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Apă Canal S.A. Galați a finalizat două contracte de lucrări 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 și trei contracte de servicii.  

 

Din cauza dificultăților întâmpinate de către Antreprenori, în execuția lucrărilor, au 

fost reziliate și relicitate trei contracte de lucrări, respectiv „GL-CL-09: Lucrări de apă și 

apă uzată în aria de operare”, „GL-CL-04: Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea 

Berești, județul Galați” și „GL-CL-01: Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările 

Galați și Smârdan, județul Galați”. 

 

Dintre contractele reziliate și relicitate, contractul de lucrări „GL-CL-09: Lucrări de 

apă și apă uzată în aria de operare”, a fost finalizat în luna aprilie 2022. Acesta a fost 

implementat de către 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., cu o valoare 

finală de 30.914.110,84 lei, fără TVA, din care valoarea co-finanțarii UE, 22.855.729,57 lei 

fără TVA. În cadrul contractului au fost realizate servicii de proiectare și execuție lucrări 

aferente sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată.  

   

De asemenea, în anul 2021, a fost finalizat și contractul de lucrări „GL-CL-05: SEAU 

Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni”, 

implementat de S.C. Coral S.R.L. Tulcea, în calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L. - Pet 

Communications S.R.L., cu o valoare finală de 46.304.059,47 lei, fără TVA, din care 

valoarea cofinanțării UE, 34.226.106,43 lei fără TVA.   

  

La acest moment sunt în implementare opt contracte de lucrări și trei contracte de 

servicii. 
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