
ComplexulMuzealde
ªtiinþeleNaturiidin
Galaþi,modernizatcu
fonduriprinPNRR

C
omplexul Muzeal de
ªtiinþele Naturii din
Galaþi va fi moderni-
zat cu fonduri acce-
sate prin PNRR. În to-
tal este vorba despre

aproape 15 milioane de lei, sumã
din care reprezentanþii Consiliului
Judeþean doresc sã implementeze
aici soluþii energetice inteligente. În
acest scop, consilierii judeþeni au
aprobat, în luna septembrie 2022,
indicatorii tehnico-economici ai
proiectului de modernizare a se-
diului Complexului Muzeal de ªtiin-
þele Naturii "Rãsvan Angheluþã" Ga-
laþi.

"Am depus deja de mai mult timp
un amplu proiect pe fonduri euro-

pene pentru eficientizarea energe-
ticã a sediului Complexului Muzeal
de ªtiinþele Naturii, instituþie em-
blematicã pentru Galaþi. Suntem
deja la ultimele etape de verificare,
astfel cã sperãm sã semnãm ºi con-
tractul de finanþare în scurt timp. În
plus, pentru a putea lansa ºi proce-
durile de achiziþie publicã, am
aprobat indicatorii tehnico-econo-
mici ai acestui proiect, prin care
vom monta inclusiv sisteme de ma-
nagement energetic ºi de produce-
re a energiei verzi. Clãdirea va fi re-
abilitatã termic, vor fi schimbate
uºile ºi geamurile, vor fi implemen-
tate soluþii inteligente de umbrire
pentru sezonul cald, iar toate siste-
mele de încãlzire, iluminat, climati-

zare ºi ventilare mecanicã vor fi
modernizate ºi integrate într-un si-
stem inteligent de monitorizare ºi
control. Mai mult, prin acest proiect
vor fi montate ºi staþii de încãrcare
pentru maºinile electrice. Valoarea
acestui proiect este de 14.699.538
de lei", a declarat Costel Fotea,
preºedintele Consiliului Judeþean
Galaþi.

Proiectul a fost depus spre finan-
þare în cadrul Planului Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã.

Complexul Muzeal de ªtiinþele
Naturii "Rãzvan Angheluþã" este
amplasat aproape de faleza Dunã-
rii, ocupând o suprafaþã de 18 hec-
tare. Muzeul s-a înfiinþat în anul
1956, într-o clãdire situatã central,

pe baza unei colecþii de geologie -
mineralogie privatã (colecþia Pa-
sha), la care s-a adãugat o expoziþie
de faunã prezentatã dioramatic ºi
un acvariu cu peºti exotici. Din
1990, muzeul s-a transformat într-o
instituþie complexã, cu urmãtoarea
structurã: muzeu, acvariu, planeta-
riu, grãdinã botanicã. Din 1992 a
început construirea complexului
muzeal actual, care a fost redat
circuitului public în 2003.
Patrimoniul muzeului depãºeºte
60.000 de piese ºtiinþifice.
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