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Societatea Apă Canal S.A. Galați anunță semnarea contractului de 
lucrări „GL-CL-09 Lucrări de apă și apă uzată în aria de operare”, 
din cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 

Apă și Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014-2020” 

 
În cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în 

Județul Galați, în perioada 2014 - 2020” cod SMIS 2014 + 108495, Societatea Apă Canal S.A. 
Galați a relicitat și semnat, în data de 02 iunie 2020, contractul de lucrări „GL-CL-09 Lucrări de 
apă și apă uzată în aria de operare” cu S.C. Arcif AG S.R.L.  în calitate de lider al Asocierii S.C. 
Arcif AG S.R.L. – S.C. Arcon AG S.R.L. – S.C. M.I.S.A S.R.L. – S.C. Proconstrind S.R.L. 

  
Contractul semnat are o valoare de 28.083.243 lei, fără TVA și va avea o durată de execuție 

de 20 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 48 luni. 
 
În cadrul acestui contract se vor realiza lucrări la sistemele de alimentare cu apă și apă 

uzată ce vor consta în: întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor 
necesare, proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și 
canalizare, a stațiilor de pompare a apei uzate, precum și realizarea de branșamente, racorduri, 
subtraversări și supratraversări. Aria de implementare a lucărilor menționate este formată din 
orașul Berești și comunele Berești Meria, Șendreni, Braniștea, Independența, Piscu, Tudor 
Vladimirescu, Fundeni, Movileni, Cosmești și Smârdan din județul Galați. 

 
Contractul de lucrări include realizarea serviciilor de proiectare și execuție lucrări aferente 

sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată, respectiv: 
 

 Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 18,026 km; 
 Instrumentație pentru transmiterea datelor în sistemul SCADA pentru rețelele de apă și 

canalizare; 
 Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 36,275 km, inclusiv conductele 

de refulare de la stația de pompare a apelor uzate; 
 Construcția a 9 stații de pompare a apelor uzate; 
 

Sursele de finanțare și valorile fiecărei surse, din cadrul acestui contract sunt: 
 

 Finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în valoare de 
20.762.784,04 lei, fără TVA; 

 Bugetul de Stat în valoare de 3.175.484,62 lei, fără TVA; 

 Bugetul Local în valoare de 488.536,10 lei, fără TVA; 

 Contribuţia Societații Apă Canal S.A. Galați în valoare de 3.656.438,24 lei, fără TVA. 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune  
prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020. 


