
Otreimedinbugetul
judeþuluiGalaþimerge
întransporturi

Reporter: Cum aþi depãºit cei
doi ani de pandemie ºi ce dificul-
tãþi în implementarea obiective-
lor de investiþii aþi întâmpinat de
când a fost declaratã pandemia?

Costel Fotea: În desfãºurarea
lucrãrilor la obiectivele de investi-
þii gestionate de Consiliul Judeþe-
an Galaþi, criza sanitarã nu a afec-
tat în mod semnificativ graficul de
derulare. Pentru execuþia lucrãri-
lor, precum ºi pentru desfãºurarea
activitãþilor conexe execuþiei lu-
crãrilor (verificãri, întâlniri, depu-
neri de documente etc.) au fost
implementate mãsurile impuse

de reglementãrile în domeniu,
stabilite la nivel naþional sau jude-
þean.

Un impact deosebit a pandemiei
a fost, în schimb, înregistrat în des-
fãºurarea activitãþilor de coopera-
re internaþionalã, atât ca activita-
te curentã desfãºuratã în unele
structuri, cât ºi în cadrul proiecte-
lor care se implementeazã în par-
teneriat ºi pentru care activitãþile
de cooperare sunt o componentã
esenþialã.

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, dificultatea organizãrii
evenimentelor publice ºi a depla-
sãrilor a afectat programul de ac-
tivitãþi ºi a impus aplicarea unor
soluþii neprevãzute iniþial, dar
care sã contribuie la minimizarea
efectelor negative ºi atingerea
obiectivelor în termenele ºi condi-
þiile stabilite. Pentru organizarea
evenimentelor publice sau a
întâlnirilor dintre parteneri s-a op-
tat pentru utilizarea instrumente-

lor electronice, respectiv eveni-
mente on-line, în timp ce pentru
activitãþile 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. În acest
fel s-au minimizat efectele negati-
ve ºi s-a reuºit atingerea obiecti-
velor în termenele ºi condiþiile
stabilite prin proiect.

Unele contracte pentru execuþia
lucrãrilor la obiectivele de investi-
þii, ce vizeazã construcþia Muzeul
de Artã Vizualã ºi restaurare Casa
Colecþiilor (fosta Farmacia Þinc),
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au fost reziliate, pe fondul neînde-
plinirii obligaþiilor contractuale de
cãtre aceeaºi firmã. Constructorul
nu are capacitatea de executa lu-
crãrile, deºi finanþarea este asigu-
ratã. Pentru lucrãrile nefinalizate
se iniþiazã noi proceduri de achizi-
þie publicã.

Activitatea de licitaþii nu a fost
afectatã de cei doi ani de pande-
mie, întrucât procedurile de achi-
ziþie publicã se deruleazã on-line.
Din punct de vedere al achiziþiilor
publice, obiectivele de investiþii
nu au suferit întârzieri.

Reporter: "Ce obiective de inve-
stiþii aveþi pentru anul în curs"

Costel Fotea: În anul 2022, Con-
siliul Judeþean Galaþi are în vede-
re continuarea/finalizarea obiecti-
velor de investiþii începute în anii
anteriori ºi care se aflã în diverse
faze de implementare, precum ºi
iniþierea unor noi proiecte de in-
frastructurã. Unele investiþii sunt
susþinute din fonduri europene, la
care Consiliul Judeþean Galaþi
acoperã în mic procent cofinanþa-
rea, altele sunt susþinute din fon-
duri proprii ale Consiliului Judeþe-
an Galaþi. Investiþiile în execuþie
sunt în diferite stadii de progres.

Reporter: Ce investiþii de tip
smart implementaþi?

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. În derularea

ºi implementarea altor proiecte
sunt adoptate punctual soluþii
tehnologice inteligente, astfel
încât este dificil sã trasãm o linie
de separaþie a proiectelor smart.
Aceste proiecte au caracter mul-
tianual ºi pentru anul 2022 vor fi
alocate sumele aferente de-
sfãºurãrii activitãþilor conform

graficului aprobat de autoritatea
finanþatoare.

În cadrul proiectelor de creºtere
a eficienþei energetice a clãdirilor
în care funcþioneazã Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã "Sf. Apo-
stol Andrei" Galaþi ºi Spitalul
Orãºenesc Târgu Bujor, se intro-
duc sisteme alternative pentru

cogenerarea energiei din surse re-
generabile, se instaleazã panouri
fotovoltaice, pompe de cãldurã,
astfel încât o parte din energia ne-
cesarã funcþionãrii secþiilor medi-
cale sã fie asiguratã din surse re-
generabile, se monteazã sisteme
inteligente de gestionare ºi moni-
torizare a consumului de energie,
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"Domeniile prioritare de
investiþii ale Consiliului
Judeþean Galaþi sunt
urmãtoarele: infrastructurã de
transport, managementul
deºeurilor ºi mediu, sãnãtate,
culturã ºi agrement".



se modernizeazã sistemul de cli-
matizare ºi se înlocuieºte tâmplã-
ria exterioarã.

În cadrul proiectelor de restau-
rare ºi amenajare a unor clãdiri
monumente istorice (amintim
Casa Colecþiilor, Casa Cuza Vodã),
pentru conservarea ºi promova-
rea patrimoniului cultural se pre-
vãd activitãþi de digitizare a ace-
stora prin utilizarea de noi tehno-
logii digitale. Totodatã, în realiza-
rea lucrãrilor de construcþie, mo-
dernizare, reabilitare, restaurare ºi
amenajare incluse în proiecte, se
pune accent pe utilizarea de me-
tode ºi materiale moderne ºi ino-
vative, cum ar fi: iluminat cu pano-
uri fotovoltaice, materiale de hi-
droizolaþie interioarã inovative etc.

În judeþul Galaþi se realizeazã
unul dintre cele mai performante
sisteme de management al deºe-
urilor din România. Proiectul "Sis-
temul de management integrat al
deºeurilor în judeþul Galaþi", fi-

nanþat prin Programul Operaþio-
nal Infrastructurã Mare, este unul
dintre cele mai ample ºi mai com-
plexe proiecte, atât în ceea ce pri-
veºte valoarea, componentele,
cât ºi mecanismul. În proiect sunt
implicate toate cele 65 de unitãþi
administrativ-teritoriale din jude-
þul Galaþi. Proiectul are ca obiectiv
managementul deºeurilor într-un
sistem armonizat, la nivelul tutu-
ror comunitãþilor locale din judeþ.
Viitorul sistem de management al
deºeurilor va avea mai multe pun-
cte strategice în judeþ - la Galaþi,
Tecuci, Târgu Bujor ºi Valea Mãru-
lui - ºi va fi orientat pe mai multe
componente: colectarea, tran-
sportul sau transferul deºeurilor,
tratarea deºeurilor în staþiile de
compostare, realizarea staþiilor de
sortare ºi instalaþiilor de tratare
mecano-biologicã, respectiv de-
pozitarea compostului rezultat în
urma prelucrãrii deºeurilor. În mu-
nicipiul Galaþi va fi construitã Sta-

þia de tratare mecano-biologicã
cu recuperare de energie, cu o ca-
pacitate de circa 125.000 t/an.
Instalaþia de tratare mecano-bio-
logicã reprezintã 70% din proiect
ºi constituie partea cea mai im-
portantã. Staþia ultramodernã de
tratare a deºeurilor va fi dotatã cu
un digestor ºi cu o turbinã de pro-
ducere a energiei electrice. Prin
acest sistem, cu tehnologii de ulti-
mã orã, deºeurile municipale vor
fi transformate în fertilizant orga-
nic (un compost sterilizat ce va
putea fi folosit drept îngrãºãmânt
în agriculturã) ºi în biogaz pentru
a produce energie electricã ce va
fi folositã pentru funcþionarea uti-
lajelor. Staþia îºi va produce singu-
rã necesarul de energie electricã.
Este un proiect unic în România,

care corespunde tuturor norme-
lor de mediu în vigoare.

Proiectul "Extindere ºi moderni-
zare variantã ocolitoare a munici-
piului Galaþi, DJ 251M" este un
proiect extrem de important pen-
tru judeþul Galaþi, fiind cea mai
mare lucrare în infrastructura ru-
tierã a Galaþiului. Proiectul presu-
pune lãrgirea la patru benzi pe
anumite segmente de drum, mo-
dernizarea a aproximativ 11 kilo-
metri de drum ºi construirea unui
pod hobanat pentru ocolirea zo-
nelor urbane mai aglomerate. Po-
dul va scurta lungimea actualã a
drumului de centurã cu aproxi-
mativ doi kilometri. Fluidizarea
traficului în zonã ºi creºterea vite-
zei de circulaþie vor aduce o serie
de avantaje cum ar fi reducerea
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"Avem în derulare proiecte de creºtere a
eficienþei energetice a clãdirilor în care
funcþioneazã Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Sf. Apostol Andrei Galaþi ºi Spitalul
Orãºenesc Târgu Bujor".



timpului de parcurs, siguranþa de-
plasãrii, reducerea consumului de
combustibili, reducerea emisiilor
de carbon, îmbunãtãþirea calitãþii
aerului ºi a mediului etc.

Proiectele de investiþii în infra-
structura rutierã în curs de derula-
re în judeþul Galaþi prevãd com-
ponente smart, respectiv instalaþii
de iluminat fotovoltaic pentru
cele mai importante intersecþii ºi
pentru staþiile ce vor fi amenajate,
dedicate transportului în comun.

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

Costel Fotea: Sursele de finan-
þare pentru proiectele în derulare,
respectiv pentru componenta
smart, sunt: finanþare prin fonduri
europene nerambursabile în ca-
d r u l e xe r c i þ i u lu i bu g e t ar
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.

Reporter: Care este bugetul to-
tal de investiþii pentru acest an ºi
ce surse de finanþare aveþi?

Costel Fotea: Bugetul general al
Judeþului Galaþi pentru anul 2022,
aprobat prin Hotãrârea Consiliului
Judeþean Galaþi nr. 38 din 8 fe-
bruarie 2022, este în sumã de
924.262.820 lei, cu 8% mai mare
faþã de anul precedent. Bugetul
este configurat astfel: 72% pentru
dezvoltare ºi 28% pentru funcþio-
nare.

Pe surse, cea mai mare parte din
venituri, adicã 60% (44%+16%)
provine din sume primite de la
UE/alþi donatori în contul plãþilor
efectuate ºi prefinanþãri aferente
cadrului financiar 2014-2020
(44%), precum ºi partea alocatã
de la bugetul de stat aferentã ace-
stor proiecte (16%), iar 17% din
total venituri reprezintã sume de-
falcate din TVA pentru echilibra-
rea bugetelor locale, sume ce au
fost alocate prin Legea bugetului
de stat pe anul 2022, în funcþie de
numãrul de locuitori din judeþ.

Reporter: Care sunt domeniile
prioritare de investiþii?

Costel Fotea: Domeniile priori-
tare de investiþii ale Consiliului Ju-
deþean Galaþi sunt urmãtoarele:
infrastructurã de transport, mana-
gementul deºeurilor ºi mediu, sã-
nãtate, culturã ºi agrement.

Cheltuielile cuprinse în bugetul

Consiliului Judeþean Galaþi pentru
anul 2022, pe capitole, oglindeºte
faptul cã ponderea cea mai mare
în alocarea bugetarã o are secto-
rul Transporturi circa 33% din to-
tal buget. Sursa principalã pentru
aceste cheltuieli este asiguratã
din sume primite de la UE/alþi do-
natori în contul plãþilor efectuate
ºi prefinanþãri aferente cadrului fi-
nanciar 2014-2020, precum ºi par-
tea alocatã de la bugetul de stat
aferentã acestor proiecte.

Un procent de 20% din total bu-
get a fost alocat capitolului Pro-
tecþia mediului, în care se regã-

sesc sume pentru derularea pro-
iectului "Sistem de management
integrat al deºeurilor în judeþul
Galaþi", ce este finanþat prin Pro-
gramul Operaþional Infrastructurã
Mare 2014 - 2020, Axa prioritarã

3.1 ºi are o valoare de 107.000.000
euro.

Un alt capitol prioritar este Sã-
nãtatea, cu 18% din totalul buge-
tului Judeþului Galaþi în anul 2022.
ªi în acest sector Consiliul Judeþe-

24   BURSA Construcþiilor nr. 4 / 2022

Investiþii

"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, reducerea
emisiilor de carbon, îmbunãtãþirea calitãþii
aerului ºi a mediului etc".



an Galaþi a accesat fonduri euro-
pene pentru fiecare unitate medi-
calã din reþea ºi, în plus, a alocat
din venituri proprii sume pentru
investiþii (achiziþii de aparaturã
medicalã ºi construcþii clãdiri).

P e nt r u S pi t a lu l M u ni c i pa l
"Anton Cincu" Tecuci, spital pen-
tru care prin Hotãrârea Guvernu-
lui nr. 200 din 10 februarie 2022
s-a aprobat transferul manage-
mentului asistenþei medicale de
la Consiliul Local al Municipiului
Tecuci la Consiliul Judeþean Gala-
þi, se are în vedere pregãtirea mai
multor proiecte de investiþii, pen-
tru care au fost prevãzute sume
pentru studii de teren, expertize,
studii de fezabilitate ºi alte docu-
mentaþii tehnice.

În bugetul pe anul 2022 sunt
prevãzute sume pentru demara-

rea studiilor de specialitate în ve-
derea realizãrii unui aeroport in-
ternaþional la Galaþi.

Totodatã, s-au prevãzut sume
pentru realizarea expertizelor ºi
documentaþiei tehnice necesare
pentru construirea unui corp nou
de clãdire la Spitalul Clinic Judeþe-
an de Urgenþã Sf. Apostol Andrei
Galaþi, pe o suprafaþã construitã
desfãºuratã de 36.064 de metri
pãtraþi. Valoarea estimatã pentru
ac e ast ã i nv e st i þ i e e st e d e
883.000.425 de lei (aproximativ
200 milioane euro). Sunt vizate
fondurile Programului Naþional
de Rezilienþã ºi Redresare.

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

Costel Fotea: Procesele de achi-

ziþie publicã se vor realiza în con-
formitate cu Strategia anualã de
achiziþii publice a Consiliului Ju-
deþean Galaþi pentru anul 2022 ºi
cu Programul anual al achiziþiilor
publice pe anul 2022 al Consiliului
Judeþean Galaþi. Procedurile de
achiziþie publicã pentru lucrãrile
de investiþii se vor realiza prin Si-
stemul Electronic de Achiziþii Pu-
blice (SEAP/SICAP).

În funcþie de proiectele aflate în
curs de implementare ºi condiþio-
nat de semnarea contractelor de
finanþare pe parcursului anului
2022, se intenþioneazã achiziþia
de servicii pentru:

- Construirea unui pavilion de
pediatrie în cadrul Spitalului
Orãºenesc Târgu Bujor, valoarea
totalã a achiziþiei lansate în data
de 18 februarie 2022 în SICAP este
de circa 3.300.000 lei. Finanþarea
va fi realizatã prin Programul Ope-
raþional Comun România - Repu-
blica Moldova;

- Construire Secþie ATI pentru
pacienþi infectaþi cu Covid-19 în
cadrul proiectului Consolidarea

capacitãþii de gestionare a crizei
sanitare COVID-19 prin crearea
secþiei modulare ATI la Spitalul de
Boli Infecþioase "Sf. Cuvioasã Para-
scheva" Galaþi;

- Parcare supraetajatã la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Sf.
Apostol Andrei Galaþi, prin extin-
dere pe verticalã ºi construcþie
heliport;

- Audit energetic pentru proiec-
tul ce vizeazã Creºterea eficienþei
e ne r g e t i c e pe nt r u S pi t a lu l
Orãºenesc Târgu Bujor;

- Proiectele de infrastructurã ru-
tierã ce vor fi demarate în acest
an;

- Amenajare Salã de spectacole
la Centrul Cultural "Dunãrea de
Jos" Galaþi, obiectiv de investiþii
c u o v aloar e t ot a lã d e
2.596.540,59 lei, prin proiectul de-
pus spre finanþare prin Programul
Operaþional Comun România - Re-
publica Moldova;

- Proiectare pentru consolida-
rea, amenajarea ºi punerea în va-
loare a monumentului istoric
"Statuia lui Ioan Vodã cel Viteaz"
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"Vom realiza parcarea supraetajatã la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Sf. Apostol Andrei
Galaþi, prin extindere pe verticalã ºi construcþie
heliport".



din localitatea Bãneasa, judeþul
Galaþi ;

- Studii de specialitate pentru
Aeroport internaþional la Galaþi.

Provocãrile legate de punerea în
aplicare a Programului Naþional
de Redresare ºi Rezilienþã (PNRR),
a reformelor ºi investiþiilor proba-
bile de se realiza prin acest pro-
gram, au impulsionat Consiliul Ju-
deþean Galaþi sã realizeze o serie
de demersuri ºi documentaþii,
dupã cum urmeazã:

- În luna februarie 2022, Consi-
liul Judeþean Galaþi a semnat un
protocol de colaborare cu Com-
pania Naþionalã de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ºi
Asociaþia de Dezvoltarea Interco-

munitarã înfiinþatã de consiliile
judeþene Galaþi, Brãila, Ialomiþa ºi
Cãlãraºi pentru realizarea unui
drum expres pe ruta Galaþi - Brãila
- Slobozia - Drajna - Chiciu (Cãlã-
raºi) ºi pentru realizarea rapidã a
unei conexiuni a regiunii cu Auto-
strada Soarelui - A2, dar ºi cu Re-
publica Moldova. În acest an vor fi
demarate procedurile pentru rea-
lizarea studiului de fezabilitate ºi
a documentaþiei tehnice pentru
realizarea drumului expres în lun-
gime de 150 de kilometri. Valoa-
rea estimatã a investiþiei este de
aproximativ 400 de milioane de
euro;

- Un alt protocol de colaborare
vizeazã Elaborarea Studiului de

fezabilitate, realizarea documen-
taþiei tehnice pentru Autorizaþia
de Construire (PAC) ºi a Autoriza-
þiei de Construire (A.C.) pentru
obiectivul de investiþii "Drum de
legãturã între DX 6 Brãila-Galaþi ºi
VO Galaþi, pentru construirea unui
drum de legãturã între viitoarea
Centurã Mare a Galaþiului ºi Dru-
mul Expres Galaþi-Brãila, proiecte
în curs de implementare prin
CNAIR. Drumul, în lungime de cir-
ca 7-8 km, va realiza joncþiunea, în
dreptul localitãþii Smârdan, dintre
varianta mare de ocolire a munici-
piului Galaþi (VO) ºi drumul expres
ce pleacã din DN 25 spre Baldovi-
neºti ºi va face joncþiunea cu po-
dul de peste Dunãre. În acest an,
Consiliul Judeþean Galaþi va lansa
procedurile pentru realizarea stu-
diului de fezabilitate ºi a docu-
mentaþiei tehnice;

- În colaborare cu CNAIR, se are
în vedere modernizarea DN 25, pe
o lungime de peste 40 de kilome-
tri, între Galaþi ºi Tudor Vladimire-
scu, astfel ca traficul sã se des-
fãºoare pe patru benzi, fie pe cen-
turi ocolitoare pentru anumite lo-
calitãþi sau prin pasaje rutiere
Pentru acest obiectiv de investiþii
s-a semnat Protocolul de colabo-

rare Elaborarea Studiului de feza-
bilitate, realizarea documentaþiei
tehnice pentru Autorizaþia de
Construire (PAC) ºi a Autorizaþiei
de Construire (A.C.) pentru obiec-
tivul de investiþii "Modernizare
drum existent DN 25, între Galaþi
ºi Tudor Vladimirescu;

- un obiectiv de investiþii impor-
tant, necesar a fi realizat este
Extindere, modernizare ºi dotare
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã "Sf. Apostol Andrei" Galaþi.
Obiectivul vizeazã realizarea unei
extinderi a Spitalului Clinic Jude-
þean de Urgenþã "Sf. Apostol
Andrei" Galaþi cu un corp nou, pe
o suprafaþã de teren de 71.594
m p, c u r e g i m d e î nãl þ i m e
D+P+5E+E, destinat urmãtoarelor
funcþiuni: bloc operator, secþie cli-
nicã anestezie ºi terapie intensivã,
secþie chirurgie toracicã, secþie cli-
nicã neurochirurgie, secþie chirur-
gie plasticã, microchirurgie recon-
structivã, secþie oncologie medi-
calã, secþie clinicã neurologie, far-
macie cu circuit închis, serviciu
sterilizare centralã, centralã de-
zinfecþie paturi ºi material sanitar,
serviciu de transfuzie sanguinã,
depozite centrale, spaþii tehnice ºi
gospodãreºti. Noul spital va avea
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"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
mai multe componente: colectarea,
transportul sau transferul deºeurilor,
tratarea deºeurilor în staþiile de compostare,
realizarea staþiilor de sortare ºi instalaþiilor
de tratare mecano-biologicã, respectiv
depozitarea compostului rezultat în urma
prelucrãrii deºeurilor".



260 de paturi de spitalizare conti-
nuã, 54 de paturi spitalizare de zi,
61 de paturi ATI, 20 de sãli de
operaþii. Proiectul prevede ca spi-
talul sã fie legat de Ambulatoriul
unitãþii sanitare printr-o pasarelã
de acces. Valoare totalã a investi-
þiei este de 983.000.425,75 lei, din
care C+M 483.932.773,21 lei. Pro-
iectul va fi depus spre finanþare
prin PNRR.

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

Costel Fotea: Strategia de dez-
voltare pe termen scurt, mediu ºi
lung a Consiliului Judeþean Galaþi
la momentul actual este sintetiza-
tã în documentul "Strategia de
dezvoltare a judeþului Galaþi 2021
- 2028", care stã la baza activitãþii
instituþiei ºi prin care sunt stabili-
te obiectivele de dezvoltare, pre-
cum ºi domeniile prioritare.

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-
stacole legislative întâmpinaþi în
activitatea dumneavoastrã?

Costel Fotea: Legislaþia în vigo-
are, modificãrile frecvente ale
acesteia ºi procedurile de duratã
reprezintã impedimente în de-
sfãºurarea eficientã a procedurilor
de achiziþie publicã ºi pot duce la
întârzieri în implementarea pro-
iectelor. Obstacolele legislative
întâmpinate derivã din instabilita-
tea legislaþiei privind achiziþiile
publice, respectiv modificãri frec-
vente care adeseori îngreuneazã
activitatea de achiziþii.

Astfel de impedimente au fost în
ultimul an ajustarea preþurilor
contractelor de achiziþie publicã,
aºa cum a fost reglementatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 15 din
30 august 2021, sau falimentul fir-
mei de asigurãri City Insurance
care a obligat toþi partenerii con-
tractuali din cadrul proiectelor
implementate de Consiliul Jude-
þean Galaþi, care aveau încheiate
poliþe de asigurãri cu respectiva
firmã falimentarã, sã-ºi întocmea-
scã poliþe de asigurãri cu alte fir-

me de profil.
Reporter: Care ar fi alternativele

pentru soluþionarea acestora, în
opinia dumneavoastrã?

Costel Fotea: Se impune crea-
rea unui cadru normativ stabil,
simplificat, fãrã ambiguitãþi, care
sã ofere soluþii practice pentru re-
medierea problemelor sistemice

identificate ca urmare a monitori-
zãrii sistemului naþional de achizi-
þii publice. În domeniul achiziþiilor
publice accentul trebuie sã se
mute de la procedurã la proces,
de la o suprareglementare la o le-
gislaþie suplã, dublatã de instruc-
þiuni coerente ºi actualizate. Solu-
þionarea acestora ar putea consta

în elaborarea unei legislaþii clare,
stabile, care sã faciliteze procesul
de achiziþii publice.

Reporter: Mulþumesc!
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INFRASTRUCTURA RUTIERÃ

Proiectele pentru infrastructura rutierã a judeþului Galaþi, respectiv
obiectivele de investiþii derulate de Consiliul Judeþean Galaþi în acest
domeniu sunt finanþate prin Programul Operaþional Regional
2014-2020, din fonduri guvernamentale ºi din bugetul propriu al Con-
siliului Judeþean Galaþi. Proiectele care vizeazã îmbunãtãþirea
infrastructurii rutiere de importanþã regionalã sunt:

- "Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional
între localitãþile Corod - Drãguºeni (DJ 251A)", pe traseul Matca (DJ
251) - Corod - Blânzi - Brãtuleºti - Nicopole - Drãguºeni (DN 24D). Pro-
iectul, în execuþie, este finanþat prin Programul Operaþional Regional
2014-2020, Axa prioritarã 6 - Îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere de
importanþã regionalã (SUERD). Valoarea totalã a proiectului este de
40.915.602,25 de lei, din care valoarea grantului este de 38.138.249,68
lei. Prin proiect se reabiliteazã ºi modernizeazã 16 km de drum judeþe-
an DJ 251A între km 16+000 - km 32+000, se consolideazã fundaþia
drumului ºi se extinde partea carosabilã, se realizeazã cinci staþii de
transport public. Totodatã, se realizeazã lucrãri pentru protecþia dru-
mului, prin construirea de poduri ºi podeþe noi, dar ºi reabilitarea ºi
modernizarea celor ºase poduri existente. Lucrãrile sunt într-un stadiu
avansat de execuþie;

- "Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regio-
nal pe traseul Iveºti - Griviþa (DJ 254)", traversând localitãþile Iveºti
(din intersecþia cu DN 25) - Cãlmãþui - Griviþa - Costache Negri (pânã
la intersecþia cu DJ 251). Prin Programul Operaþional Regional
2014-2020, Axa prioritarã 6 - Îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere
de importanþã regionalã (SUERD), la o valoare a proiectului de
33.796.055,01 lei, din care contribuþia UE este de 28.726.646,76 lei,
se modernizeazã 15,4 km de drum judeþean, un pod, se realizeazã
13,96 km de ºanþuri betonate ºi 4,66 km de rigole. Proiectul se aflã
în fazã avansatã de execuþie. La turnarea asfaltului s-a folosit un
material special antifisurã. Pentru stratul de uzurã se va folosi un

asfalt cu polimeri care creºte gradul de rezistenþã la variaþiile de tem-
peraturã;

- "Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional
pe drumul judeþean DJ 242A", pe traseul Bãlãbãneºti (intersecþia cu
DN 24D) - Cruceanu - Bereºti Meria - Slivna - Gãneºti (intersecþia cu DN
26) ºi vizeazã modernizarea a 17,9 km de drum. Proiectul este finanþat
prin Programul Operaþional Regional 2014-2020, Axa prioritarã 6 -
Îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere de importanþã regionalã (SUERD).
Valoarea totalã a proiectului este de 44.796.422,23 lei, din care finan-
þarea nerambursabilã este în valoare de 19.427.762,87 lei. Proiectul
este în execuþie;

- "Extindere ºi modernizare variantã ocolitoare a municipiului Galaþi
(DJ 251M)" vizeazã modernizarea drumului de centurã a municipiului
Galaþi prin Programul Operaþional Regional 2014-2020, Axa prioritarã
6 - Îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere de importanþã regionalã
(SUERD). Prin proiect se realizeazã 10,582 km de drum judeþean extins
ºi modernizat. Lucrãrile includ ºi construirea unui pod hobanat, lucrãri
care au ajuns în faza montãrii pieselor metalice pe pilonul central ºi a
elementelor de tablier. Valoarea totalã a proiectului este de
154.058.593,01 lei, din care valoarea finanþãrii nerambursabile este de
132.492.550,48 de lei. Pentru unul din cele patru loturi sunt în curs de
derulare procedurile pentru expropriere. În calitate de lider de proiect,
U.A.T. Judeþul Galaþi urmãreºte execuþia proiectului;

- "Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional
pe tronsonul funcþional de interes judeþean tronsonul funcþional de
interes judeþean DN 24D - Bãlãbãneºti - Bãlãºeºti - Ciureºtii Noi - Co-
toroaia - Cerþeºti - Blânzi - Corod - Valea Mãrului - Slobozia Conachi -
Schela (ferma de la Greaca) - intersecþia cu DN 25 (pod sat Traian)".
Proiectul urmãreºte reabilitarea ºi modernizarea traseului de drumu-
ri judeþene DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN 25,
prin localitãþile: Bãlãbãneºti (DN 24D) - Bãlãºeºti - Ciureºtii Noi - Ciu-
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reºti - Cotoroaia - Cerþeºti - Blânzi (DJ 251A) - Corod (DJ 251H) - Valea
Mãrului (DJ 251) - Cudalbi - Costache Negri - Pechea - Cuza Vodã -
Slobozia Conachi - Schela - Smârdan (DJ 255A) - ªendreni (DN 25).
Acestea fac conexiunea între drumurile naþionale DN 25 ºi DN 24D,
în vederea asigurãrii conectivitãþii la reþeaua TEN-T. Lungimea totalã
a tronsoanelor de drum care se vor reabilita este de 57,33 km. Proiec-
tul prevede ºi lucrãri de modernizare la 11 poduri. Proiectul este în
faza de licitaþie proiectare ºi execuþie, urmând ca finanþarea necesarã
execuþiei lucrãrilor sã fie asiguratã prin Programul Operaþional Re-
gional (POR) 2021-2027, proiectul aflându-se pe o listã de proiecte
predefinite;

- "Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional
pe traseul Bãneasa - Rogojeni (DJ 242D)"; proiect care vizeazã reabili-
tarea ºi modernizare a 21 de km de drum, pe traseul Bãneasa (DJ 242B)
- Suceveni - Rogojeni, se aflã în faza de licitaþie proiectare ºi execuþie.
Se preconizeazã ca sursã de finanþare Programul Naþional de Investiþii
"Anghel Saligny", derulat de Ministerul Dezvoltãrii. Valoarea totalã a
obiectivului de investiþii este de 73.440.414,18 lei;

- "Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de transport regional
pe drumul judeþean DJ 240", pe traseul Þigãneºti (DN 24) - Ungureni -
Slobozia Blãneasa - Negrileºti - Slobozia Corni - Tãlpigi - Ghidigeni (DN
24). Se prevede reabilitarea ºi modernizarea a peste 23,27 de km de

drumuri ºi a ºase poduri. Valoarea totalã a obiectivului de investiþiei
este de 91.270.269,30 lei Cererea de finanþare pentru finanþare prin
Programul Naþional de Investiþii "Anghel Saligny", derulat de Ministe-
rul Dezvoltãrii. În prezent proiectul este în faza de licitaþie proiectare ºi
execuþie;

- "Modernizare tronsoane de drumuri judeþene pe DJ 253, DJ 242H,
DJ 255A, DJ 240A, DJ 252G ºi DJ 251A" - are în vedere îmbunãtãþirea
infrastructurii fizice de bazã prin reabilitarea ºi modernizarea unor
tronsoane din drumurile judeþene ce totalizeazã peste 50 de km, pre-
cum ºi reabilitarea a cinci poduri, cu cerere de finanþare prin Progra-
mul Naþional "Anghel Saligny". Valoarea totalã a obiectivului de inve-
stiþii este de 119.913.864,97 lei. S-au avut în vedere urmãtoarele
porþiuni de drumuri:
ü DJ 253: Umbrãreºti (DN 25) - Cudalbi - Bãleni - Viile (DJ 242);
ü DJ 242H: Târgu Bujor (DJ 242) - Lunca - Jorãºti - Zãrneºti - Rãdeºti

(üDJ 242A);
ü DJ 255A: DN 24D - Odaia Manolache - Ciºmele - limita cu judeþul

Brãila;
ü DJ 240A: Tãlpãu (Dj 240) - Gârbovãþ - Cerþeºti (DJ 251B);
ü DJ 252G: Braniºte (DJ 252) - Vizureºti - Tecucelul Sec - Þepu - DN 24;
ü DJ 251A: Matca (DJ 251) - Corod - Blânzi - Brãtuleºti - Nicopole -

Drãguºeni (DN 24D).
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INFRASTRUCTURA MEDICALÃ

Consiliul Judeþean Galaþi deruleazã mai multe investiþii publice care
aduc plusvaloare sistemului sanitar gãlãþean, cu adresabilitate locui-
torilor din judeþul nostru ºi din judeþele învecinate.

La Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf.
Apostol Andrei" Galaþi, principalele
proiecte/obiective de investiþii în curs de
realizare sunt:

- "Creºterea eficienþei energetice pentru Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã "Sf. Apostol Andre"" Galaþi". Proiectul cu finanþare nerambur-
sabilã este derulat de Unitatea administrativ-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. Proiectul este în curs de derulare ºi vizeazã: consolidarea structura-
lã a clãdirii; realizarea termoizolãrii anvelopei clãdirii; înlocuirea
tâmplãriei ºi refacerea hidroizolaþiei elementelor supuse acþiunii di-
recte ºi indirecte a apei; modernizarea instalaþiilor de distribuþie ºi
transport agent termic pentru încãlzire; modernizarea instalaþiilor de
distribuþie apã caldã ºi apã rece; înlocuirea echipamentelor cu un

consum energetic mare; introducerea de sisteme alternative pentru
cogenerare energie din surse regenerabile care sã asigure minim 10%
din necesarul energetic;

- "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 Re-
g i onal 2 0 1 4 - 2 0 2 0 , A pe lu l d e pr oi e c t e c u t i t lu l
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, la o valoare totalã a proiectului de
12.288.818,56 lei, din care valoarea totalã eligibilã este de
10.690.238,44 lei. Proiectul implicã realizarea unei unitãþi medicale de
tip ambulatoriu extinsã pe orizontalã cu o clãdire cu regim de înãlþime
P+3E (cu suprafaþa construitã de 390,60 mp ºi suprafaþa desfãºuratã
de 1.500,84 mp), reabilitarea ºi modernizarea corpului unde a funcþio-
nat ambulatoriul, precum ºi dotãri cu 25 echipamente medicale pen-
tru 13 specialitãþi medicale: diabet, gastroenterologie, oftalmologie,
cardiologie, ginecologie, urologie, radiologie ºi imagisticã medicalã,
ORL, neurologie, medicinã internã, hematologie, ortopedie,
oncologie. Valoarea totalã a dotãrilor ce vor fi achiziþionate este de
2.128.676,76 lei;

- "Asigurarea accesului la servicii de sãnãtate în regim ambulatoriu
pentru populaþia din Regiunea Sud Est prin dotarea cu aparaturã de
înaltã performanþã" care revede achiziþionarea de echipamente cu
fonduri de la Banca Mondialã, în cadrul unui proiect derulat de cãtre
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Ministerul Sãnãtãþii, POR 2014-2020, Axa Prioritarã 8 - Dezvoltarea in-
frastructurii sanitare ºi sociale, Prioritatea de investiþii 8.1. La Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf. Apostol Andrei" Galaþi se va aduce un
al doilea accelerator linear de particule, pentru dotarea Centrului de
tratare a cancerului cu ajutorul radioterapiei. Valoarea investiþiei este
de 2,1 milioane de dolari;

- "Clãdire pentru relocare Serviciu Prosecturã Medicinã Legalã", prin
care se construieºte un imobil nou cu destinaþia sediu Prosecturã Me-
dicinã Legalã, amplasat în incinta spitalului. Clãdirea va avea regimul
de înãlþime subsol, parter, 2 etaje ºi etaj 3 retras, cu pereþi uºori. Valoa-
rea totalã a investiþiei de 11.360.064,82, susþinutã din bugetul local al
judeþului Galaþi;

- "Extinderea pe verticalã cu un nivel ºi heliport - Parcarea supraeta-
jatã Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã "Sf. Apostol Andrei" Galaþi", ce
prevede extinderea parcãrii construite cu încã un etaj ºi amenajarea
unui heliport pentru elicopterul SMURD, pe etajul al doilea. Cu ajuto-
rul unui lift exterior ºi a unei pasarele de legãturã, se va asigura legãtu-
ra cu Unitatea de Primiri Urgenþe (UPU) a spitalului. Dupã douã sesiuni
de licitaþie la care nu s-a prezentat nici un ofertant, datoritã creºterii
semnificative a preþurilor la materiale proiectul a fost reevaluat la o va-
loare totalã a investiþiei de 27.671.288,31 lei ºi se aflã într-o nouã
procedurã de achiziþie publicã.

La Spitalul Clinic de Boli Infecþioase "Sf.
Cuvioasa Parascheva" Galaþi:

- "Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic
de Boli Infecþioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" Galaþi" este un proiect fi-
nanþat prin Programul Operaþional Regional 2014-2020, care are ca
obiectiv specific furnizarea ºi dotarea cu infrastructurã medicalã speci-
ficã, respectiv echipamente ºi dotãri moderne. Bugetul total al proiec-
tului este 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. Co-
finanþarea eligibilã a Unitãþii administrativ-teritoriale Judeþul Galaþi
este în valoare de 53.706,21 lei. Proiectul vizeazã achiziþia de echipa-
mente ºi dotãri specifice pentru funcþionarea ambulatoriului, contri-
buind la realizarea unor investigaþii ºi consultaþii medicale pentru de-
pistarea bolilor cronice (hepatite cronice/ciroze cu virusurile hepatice
B, D si C) ºi a bolilor cu potenþial endemo-epidemic ºi la îmbunãtãþirea
condiþiilor de tratament pentru pacienþi. În cadrul proiectului se achi-
ziþioneazã echipamente medicale ºi dotãri specifice în valoare de
2.661.837,71 lei;

- "Creºterea eficienþei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infec-
þioase Sf. Cuvioasa Parascheva", proiect aplicat prin Programul Opera-
þional Regional 2014-2020, Axa prioritarã 3: Sprijinirea tranziþiei cãtre
o economie cu emisii scãzute de carbon. Valoare totalã a proiectului
este de 1.628.526,25 de lei, prin care se doreºte consolidarea, renova-
rea ºi modernizarea pavilionului B conform cerinþelor de creºtere a
eficienþei energetice;

- "Consolidarea capacitãþii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
prin crearea secþiei modulare ATI, Spitalul de Boli Infecþioase "Sf. Cu-
vioasa Parascheva" Galaþi". Finanþat prin Programul Operaþional Re-
gional 2014-2020, Axa Prioritarã 9 - Protejarea sãnãtãþii populaþiei în
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, proiectul va asigurarea o
capacitate adecvatã de îngrijire ºi tratament a cazurilor grave ºi foar-
te grave de infecþie cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul spitalului, asi-
gurând investiþiile în crearea unei secþii ATI, pentru realizarea în timp
util a intervenþiei specializate. Se va crea un spital modular format
dintr-un sistem de containere medicinalizate, se vor achiziþiona 55
de echipamente medicale ºi mobilier medical pentru secþia ATI 2. Pe-
r i o a d a d e i m p l e m e n t a r e a p r o i e c t u l u i v a f i î n t r e d a t a
01.12.2020-31.12.2023. Valoarea totalã a proiectului este de

10.691.683,58 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã este
de 9.934.566,99 lei;

- "Creºterea capacitãþii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecþioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"
Galati ºi Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci". Proiectul este finan-
þat prin Programul Operaþional Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 9 -
Protejarea sãnãtãþii populaþiei în contextul pandemiei cauzate de
COVID-19. Perioada de implementare a proiectului va fi între
17.02.2020-31.12.2023. Valoarea totalã a proiectului este de
29.641.195,24 lei, din care valoarea eligibilã nerambursabilã din
FEDER REACT-EU este de 29.641.195,24 lei. Prin proiect vor fi achiziþio-
nate ºi decontate cheltuielile cu echipamentele de protecþie necesare
personalului celor douã unitãþi sanitare ºi se vor achiziþiona 495 de
echipamente ºi aparaturã medicalã necesarã diagnosticãrii ºi
tratamentului pacienþilor infectaþi cu COVID-19;

- "TRATAÞI CU GRIJÃ. Spitale orientate spre pacient în zona de fron-
tierã România - Republica Moldova". Proiectul este finanþat prin Pro-
gramul Operaþional Comun România - Republica Moldova ENI
2014-2020, Obiectivul tematic 8 - Provocãri comune în domeniul si-
guranþei ºi al securitãþii, Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea
serviciilor de sãnãtate ºi accesul la sãnãtate. Bugetul total al proiec-
tului este de 1.716.205,00 Euro, din care valoarea grantului este de
1.300.000 euro. Obiective/rezultate propuse: dotarea cu echipamen-
te medicale a Spitalului de Boli Infecþioase Sf. Cuvioasa Parascheva
Galaþi (cele aferente viitorului Laborator microbiologie molecularã
pentru evaluare imunologicã ºi virusologicã a pacienþilor cu infecþii
HIV ºi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecþii virale
cronice, infecþii bacteriene), precum ºi a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Vaslui; organizarea de schimburi de experienþã; pregãtirea
personalului medical ºi stabilirea unui cadru comun de abordare a
pacienþilor.

La Spitalul de Pneumoftiziologie Galaþi:

- "Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Ambulatoriu Inte-
grat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaþi".
Noul Ambulatoriu Integrat de Specialitate va fi modernizat com-
plet prin extindere de la 224,7 mp la 826 mp, în cadrul unei inve-
stiþii cu sursa de finanþare Programul Operaþional Regional
2014-2020, Axa Prioritarã 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare ºi
sociale, Prioritatea de investiþii 8.1, la o valoare totalã a proiectu-
lui de 10.794.358,93 lei, din care 9.460.217,77 de lei nerambursa-
bili. Ambulatoriul realizat este în prezent dotat cu echipamente
medicale moderne. Dotarea include ºi achiziþionarea unui compu-
ter tomograf. Valoarea totalã estimatã a dotãrilor ce vor fi achizi-
þionate va fi 3.141.880,40 lei;

La Spitalul Orãºenesc Târgu Bujor din judeþul
Galaþi:

- "Extindere, reabilitare, modernizare ºi dotare Ambulatoriu Integrat
de Specialitate al Spitalului Orãºenesc Târgu Bujor", prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 8 - Dezvoltarea infra-
structurii sanitare ºi sociale, Prioritatea de investiþii 8.1. Valoare totalã
a proiectului este de 11.148.902,04 lei. Obiective/rezultate propuse:
lucrãri de reabilitare, modernizare ºi extindere; reabilitarea ºi moder-
nizarea parþialã a clãdirii C17, parter ºi etaj (doar unde va funcþiona ca
spaþiu distinct ambulatoriul) cu o suprafaþã de 228,23 mp; extinderea
pe orizontalã cu o clãdire cu regim de înãlþime P+1E, cu suprafaþã con-
struitã de 421,70 mp ºi suprafaþã desfãºuratã de 837,41 mp. Este pre-
vãzutã dotarea cu 180 de echipamente medicale, pentru ºase speciali-
tãþi medicale: chirurgie generalã, ORL, medicinã internã, pediatrie,
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obstetricã ginecologie. Valoarea totalã estimatã a dotãrilor ce vor fi
achiziþionate va fi de 2.194.728,08 lei;

- "SÃNÃTATEA PE MÂINI BUNE - Spitale mai mari, îngrijire mai bunã ºi
cei mai buni doctori pentru populaþia din zona de graniþã România -
Republica Moldova". Proiectul este finanþat prin Programul Operaþio-
nal Comun România - Republica Moldova ENI 2014-2020, Obiectivul
tematic 8 - Provocãri comune în domeniul siguranþei ºi al securitãþii,
Prioritatea 4.1 - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sãnãtate ºi ac-
cesul la sãnãtate, la un buget total al proiectului de 1.550.128,5 euro,
din care finanþarea nerambursabilã reprezintã 1.278.834,75 euro. Se
urmãreºte obþinerea urmãtoarelor rezultate: construirea unui pavilion
nou ce va deservi secþia de pediatrie din Spitalul Orãºenesc Târgu Bu-
jor; reabilitarea Centrului de sãnãtate din Raionul Hînceºti, Republica
Moldova; perfecþionarea resursei umane din instituþiile de sãnãtate;
campanii de prevenþie ºi informare a populaþiei pe teme specifice. Ju-
deþul Galaþi beneficiazã de o finanþare de 833.341,03 euro ºi un buget

total de 926.140,29 euro. Perioada de implementare a proiectului este
2 iulie 2021 - 1 iulie 2023;

- "Creºterea eficienþei energetice pentru Spitalul Orãºenesc Târgu
Bujor", proiect finanþat prin Programul Operaþional Regional
2014-2020, Axa prioritarã 3 - Sprijinirea tranziþiei cãtre o economie cu
emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiþii 3.1, la o valoare a
proiectului de 5.382.759,94 lei, din care finanþarea nerambursabilã
este de 4.028.582 lei. Prin proiect s-a modernizat principalul corp de
clãdire al spitalului prin implementarea tehnologiilor moderne.

În cursul anului 2022, la spitalele din reþeaua Consiliului Judeþean
Galaþi vor continua dotarea cu aparaturã medicalã; dotarea cu paturi
ºi mobilier medical; lucrãrile de modernizare a laboratoarelor; amena-
jarea de noi spaþii în unitãþile medicale pentru îmbunãtãþirea activitã-
þii medicale cu scopul de a contracta servicii medicale cu Casa
Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate Galaþi.

INFRASTRUCTURA CULTURALÃ
Infrastructura culturalã reprezintã un domeniu strategic pentru eco-

nomia localã a judeþului, prin capacitatea de a atrage turiºti interesaþi
de culturã. Moºtenirea culturalã, activitãþile ºi evenimentele de profil
reprezintã acceleratori de creºtere economicã ºi joacã un rol major în
promovarea zonei. Politica autoritãþii publice judeþene este orientatã
spre dezvoltarea infrastructurii culturale prin crearea unor proiecte
emblematice.

- "Consolidare, restaurare ºi amenajare Muzeul "Casa Cuza Vodã" din
Galaþi". Finanþat prin Programul Operaþional Regional 2014 - 2020,
Axa prioritarã 5 - Îmbunãtãþirea mediului urban ºi conservarea, pro-
tecþia ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural Prioritatea de
investiþii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea ºi dezvoltarea pa-
trimoniului natural ºi cultural, proiectul urmãreºte reabilitarea ºi dota-
rea unui imobil de patrimoniu reprezentativ, precum ºi promovarea

Investiþii
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turisticã a acestuia, ca mijloc de impulsionare a dezvoltãrii economice
a judeþului. Valoarea totalã actualizatã a proiectului este de
3.117.602,88 lei, din care 2.463.642,09 lei este contribuþia Uniunii Eu-
ropene. Lucrãrile de bazã, în curs de execuþie, prevãd consolidarea, re-
staurarea ºi repararea construcþiei, dar ºi execuþia unor lucrãri ºi trata-
mente privind înlãturarea factorilor care pun în pericol stabilitatea
construcþiei, întrucât terenul este instabil ºi trebuie consolidatã
fundaþia. Suprafaþa de expunere muzeisticã reamenajatã este de
373,90 mp. Se va realiza digitalizarea patrimoniului. Lucrãrile de
amenajare sunt specifice funcþiunii de muzeu;

- "Restaurare ºi amenajare Muzeul "Casa Colecþiilor" (fosta Farmacie
Þinc) din Galaþi. Proiectul vizeazã impulsionarea dezvoltãrii locale
prin conservarea, protejarea ºi valorificarea patrimoniului cultural ºi
a identitãþii culturale. Muzeul "Casa Colecþiilor" din municipiul 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 re-
paraþii ºi revizuiri interioare ºi exterioare, precum ºi lucrãri de restau-
rare a elementelor decorative originale ale clãdirii. Proiectul prevede
ºi amenajarea modernã a spaþiului expoziþional, prin dotarea cu vitri-
ne 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 proiect cultural ce se estimeazã a fi finalizat în acest an;

- "Muzeul de Artã Vizualã Galaþi" reprezintã un obiectiv de investi-
þii susþinut din bugetul local al judeþului Galaþi, dupã un proiect futu-
rist. Construcþia noului sediul al Muzeului de Artã Vizualã Galaþi este
realizatã în proporþie de 60%. Conform proiectului, clãdirea are re-
gim de înãlþime P+3E ºi cuprinde: amfiteatru cu 185 locuri, sãli expu-
nere, birouri, laboratoare de conservare/restaurare lucrãri artã, bi-
bliotecã, foaier, depozit, garderobã, spaþii tehnice, scãri ºi lifturi, par-
carea interioarã ºi exterioarã a autoturismelor. Sediul unicat, cu
aspect futurist este dorit de toþi gãlãþenii. Pentru continuarea proiec-
tului este necesarã licitarea lucrãrilor rãmase neexecutate;

- ,,Amenajare spaþii de creaþie plasticã ºi expoziþii în aer liber la Mu-
zeul de Artã Vizualã Galaþi", prin lucrãri ce constau în construirea ºi do-

tarea cu mobilier urban de ultimã generaþie a spaþiului perimetral mu-
zeului ºi realizarea unei copertine/pergole din sticlã stratificatã. Valoa-
rea totalã a investiþiei este de 6.547.438,89 lei, asiguraþi din bugetul
local al judeþului Galaþi;

- "Clãdire didacticã pentru plante tropicale la Complexul Muzeal
de ªtiinþele Naturii "Rãsvan Angheluþã" Galaþi", obiectiv de investiþii în
continuare. La o valoare totalã a investiþiei de 14.825.084,44 lei, sumã
asiguratã din bugetul local al Judeþului Galaþi, se realizeazã: corpul 2A
- sera pentru plante subtropicale, corpul 2B - sera pentru plante sucu-
lente, corpul 2C - sera pentru arbori ºi plante tropicale, precum spaþiul
expoziþional cu tematici temporare. Serele vor fi sistematizate ºi
racordate la utilitãþi.

Condiþionat de semnarea contractelor de finanþare nerambursabilã
sau de identificarea altor surse de finanþare, pe parcursul anului 2022,
este posibilã demararea unor noi proiecte de investiþii precum:

- Amenajare Salã de spectacole la Centrul Cultural "Dunãrea de
Jos" Galaþi, prin proiectul "Trecutul are viitor" finanþat din Progra-
mul Operaþional Comun România - Republica Moldova, vizând coo-
perarea transfrontalierã pentru valorificarea patrimoniului cultural
în Galaþi, România ºi Hânceºti, Republica Moldova. Se va construi
un corp nou de clãdire, în care se va amenaja o salã de spectacole
cu capacitatea de 54 de locuri ºi spaþii multifuncþionale. Valoarea
investiþiei este de 5.692.540 lei, în cazul obþineri finanþãrii din fon-
duri externe;

- Consolidare, amenajarea ºi punere în valoare a monumentului isto-
ric "Statuia lui Ioan Vodã cel Viteaz" , fiind vizata în prima fazã doar
etapa de proiectare;

- "Consolidare, restaurare, reabilitare ºi punerea în valoare a Casei
Memoriale "Costache Negri" judeþul Galaþi", monument istoric, cu o
valoare a investiþiei de 3.602.071,41 lei pentru care se urmãreºte iden-
tificarea unei surse de finanþare. Pentru acest obiectiv de investiþii a
fost elaboratã documentaþia tehnico-economicã pentru toate fazele
de proiectare, ca primã etapã a investiþiei de consolidare, printr-un
contract de finanþare derulat în anul 2021 cu fonduri asigurate de
Institutul Naþional al Patrimoniului.

Investiþii
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INFRASTRUCTURA DE MEDIU
ªI GESTIONAREA DEªEURILOR

În anul 2022 va continua implementarea celui mai mare proiect de
management al deºeurilor "Sistemul de management integrat al
deºeurilor în judeþul Galaþi - SMID", cu finanþare prin Programul Ope-
raþional Infrastructurã Mare, Axa prioritarã 3.1, la o valoare totalã a
proiectului de 441.619.409,0 lei. Se are în vedere:

- finalizarea Centrului de Management Integrat al deºeurilor Va-
lea Mãrului ºi a Staþiei de sortare a deºeurilor; noua staþie de sor-
tare din comuna Valea Mãrului, cu o capacitate de circa 6.000
tone/an, este prevãzutã cu spaþii de recepþie a deºeurilor, de sto-
care temporarã a deºeurilor recepþionate, de sortare a deºeurilor
ºi depozitare a baloþilor. Staþia va trata deºeuri reciclabile colec-
tate separat ºi va deservi întreg judeþul, cu excepþia municipiilor
Galaþi ºi Tecuci. Totodatã, s-a realizat un Depozit Conform de
Deºeuri cu o capacitate totalã de 1.000.000 de tone, conceput sã
funcþioneze pentru o perioadã de 30 de ani. S-a asigurat funcþio-
nalitatea acestuia cu utilaje noi pentru desfãºurarea activitãþii în
interiorul depozitului ce presupune staþie de captare a gazului,
staþie de monitorizare a pânzei freatice, staþie de epurare, sistem
de drenare ºi colectare a levigatului, amenajarea gospodãriei de
ape ºi a laboratorului pentru analize. Tehnologia ºi echipamente-
le folosite sunt din import, de ultimã generaþie. Întregul depozit
va fi de fapt o uzinã, o fabricã de ecologizare;

- Închiderea depozitului de deºeuri neconform de la Tecuci cu o ve-
chime de peste 30 de ani. Operaþiunile de închidere au presupus lu-
crãri de terasamente pentru sistematizarea depozitului care se aflã în
apropierea pârâului Rateº, lucrãri de reabilitare a sistemului de acope-
rire ºi impermeabilizare a depozitului, lucrãri de colectare ºi gestiona-
re a biogazului, colectare transport ºi evacuare a apelor pluviale, lucrã-
ri de gestionare a levigatului, drumuri de acces ºi lucrãri de protecþie a
depozitului. Termenul de finalizare este 31 martie 2022;

- construirea unei Staþii de transfer în oraºul Târgu Bujor, cu o capaci-
tate de circa 10.000 t/an care va deservi colectarea zonalã a deºeurilor
din partea de nord-est a judeþului ºi va asigura transferul deºeurilor re-
ciclabile colectate separat la staþia de sortare de la valea Mãrului ºi
transferul deºeurilor colectate în amestec la instalaþia de tratare meca-
no-biologicã Galaþi. Se are în vedere ºi retehnologizarea Staþiei de
compostare de la Târgu Bujor, care sã asigure tratarea deºeurilor verzi
generate din parcuri ºi grãdini Termenul de finalizare este 15 aprilie
2022;

- Construirea în Tecuci a unei Staþii de transfer ºi sortare, cu o ca-
pacitate de prelucrare de 22.500 tone de deºeuri pe an, care va de-
servi partea de nord-est a judeþului ºi va asigura transferul deºeu-
rilor reciclabile colectate separat la staþia de sortare de la Valea
Mãrului ºi transferul deºeurilor colectate în amestec la instalaþia
de tratare mecano-biologicã Galaþi, precum ºi a unei Staþii de
compostare cu o capacitate de prelucrare de 700 t/an care va servi
colectarea zonalã a deºeurilor. Termenul de finalizare este 31 apri-
lie 2022;

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

- construirea în municipiul Galaþi a unei Staþii de Tratare Mecano-Bio-
logicã cu digestor (instalaþie de extragere a unor componente din
deºeuri), cu o capacitate de circa 125.000 t/an, cu linie de sortare ºi
turbinã pentru recuperare de energie. Staþia constituie partea cea mai
importantã;

- atribuirea serviciilor de achiziþionare de echipamente pentru colec-
tare ºi transport deºeuri menajere, unitãþi de compostare individuale
pentru tratarea biodeºeurilor menajere din mediu rural, achiziþionarea
de maºini de transport ºi pubele pentru colectarea separatã a
deºeurilor la nivelul tuturor gospodãriilor din judeþ.

Investiþii
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INFRASTRUCTURA DE AGREMENT
Proiectele în implementare sunt:
- "ESCAPELAND - Dezvoltarea ºi promovarea turismului activ în Bazi-

nul Mãrii Negre". Proiectul prevede pentru judeþul Galaþi Amenajarea
Zonei de Agrement Parc Aventura, în Pãdurea Gârbovele, pe o supra-
faþã de 8,4 hectare. Investiþia în valoare de 1.601.830 de lei este asigu-
ratã prin Programul Operaþional Comun Bazinul Mãrii Negre
2014-2020. În anul 2022, vor fi amenajate 15 trasee de aventurã de di-
ferite grade de dificultate, douã tiroliene, platforme, scãri ºi poduri, cu
toate dotãrile necesare;

- "Baza de agrement cu specific pescãresc Zãtun 2". Proiectul cu fi-
nanþare nerambursabilã prin Programul Operaþional pentru Pescuit ºi
Afaceri Maritime POPAM 2014-2020 vizeazã amenajarea ºi moderniza-
rea în scop turistic ºi de agrement a infrastructurii cu specific pescã-
resc Balta Zãtun, situatã în zona Prut-Dunãre din judeþul Galaþi. Valoa-
rea totalã a proiectului este de 2.244.107,83 lei. Proiectul prevede con-
struirea unor spaþii de cazare ºi camping, a unor locuri de recreere ºi a
unui spaþiu de joacã pentru copii, a cinci pontoane pescãreºti, precum
ºi sistematizarea zonei ºi extinderea parcãrii existente. Urmare neînde-
plinirii obligaþiilor contractuale, contractul privind realizarea lucrãrilor
a fost reziliat. Lucrãrile rãmase neexecutate sunt scoase la licitaþie în
acest an;

- "Spaþiu expoziþional permanent Zona pescãreascã Prut-Dunãre";
valoarea proiectului este de 1.783.400 de lei, din care 1.378.626 de lei
reprezintã finanþare nerambursabilã prin Programul Operaþional pen-
tru Pescuit ºi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020. La Complexul Mu-
zeal de ªtiinþele Naturii "Rãsvan Angheluþã" Galaþi, pe o suprafaþã de
500 de mp, se amenajeazã o expoziþie permanentã pentru promova-

rea ºi protejarea patrimoniului natural din zona pescãreascã Prut-Du-
nãre. Pe lângã lucrãrile pentru amenajarea spaþiului expoziþional per-
manent care se vor realiza în acest an, prin proiect se urmãreºte furni-
zarea ºi dotarea cu echipamente necesare funcþionãrii expoziþiei per-
manente: echipamente de videoproiecþie, senzori de miºcare, ochelari
de realitate virtualã cu senzori încorporaþi care transpun miºcãrile în
VR ºi sisteme de sunet cu efecte speciale. Expoziþia, unicã în România,
va oferi vizitatorilor informaþii despre patrimoniul natural al zonei
Prut-Dunãre, într-un mod distractiv. O instalaþie tridimensionalã cu
nouã locuri va permite vizitatorilor sã facã un zbor virtual deasupra
Luncii Prutului ºi Luncii Dunãrii. Cu ajutorul tehnologiei, vizitatorii vor
afla informaþii despre ecosistemele ºi aºezãrile pescãreºti din aceastã
zonã. În scopul asigurãrii funcþionalitãþii aplicaþiei software integrate a
expoziþiei permanente, s-au suplimentat cheltuielile proiectului cu
suma de 950.788,63 de lei reprezentând realizarea unor lucrãri de
introducere a unui nou sistem de ventilaþie cu recuperare de cãldurã,
precum ºi upgradarea soluþiilor informatice de prezentare la
tehnologiile disponibile;

- "Spaþiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilã a zonei
pescãreºti Prut-Dunãre"; Proiectul este finanþat prin Programul
Operaþional pentru Pescuit ºi Afaceri Maritime 2014-2020, Priorita-
tea 4 - Creºterea gradului de ocupare a forþei de muncã ºi sporirea
coeziunii interioare, Mãsura III.3, OS 3. Bugetul total al proiectului
este de 136.302,49 lei, din care asistenþa financiarã nerambursabilã
este în valoare de 96.805,80 lei. Contractul de finanþare a fost sem-
nat în data de 8 noiembrie 2021, perioada de implementare este de
12 luni;
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