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Societatea Apă Canal S.A. Galați a finalizat contractul de lucrări  
„GL-CL-04 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Berești” 

din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014–2020 

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

judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS 2014+108495, proiect co-finanțat din Fondul 

de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat de Societatea 

Apă Canal S.A. Galaţi, sunt incluse zece contracte de lucrări, trei contracte de servicii și un 

contract de furnizare.  

 

În data de 23.12.2022 au fost finalizate lucrările incluse în cadrul contractului nr. 

17290/14.06.2021 „GL-CL-04 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Berești”, 

implementat de Asocierea SGM CONTRACTOR S.R.L. – ARCIF AG S.R.L. – ARCON AG S.R.L. – ROMTIM 

INSTAL S.R.L. 

 

Valoarea contractului la finalizarea lucrărilor a fost de 50.896.212,72 lei, fără TVA iar durata 

de implementare a fost de 563 zile de zile, de la data Ordinului de începere. 

 

În cadrul acestui contract au fost realizate servicii de proiectare și execuție lucrări aferente 

sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Berești, după cum urmează: 

 

a) Lucrări realizate la sistemul de alimentare cu apă: 

- Extindere și reabilitare rețea de distribuție apă potabilă – 32.497m 

- Conductă de aducțiune GA Berești - GA Pleșa în UAT Berești Meri - 3.535m 

- Stații de repompare noi - 5buc 

- Stații de clorinare noi - 1buc 

- Rezervoare noi - 1buc 

- SCADA local apă – 2buc 

 

b) Lucrări realizate la sistemul de canalizare:  

- Extindere și reabilitare rețea de canalizare – 28.112m 

- Conducte de refulare – 2.826m 

- Stații de pompare apă uzată noi - 10buc  

 

La acest moment, în cadrul întregului proiect, sunt în implementare 7 contracte de lucrări și 3 

contracte de servicii. 

 
 

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


