfãºurãrii activitãþii centrului organizat în cadrul Consiliului Judeþean Galaþi, ca cen-

tru din reþeaua centrelor de informare Europe Direct.
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Cele mai importante proiecte de infrastructurã
aflate în execuþie

INFRASTRUCTURA RUTIERÃ

Proiectele pentru infrastructura rutierã a judeþului Galaþi, aflate în curs de implementare,

derulate de Consiliul Judeþean Galaþi sunt finanþate prin Programul Operaþional Regional

2014-2020, din fonduri guvernamentale ºi din bugetul propriu al Consiliului Judeþean

Galaþi.

PROIECTE FINANÞATE PRIN PROGRAMUL OPERAÞIONAL

REGIONAL 2014-2020

Proiectele care vizeazã îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere de importanþã regionalã sunt:

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni

- Nicoreºti - Cosmeºti - Movileni - Barcea (DJ 252)"

• S-au executat lucrãri complexe de consolidare a fundaþiei drumului, de reabilitare a po-

durilor ºi podeþelor ºi folosirea unei mixturi asfaltice cu polimeri, cu rezistenþã mare la

uzurã ºi variaþii de temperaturã; lungime drum = 21,5 Km.; bugetul total al proiectului

este de 43.903.650,72 lei, din care 41.734.255,37 lei sunt nerambursabili;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãþile

Vîrlezi - Tîrgu Bujor - Umbrãreºti - Viile - Fîrþãneºti - Folteºti (DJ 242)"

• Se executã lucrãri de consolidare a fundaþiei drumului, de extindere a cãii de rulare, re-

abilitarea a podurilor ºi podeþelor, lucrãri de asfaltare ºi semnalizare rutierã. Se amena-

jeazã trasee pietonale, rampe de acces ºi staþii de transport public; lungime drum = 30,7

Km.; valoarea totalã a proiectului, actualizatã, este de 75.026.190,58 lei, din care

67.948.448,9 lei nerambursabili;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãþile Co-

rod - Blânzi - Fundeanu - Drãguºeni (DJ 251A)"

• Drumul va avea o lungime drum = 16 Km; se va consolida fundaþia drumului, se va lãrgi

partea carosabilã pentru respectarea normelor tehnice în vigoare, se reconstruiesc

douã poduri ºi podeþe ºi se vor amenaja cinci staþii de transport public de persoane; va-

loarea totalã a proiectului actualizatã este de 40.660.602,25 lei, din care 38.138.249,68

lei valoarea grantului;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãþile Pe-

chea - Rediu - Cuca - Fîrþãneºti - Chiraftei - Suhurlui - Mãstãcani - DN 26 (DJ 255)"

• Lungime drum reabilitat ºi modernizat = 34,61 Km; amenajare 14 staþii de transport

public; valoarea totalã a proiectului, actualizatã, este de 70.848.302,36 lei din care

56.465.991,63 lei sunt nerambursabili;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveºti - Cãl-

mãþui - 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;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Rãdeºti

(Cruceanu) - Bereºti - Bereºti Meria - Slivna - Gãneºti - Cavadineºti (DJ 242A)"

• Acesta prevede reabilitarea a 16,87 Km de drum judeþean, realizarea a 37 de podeþe, 2

poduri ºi 20 km de ºanþuri; valoarea totalã a proiectului este de 42.035.732,85 lei, din

care 19.427.762,87 lei nerambursabili;

• Extindere ºi modernizare variantã ocolitoare a municipiului Galaþi"

• Investiþia este în valoare de 135.220.280,11 lei, din care finanþarea nerambursabilã este

de 132.492.550,48 lei. Contractul de finanþare pe fonduri europene a fost semnat la Ga-

laþi, în data de 28 februarie 2019. Proiectul este finanþat prin POR 2014-2020, apelul

SUERD. Proiectul prevede, pe traseul drumului de 10,890 km, lãrgirea carosabilului la

patru benzi, modernizarea tronsoanelor, reabilitarea trotuarelor ºi amenajarea unei pi-

ste de bicicletã. Cea mai complexã lucrare din cadrul proiectului este realizarea unui

pod hobanat.

PROIECTE FINANÞATE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE:

• Reabilitare tronsoane DJ 242B Bereºti - Târgu Bujor, km. 23+333 - 43+200 ºi DJ 251 Te-

cuci - Matca, sectoare km. 1+850 - 2 +120, km. 2+550 - 4+130, km. 4+393 - 4+760, jude-

þul Galaþi"

• Valoarea totalã a investiþiei este de 40.599.859,34 lei, din care contractul de proiectare

ºi execuþie lucrãri este de 38.689.149,68 lei, finanþarea fiind asiguratã de la bugetul de

stat (39.716.014,42 lei) ºi cofinanþare de la bugetul local de 883.844,92 lei;

• Lucrãri de refacere poduri ºi drumuri judeþene afectate de calamitãþi naturale 2018, ju-

deþul Galaþi"

• Proiectul prevede refacerea rupturii terasamentului de pe DJ 242E km 13+900 ºi exe-

cuþia unui zid de susþinere, refacerea sectorului DJ 204N ºi reabilitare ºi consolidare

Pod pe DJ 242E km. 3+893, în satul Roºcani din comuna Bãneasa. Valoarea totalã a inve-

stiþiei este de 2.906.663 lei.

PROIECTE FINANÞATE DIN BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI

JUDEÞEAN GALAÞI:

• Reabilitare ºi modernizare drumuri judeþene, judeþul Galaþi"

• Este vorba despre modernizarea a ºapte drumuri judeþene, astfel: 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 modernizare au fost aprobate prin Ho-

tãrârea Consiliului Judeþean Galaþi nr. 45 din 26.02.2019;

• Podeþe pentru acces la proprietãþi, judeþul Galaþi"

• Obiectiv de investiþii finanþat din bugetul local, pentru care s-au aprobat indicatorii teh-

nico-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 (inclusiv TVA);

• Reabilitare ºi consolidare poduri ºi podeþe, judeþul Galaþi"

• Obiectiv de investiþii finanþat din bugetul local, la o valoare totalã a investiþiei de

612.627,73 lei.

INFRASTRUCTURA MEDICALÃ

Consiliul Judeþean Galaþi desfãºoarã cele mai importante investiþii în Sãnãtate din ultimii

30 de ani, vizând un sistem sanitar mai bun, cu adresabilitate locuitorilor din judeþul no-

stru ºi din judeþele învecinate.

La Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf. Apostol Andrei"Galaþi sunt în derulare

proiectele:

• Creºterea eficienþei energetice pentru Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Sf. Apostol

Andrei Galaþi". Proiectul cu finanþare nerambursabilã este derulat de Unitatea admini-

strativ-teritorialã Judeþul Galaþi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcþia de

Sãnãtate Publicã a Judeþului Galaþi. Valoarea totalã a proiectului este de 71.968.084,16

lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã este de 40.653.685,17 lei;

• Extindere, modernizare ºi dotare a Unitãþii Primiri Urgenþe, Spitalul Clinic Judeþean de

Urgenþã Sf. Apostol Andrei Galaþi". Proiectul este finanþat prin Programul Operaþional

Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni

ºi are ca obiective îmbunãtãþirea infrastructurii de sãnãtate prin extinderea, reabilita-

rea ºi modernizarea spaþiilor unde îºi desfãºoarã activitatea Unitatea de Primiri Urgen-

þe. În spaþiul nou construit se vor organiza spaþii medicale cu circuite separate. Se va

crea un spaþiu pentru accesul ambulanþelor în Unitatea de Primiri Urgenþe, pe dublu

sens. Se vor achiziþiona echipamente medicale pentru dotare. Valoarea totalã a proiec-

tului este de 7.166.025,69 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã este de

6.614.695,28 lei;

• Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al

Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Sf. Apostol Andrei Galaþi". Proiectul este finanþat

prin Programul Operaþional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul

P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni. Se va realiza o unitate medicalã tip ambulatoriu

extinsã, reabilitatã ºi modernizatã ce contribuie la îmbunãtãþirea calitãþii ºi eficientei

actului medical ºi achiziþionarea de echipamente ºi dotãri medicale necesare diversifi-

cãrii ºi modernizãrii ambulatoriului de specialitate. Bugetul total al proiectului este de

12.288.818,56 lei, din care valoarea totalã eligibilã este de 10.690.238,44 lei;

• Clãdire pentru relocare Serviciu Prosecturã Medicinã Legalã". Se construieºte un imobil

nou cu destinaþia sediu Prosecturã Medicinã Legalã, amplasat în incinta spitalului. Clã-

direa va avea regimul de înãlþime subsol, parter, 2 etaje ºi etaj 3 retras, cu pereþi uºori.

Se vor realiza circuitele de utilitãþi. Clãdirea se va dota cu mese pentru autopsie, conge-

latoare biomedicale, generator gaze toxicologice, congelator mortuar de 6 locuri, frigi-

der mortuar de 12 locuri ºi elevator hidraulic mortuar. Valoarea totalã a investiþiei de

11.360.064,82, susþinutã din bugetul local al judeþului Galaþi;

• La Spitalul Clinic de Boli Infecþioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galaþi: Dotarea Ambula-

toriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecþioase Sf. Cuvioasa Para-

scheva Galaþi". Acesta este un proiect finanþat prin Programul Operaþional Regional

2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, Cod apel

POR/266/8, care are ca obiectiv specific furnizarea ºi dotarea cu infrastructurã medica-

lã specificã, respectiv echipamente ºi dotãri moderne. Bugetul total al proiectului este

à
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de 2.685.310,46 lei, din care contribuþia Uniunii Europene este de 1.879.717,33 lei iar

contribuþia naþionalã de 751.886,92 lei. Cofinanþarea eligibilã a Unitãþii administra-

tiv-teritoriale Judeþul Galaþi este în valoare de 53.706,21 lei.

• La Spitalul de Pneumoftiziologie Galaþi: Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare

Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaþi". Clãdirea

Ambulatoriului de Specialitate va fi consolidatã, reabilitatã, supraetajatã ºi extinsã pe

orizontalã ºi pe verticalã, vizând mãrirea suprafeþei actuale de aproape 4 ori. Vor fi rea-

lizate lucrãri de reabilitare termicã a sistemului de încãlzire, vor fi instalate pompe de

cãldurã ºi sisteme de climatizare. Ambulatoriul va fi dotat cu un computer tomograf de

ultimã generaþie ºi va fi adusã ºi o instalaþie nouã de radiologie, alãturi de numeroase

alte dispozitive care vor duce la îmbunãtãþirea calitãþii actului medical ºi la sporirea ac-

cesului pacienþilor la aceste investigaþii. Valoarea totalã a proiectului este de

9.855.820,34 lei, din care valoarea grantului - de 9.237.835,02 lei;

• Amenajare rampã stocare deºeuri menajere la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaþi", la o

valoare a investiþiei de 245.401,99 lei;

• La Spitalul Orãºenesc Târgu Bujor, judeþul Galaþi: Extindere, reabilitare, modernizare ºi

dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orãºenesc Târgu Bujor". Pro-

iectul este finanþat prin Programul Operaþional Regional 2014-2020 ºi prevede con-

struirea unei clãdiri pentru Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orãºenesc Târgu

Bujor care va avea un regim de înãlþime de P+1E ºi o suprafaþã desfãºuratã de 838 m.p.

Valoarea totalã a proiectului este în cuantum de 12.656.744,49 lei, din care valoarea to-

talã eligibilã este de 10.696.882,66 lei. În cursul anului 2021, la spitale din reþeaua Con-

siliului Judeþean Galaþi va continua: dotarea cu aparaturã medicalã; dotarea cu paturi ºi

mobilier medical; continuarea lucrãrilor de modernizare a laboratoarelor; amenajarea

de noi spaþii în unitãþile medicale pentru îmbunãtãþirea activitãþii medicale cu scopul

de a contracta servicii medicale cu Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate Galaþi.

INFRASTRUCTURA CULTURALÃ

Infrastructura culturalã reprezintã un catalizator al dezvoltãrii urbane ºi crearea unor

proiecte emblematice cresc atractivitatea judeþului pentru turiºti, potenþiale talente ºi

profesioniºti cu grad ridicat de competenþe.

MUZEUL DE ARTÃ VIZUALÃ GALAÞI

Noul sediu al Muzeului de Artã Vizualã Galaþi este cea mai importantã investiþie din zona

culturalã. Consiliul Judeþean Galaþi construieºte acest imobil, cu funcþiunea principalã de

spaþiu expoziþional pentru lucrãrile de artã din patrimoniul impresionant al muzeului de

artã contemporanã româneascã, printr-o investiþie multianualã din bugetul local al Jude-

þului Galaþi în valoare de 24.734.000,0 lei. Construcþia are regim de înãlþime P+3E ºi cu-

prinde: amfiteatru 185 locuri, sãli expunere, birouri, laboratoare de conservare/restaura-

re lucrãri artã, bibliotecã, foaier, depozit, garderobã, spaþii tehnice, scãri ºi lifturi. Parcarea

autoturismelor se va realiza în interiorul ºi exteriorul incintei. Clãdirea este conceputã ca

o jumãtate de cilindru înclinat la 30°, cu planul acoperiºului perpendicular pe generatoa-

rea cilindrului. Pereþii faþadei sunt placaþi cu material ceramic, opac. Copertina perimetra-

lã va fi din sticlã stratificatã ºi va permite organizarea de expoziþii sau ateliere de creaþie

plasticã în aer liber. Cilindrul aplecat al corpului principal este strãpuns de "sãgeata" unui

drum de acces acoperit cu sticlã. Muzeul este gândit sã fie o ºcoalã unde se formeazã vizi-

tatorul care este ºi spectator, ºi elev. Va fi cel mai modern spaþiu muzeal din þarã, cu amfi-

teatre, sãli de restaurare ºi ateliere.

RESTAURARE ªI AMENAJARE MUZEUL CASA COLECÞIILOR

(FOSTA FARMACIE ÞINC) DIN GALAÞI

Proiectul vizeazã impulsionarea dezvoltãrii locale prin conservarea, protejarea ºi valorifi-

carea patrimoniului cultural ºi a identitãþii culturale. Muzeul "Casa Colecþiilor" din munici-

piul Galaþi are o arhitecturã deosebitã, ce va fi pusã în valoare prin acest proiect. Valoarea

totalã a proiectului este de 3.452.821,32 lei, din care 3.159.529,59 lei nerambursabili. Prin

proiect se executã lucrãri de reparaþii ºi revizuiri interioare ºi exterioare, precum ºi lucrãri

de restaurare a elementelor decorative originale ale clãdirii. Proiectul prevede ºi amenaja-

rea modernã a spaþiului expoziþional, prin dotarea cu vitrine moderne ºi panouri mobile.

Dupã finalizarea lucrãrilor, în cadrul proiectului se va realiza digitizarea monumentului de

arhitecturã, prin scanare 3D, pentru realizarea unui tur virtual al muzeului. Este un pro-

iect cultural ce se estimeazã a fi finalizat în acest an;

CONSOLIDARE, RESTAURARE ªI AMENAJARE MUZEUL

CASA CUZA VODÃ DIN GALAÞI

Prin proiect se urmãreºte reabilitarea ºi dotarea unui imobil de patrimoniu reprezentativ,

precum ºi promovarea turisticã a acestuia, ca mijloc de impulsionare a dezvoltãrii econo-

mice a judeþului. Valoarea totalã actualizatã a proiectului este de 3.117.602,88 lei, din care

2.463.642,09 lei contribuþia Uniunii Europene. Lucrãrile de bazã prevãd consolidarea, re-

staurarea ºi repararea construcþiei, dar ºi execuþia unor lucrãri ºi tratamente privind înlã-

turarea factorilor care pun în pericol stabilitatea construcþiei, întrucât terenul este instabil

ºi trebuie consolidatã fundaþia. Lucrãrile de amenajare sunt specifice funcþiunii de muzeu;

CLÃDIRE DIDACTICÃ PENTRU PLANTE TROPICALE LA

COMPLEXUL MUZEAL DE ªTIINÞELE NATURII RÃSVAN

ANGHELUÞÃ GALAÞI

Proiectul constã în realizarea serei de plante exotice pentru plante tropicale, mediterane-

ene ºi subtropicale. Valoarea totalã a investiþiei este de 14.825.084,44 lei, alocatã din bu-

getul local al Judeþului Galaþi, sumã care include contractul de proiectare, de execuþie a lu-

crãrilor ºi de achiziþionare de plante exotice. Proiectul prevede realizarea unei sere

formatã din mai multe corpuri: corpul 2A - sera pentru plante subtropicale, corpul 2B -

sera pentru plante suculente, corpul 2C - sera pentru plante tropicale, a palmariului (sera

pentru arbori tropicali), a serei noi 2D (sera pentru plante tropicale), precum ºi a spaþiului

expoziþional cu tematici temporare, racordarea la utilitãþi ºi sistematizare. În acest an se

doreºte finalizarea lucrãrilor la sera de plante tropicale.

INFRASTRUCTURA DE MEDIU ªI GESTIONAREA
DEªEURILOR

Un loc important pe agenda Consiliului Judeþean Galaþi îl ocupã partea de mediu.

Consiliul Judeþean Galaþi implementeazã cel mai mare proiect de management al deºeuri-

lor "Sistemul de management integrat al deºeurilor în judeþul Galaþi - SMID", cu finanþare

prin Programul Operaþional Infrastructurã Mare. Valoarea totalã a proiectului este de

441.619.409,0 lei (104 milioane de euro). Principalele investiþii vizate prin proiect ºi capa-

citãþile acestora sunt:

• construirea în municipiul Galaþi a unei instalaþii de tratare mecano-biologicã cu recupe-

rare de energie, cu o capacitate de circa 125.000 t/an. Staþia de tratare mecano-biologi-

cã reprezintã 70% din proiect ºi constituie partea cea mai importantã;

• construirea unei staþii de transfer cu o capacitate de circa 10.000 t/an ºi achiziþionarea

de utilaje specifice compostãrii pentru staþia de compostare de la Târgu Bujor, astfel

încât aceasta sã devinã operaþionalã ºi sã asigure tratarea deºeurilor verzi din parcuri ºi

grãdini generate în oraºul Târgu Bujor;

• construirea la Tecuci a unei staþii de transfer cu o capacitate de circa 22.000 t/an ºi a

unei staþii de compostare cu o capacitate de circa 700 t/an;

• construcþia unei staþii de transfer la Galaþi, cu o capacitate de circa 40.000 t/an;

• achiziþionarea de echipamente de colectarea ºi transportul deºeurilor menajere ºi uni-

tãþi de compostare individuale pentru tratarea biodeºeurilor menajere din mediu rural.

Vor fi achiziþionate maºini de transport ºi pubele pentru colectarea separatã a deºeuri-

lor la nivelul tuturor gospodãriilor din judeþ;

• închiderea depozitului de deºeuri neconform de la Tecuci (Rateº);

• centrul de management integrat al deºeurilor Valea Mãrului, care presupune construi-

rea unui nou depozit conform, cu o capacitate totalã de 1.350.000 metri pãtraþi ºi a

unei staþii de sortare cu o capacitate de circa 6.000 tone/an. Depozitul de la Valea Mãru-

lui va fi unicat în România, realizat în sistem integrat DBO (Design-Build-Operate) ºi va

à

à



19

Investiþii

Proiecte de investiþii care vor fi demarate în acest an
Condiþionaþi de semnarea contractelor de finanþare pentru proiecte depuse, precum ºi de

bugetul local disponibil, intenþionãm sã demarãm urmãtoarele proiecte de investiþii:

AMENAJARE SECÞIE CARDIOLOGIE INTERVENÞIONALÃ

DIN SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞÃ

"SF. APOSTOL ANDREI GALAÞI"

Acesta este un proiect în valoare de 8.294.681de lei, susþinut din bugetul local al Ju-

deþului Galaþi, ce vizeazã înfiinþarea unei secþii de cardiologie intervenþionalã. Va re-

prezenta o în premierã la Galaþi ºi va servi la tratamentul modern pentru accidentul

vascular cerebral. Secþia va fi amenajatã într-un spaþiu recompartimentat ºi dotat co-

respunzãtor. Peste 80% din suma alocatã va fi folositã pentru dotarea secþiei cu echi-

pamente medicale ºi nemedicale. Valoarea totalã a investiþiei este de 8.294.681,86

lei;

EXTINDERE PARCARE SUPRAETAJATÃ ªI

CONSTRUIRE HELIPORT

Proiectul prevede pe lângã amenajarea a încã 150 de noi locuri de parcare ºi pe lângã cele

315 locuri de parcare finalizate ºi inaugurate în anul 2020, ºi realizarea unui heliport. Pi-

sta pentru elicopterul SMURD va fi amplasatã pe acoperiºul parcãrii supraetajate, pe un

suport metalic înalt de câþiva metri, astfel încât sã depãºeascã înãlþimea clãdirilor din jur,

ºi va avea balizaj pentru aterizãrile nocturne. Heliportul de la Spitalul Clinic Judeþean de

Urgenþã "Sf. Apostol Andrei" din Galaþi va fi cel de al cincilea de acest tip din þarã ºi al pa-

trulea spaþiu de aterizare pentru elicopterele medicale. Va fi folosit de elicopterul SMURD

care preia cazurile grave din judeþele Galaþi, Tulcea, Brãila, Vrancea, Buzãu ºi din sudul Re-

publicii Moldova;

RESTAURARE ªI AMENAJARE SEDIU COMISIA EUROPEANÃ

A DUNÃRII

Acest proiect va fi dezvoltat alãturi de partenerii Biblioteca Judeþeanã "V.A. Urechia", Da-

nube Media Center Galaþi din România ºi Fundaþia Evris, Islanda, prin Programul

RO-CULTURA finanþat prin Granturile SEE 2014-2021, Apel de proiecte: Restaurarea ºi re-

vitalizarea monumentelor istorice. Consiliul Judeþean Galaþi a aprobat alocarea contribu-

þiei proprii la proiect în valoare de 1.600.000 lei;

SPAÞIU EXPOZIÞIONAL PERMANENT ZONA PESCÃREASCÃ

PRUT -DUNÃRE

Depus prin Programul Operaþional pentru Pescuit ºi Afaceri Maritime (POPAM)

2014-2020, Sporirea ºi capitalizarea atuurilor de mediu din cadrul Prioritãþii Uniunii Eu-

ropene 4, Creºterea gardului de ocupare a forþei de muncã ºi sporirea coeziunii teritoriale,

Mãsura III. 3 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Localã, lansat de Asociaþia pentru

Dezvoltare Durabilã "Prut-Dunãre" Galaþi. Obiectivele proiectului sunt: realizarea de lu-

crãri pentru amenajarea spaþiului expoziþional permanent Zona pescãreascã Prut-Dunãre

din judeþul Galaþi ºi furnizarea ºi dotarea cu echipamente necesare expoziþiei permanente

Zona pescãreascã Prut-Dunãre din cadrul Complexului Muzeal de ªtiinþele Naturii "Rãsvan

Angheluþã" Galaþi. Indicatorii tehnico-economici rezultaþi din Documentaþia de Avizare a

Lucrãrilor de Intervenþii privind realizarea obiectivului prevãd suma de 1.783.400 lei, ca

valoare totalã a investiþiei;

CREªTEREA EFICIENÞEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL

ORÃªENESC TÂRGU BUJOR

Este derulat prin Programul Operaþional Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3 - Sprijini-

rea tranziþiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiþii 3.1 -

Sprijinirea eficienþei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei ºi a utilizãrii energiei

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice ºi în sectorul

locuinþelor, Operaþiunea B - Clãdiri Publice. Proiectul prevede lucrãri de intervenþie pen-

tru creºterea eficienþei energetice, respectiv termoizolare, înlocuirea tâmplãriei exterioa-

re, modernizarea instalaþiilor (termice, sanitare, electrice, climatizare, fluide medicale

etc.), montarea unei pompe de cãldurã de tip aer-apã ºi integrarea acesteia în sistemul de

încãlzire existent, montarea a cinci panouri solare pentru prepararea apei calde. Valoarea

totalã a proiectului este de 4.848.380,10 lei, din care contribuþia proprie a Consiliului Ju-

deþului Galaþi este de 653.586,31 lei;

CREªTEREA EFICIENÞEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL CLINIC

DE BOLI INFECÞIOASE SF. CUVIOASA PARASCHEVA GALAÞI

Prin Programul Operaþional Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3 - Sprijinirea tranziþiei

cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiþii 3.1 - Sprijinirea efi-

cienþei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei ºi a utilizãrii energiei din surse rege-

nerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice ºi în sectorul locuinþelor,

Operaþiunea B - Clãdiri Publice. Proiectul prevede reabilitarea Pavilionului B, cu funcþiuni

medicale prin lucrãri de consolidare ºi modificare parþialã a sistemului structural, imple-

mentarea de mãsuri de modernizare energeticã ºi de reducere a consumului de energie

electricã, precum ºi producerea energiei din surse regenerabile printr-o centralã fotovol-

taicã de producere a energiei din surse solare. Valoarea investiþiei este de 1.628.526,25 lei,

rezultatã din principalii indicatori tehnico-economici;

CONSOLIDAREA CAPACITÃÞII DE GESTIONARE A CRIZEI

SANITARE COVID-19 PRIN CREAREA SECÞIEI MODULARE ATI,

SPITALUL DE BOLI INFECÞIOASE "SF. CUVIOASÃ PARASCHEVA

GALAÞI"

În cadrul acestuia se construieºte Secþia ATI pentru pacienþi infectaþi cu Covid-19. Proiec-

tul este depus prin Programul Operaþional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritarã

9 - protejarea sãnãtãþii populaþiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea

de investiþii 9a - investiþii în infrastructurile sanitare ºi sociale care contribuie la dezvolta-

rea la nivel naþional, regional ºi local, reducând inegalitãþile în ceea ce priveºte starea de

sãnãtate, promovând incluziunea socialã prin îmbunãtãþirea accesului la servicii sociale,

culturale ºi de recreere, precum ºi trecerea de la serviciile instituþionale la serviciile pre-

state de comunitãþi, Obiectivul strategic 9.1 - Creºterea capacitãþii de gestionare a crizei

sanitare COVID -19. Construcþia se propune a fi realizatã în curtea spitalului folosindu-se

un sistem de tip containere medicalizate. În urma aprobãrii indicatorilor tehnico-econo-

mici din Studiul de fezabilitate privind realizarea obiectivului, valoarea totalã a investiþiei

este de 12.719.182,73 lei.

Intenþia Consiliului Judeþean Galaþi este de a atrage cât mai multe fonduri europene pentru

rezolvarea unor probleme comunitare pentru care autoritatea publicã judeþeanã de la ni-

velul Judeþului Galaþi are competenþã ºi responsabilitate. În efortul de a atrage cât mai

multe fonduri, au fost ºi sunt depuse proiecte pe toate axele cu finanþare europeanã pe

care autoritatea le poate accesa.

asigura necesarul de depozitare al judeþului Galaþi pe o perioadã de 30 de ani. Proiectul

a fost semnat la data 17 iunie 2020.

INFRASTRUCTURA DE AGREMENT

Proiectele în implementare sunt:

BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCÃRESC ZÃTUN 2

Proiectul cu finanþare nerambursabilã vizeazã amenajarea ºi modernizarea în scop turistic

ºi de agrement a infrastructurii cu specific pescãresc Balta Zãtun, situatã în zona Prut-Du-

nãre din judeþul Galaþi. Valoarea totalã a proiectului este de 2.028.139,78 lei iar cofinanþa-

rea aprobatã din bugetul Unitãþii administrativ-teritoriale Judeþul Galaþi este în sumã de

958.724,75 lei. La Zãtun se vor construi nouã spaþii de cazare ºi camping, trei foiºoare de

diferite dimensiuni, un spaþiu de joacã pentru copii ºi cinci pontoane pescãreºti, dar se va

proceda ºi la sistematizarea zonei ºi extinderea parcãrii existente;

ESCAPELAND - DEZVOLTAREA ªI PROMOVAREA TURISMULUI

ACTIV ÎN BAZINUL MÃRII NEGRE

Consiliul Judeþean Galaþi alãturi de partenerii sãi Consiliul Local Vilkovo, Ucraina, Con-

siliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Georgia ºi Consiliul

Judeþean Constanþa, România, prin Programul Operaþional Comun Bazinul Mãrii Negre

2014-2020, Prioritatea 1.1.

Promovarea în comun a afacerilor ºi antreprenoriatului în sectoarele turism ºi cul-

turã, urmãreºte implementarea proiectului ce urmãreºte dezvoltarea infrastructu-

rii turistice ºi promovarea în comun a unor obiective din cele cinci regiuni partene-

re, dar ºi dezvoltarea colaborãrii la nivelul autoritãþilor publice ºi a mediului

privat.

Proiectul prevede pentru judeþul Galaþi amenajarea zonei de agrement Parc Aventura, în

pãdurea Gârbovele, pe o suprafaþã de 84 ha. Proiectul a intrat în faza de pre-contractare,

ceea ce presupune obþinerea de avize ºi autorizaþii, semnarea acordurilor de parteneriat

etc., conform solicitãrilor finanþatorului.

à


