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Despre Proiect
 

La data de 20 decembrie 2017, Societatea Apă Canal S.A. Galați 
a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene contractul de finanțare nr. 
158/20.12.2017, aferent investiției „Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Galați, în perioada 2014-2020”, finanțat din Fondul de 
Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 
2014-2020. 

Durata contractului este de 105 luni, respectiv până la data 
de 31 decembrie 2023, iar valoarea totală a contractului de 
finanțare este de 822.694.181 lei, TVA inclus. 

Finanțarea nerambursabilă prin Fondul de Coeziune este în 
valoare de 511.757.962 lei, la care se adaugă o finanțare 
din bugetul de stat de 78.268.862 lei, o finanțare din bugete 
locale în valoare de 12.041.366 lei, plus contribuția societății 
Apă-Canal, de 90.123.337 lei. Valoarea neeligibilă inclusă în 
proiect este de 130.502.654 lei, reprezentând TVA.

Despre Programul Operațional 
Infrastructura Mare (POIM) 

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost 
elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale 
României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în 
acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al 
serviciilor Comisiei Europene. 

Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 
2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu 
Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra 
creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe 
consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi 
promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor 
moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai 
eficientă a resurselor.

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la 
realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 
prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări 
de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi 
Resursele.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura 
de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor 
şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă 
energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,8 miliarde 
de euro, din care:

 ✓ 6,94 MILIARDE DE EURO - FOND DE COEZIUNE
 ✓ 2,28 MILIARDE DE EURO - FOND EUROPEAN DE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ
 ✓ 1,62 MILIARDE DE EURO - COFINANȚARE
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Obiectivele Proiectului

Obiectivul principal al proiectului este înfințarea și 
extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu 
apă și canalizare în județul Galați, în vederea asigurării 
apei potabile corespunzătoare din punct de vedere 
calitativ și cantitativ, protejarea mediului prin înființarea  
și extinderea sistemelor noi de canalizare menajeră, 
creșterea gradului de confort și de conectare a populației.

Prin investitiile propuse în acest proiect se continuă 
procesul de extindere și reabilitare ale infrastructurii de 
apă și apă uzată din etapa 2007-2013 în zonele urbane cu 
peste 10.000 de locuitori și se propun investiții vizând:

Investiții în domeniul alimentării cu apă, constând în 
reabilitarea și extinderea unui număr de 3 Sisteme Zonale 
de Alimentare cu apă – Galați, Tecuci, Berești - și realizarea 
unui Sistem de alimentare nou în Cosmești Vale, acestea 
deservind un număr de 46 localități grupate în 22 de 
Unitati Administrativ Teritoriale. Populația beneficiară 
a investițiilor de alimentare cu apă va fi de 129.671 
locuitori, reprezentând aproximativ 20.7 % din populația 
totală a județului.

Investiții în domeniul apei uzate, constând în extinderea 
sistemelor de canalizare în 14 aglomerari, din care 10 
grupate în 2 clustere. Populația beneficiară a investițiilor 
de canalizare-epurare a apelor uzate va fi de aproximativ 
44.242 locuitori, reprezentând aproximativ 7,07 % din 
populatia totală a județului.

Harta Proiectului

Se vor realiza:

SISTEMUL DE CANALIZARE
Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare 
și conducte de refulare a apei uzate 524 kilometri

Stații de pompare a apei uzate noi și 
reabilitate 153 stații

Construirea de stații de epurare 2 stații

Construirea unui depozit temporar de nămol 2 depozit

Sistem SCADA regional pentru 
sistemul de canalizare 1 sistem

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție 
a apei potabile și aducțiuni de apă 249 kilometri

Stații de pompare și de repompare noi 
și reabilitate 34 stații

Rezervoare de stocare noi și reabilitate 20 rezervoare

Stații de clorare noi și reabilitate 16 stații

Foraje pentru captarea apei 5 foraje

Stații de tratare a apei potabile 3 stații

Sistem SCADA regional pentru sistemul 
de alimentare cu apă 1 sistem

Investițiile în sistemele de alimentare cu apă se vor realiza în:

 UAT  GALAŢI - include  Municipiul Galați     
UAT ȘENDRENI - include localitățile: Movileni, Șendreni sat,  
Șendreni Cartier Vest, Șerbeștii Vechi  
UAT BRANIȘTEA - include localitățile: Traian, Braniștea, Vasile Alecsandri   
UAT INDEPENDENȚA - include localitatea Independența 
UAT PISCU - include localitățile: Piscu și Vameș 
UAT TUDOR VLADIMIRESCU - localitatea Tudor Vladimirescu  
UAT FUNDENI - include localitățile:  Hanu Conachi, Lungoci, Fundeni  
UAT SMÂRDAN - include localitățile: Smârdan, Cișmele,   
Mihail Kogălniceanu 
UAT PECHEA - include localitatea Pechea  
UAT CUZA VODĂ - include localitatea Cuza Voda   
UAT SLOBOZIA CONACHI - include localitățile Slobozia Conachi  
și Izvoarele     
UAT LIEȘTI - include localitatea Liesti  
UAT IVEȘTI - include localitățile: Ivești și Bucești       
UAT UMBRĂREȘTI - include localitățile: Umbrărești, Condrea, Salcia, 
Silistea, Torcești, Umbrărești Deal 
UAT BARCEA - include localitățile:  Barcea și Podoleni  
UAT DRĂGĂNEȘTI - include localitățile:  Drăgănești și Malu Alb  
UAT TECUCI - include  municipiul  Tecuci
UAT COSMEȘTI - include localitățile Cosmești, Băltăreți, Sat Nou,  
Furcenii Vechi, Furcenii Noi 
UAT MOVILENI - include localiatea Movileni 
UAT BEREȘTI - include orașul Berești    
UAT BEREȘTI MERIA - include localitățile: Berești Meria și Pleșa 
 

Investițiile în sistemele de canalizare se vor realiza în:

CLUSTER GALAȚI din care fac parte ag lomerările:  Galați, Hanu Conachi, 
Tudor Vladimirescu, Piscu, Independența, Braniștea, Șendreni, Smârdan
CLUSTER MOVILENI din care fac parte aglomerarile: Cosmești și Movileni
AGLOMERĂRILE: Tecuci, Pechea, Lieşti și Bereşti


