
Date de contact: Carmen Condurache, Şef Departament Implementare Proiecte 
Telefon: + 40(0)236 473 380, int 151, Fax: + 40(0)236 473 365 

 
 

 
 
 

17 Iunie 2021 
 

Societatea Apă Canal S.A. Galați anunță semnarea contractului de 
lucrări „GL-CL-04 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea 

Berești, județul Galați”, 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 14 iunie 2021, contractul de lucrări „GL-CL-04 Alimentare cu 
apă și canalizare în aglomerarea Berești, județul Galați” cu S.C. SGM CONTRACTOR S.R.L în 
calitate de lider al Asocierii S.C. SGM CONTRACTOR S.R.L – S.C. ARCIF AG S.R.L – S.C. ARCON AG 
S.R.L - ROMTIM INSTAL S.R.L..  

  
Contractul semnat are o valoare de 42.311.475,89 lei, fără TVA și va avea o durată de 

execuție de 520 de zile de la Data de Începere, la care se adaugă perioada de garanție de 48 luni. 
 
În cadrul contractului se vor executa lucrări la sistemul de alimentare cu apă și apă uzată, 

proiectare și execuție lucrări de extindere a rețelelor de apă și canalizare, stații de pompare apă și 
apă uzată, branșamente, racorduri, subtraversări și supratraversări, întocmire documentații pentru 
obținere avize și autorizații în orasul Berești și comuna Berești Meria, județul Galați, astfel: 

 
✓ Reabilitare și extindere: rețea de distribuție apă – 27,646 km, rețea de canalizare –

28,670 km inclusiv conductele de refulare; 
✓ Construire: 1 stație de clorinare, 5 stații de pompare apă, 1 rezervor, 7 stații de 

pompare apă uzată.    
 
Aria de implementare a lucărilor menționate este formată din orașul Berești și comuna 
Berești Meria din județul Galați. 

 
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 
31.282.143,47 lei, fără TVA; 

• Bugetul de Stat în valoare de 4.784.327,82 lei, fără TVA; 

• Bugetul Local în valoare de 736.050,44 lei, fără TVA; 

• Contribuţia Societații Apă Canal S.A. Galați în valoare de 5.508.954,16 lei fără TVA, din care 
2.970.265,61 lei, fără TVA, de la Bugetul de Stat, conform OUG nr.172/2020. 
 

 
 

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


