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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 Infrastructură Mare 
2014-2020. Durata contractului este de 105 luni, respectiv până la data de 31 
decembrie 2023, iar valoarea totală a Contractului de Finanțare, după ultimul Act 
Adițional, este de 889.975.306 lei, cu TVA inclus. 

Finanțarea nerambursabilă prin Fondul de Coeziune este în valoare de 553.806.524 
lei, la care se adaugă o finanțare din bugetul de stat de 84.699.821 lei, o finanțare 
din bugete locale în valoare de 13.030.741 lei, plus contribuția societății Apă Canal, 
de 97.528.315 lei. Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 140.909.905 lei, 
reprezentând TVA.

Prin modificările aduse Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
nr. 241/2006, republicată (art.31 alin.14), s-a introdus obligativitatea 
racordării la sistemele publice de canalizare, existente sau nou înființate, 
a tuturor utilizatorilor (persoane fizice și juridice), inclusiv a celor care 
au sisteme proprii de alimentare cu apă. Conform prevederilor art.39 alin. 
5 din legea menționată, constituie contravenție nerespectarea de către 
utilizatori a prevederilor art. 31 alin. 14 și se sancționează cu amendă de 
la 2.000 lei la 4.000 lei.
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OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul principal al proiectului este înființarea 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.

Proiectul continuă procesul de extindere și reabilitare a infrastructurii de 
apă și apă uzată demarat prin etapa 2007-2013 în zonele urbane cu peste 
10.000 de locuitori echivalenți și în aglomerările urbane cu peste 2.000 
de locuitori echivalenți, investițiile propuse 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 Unități 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.

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

 9 Captare apă (foraje) - 5 buc
 9 Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă și aducțiuni apă - 249 km
 9 Stații tratare - 3 buc
 9 Stații clorare noi și reabilitate - 16 buc
 9 Stații de pompare și de repompare noi și reabilitate - 34 buc
 9 Rezervoare de stocare noi și reabilitate - 20 buc
 9 SCADA REGIONAL APĂ - 1 buc

Investiții în domeniul apei uzate, constând în extinderea 
sistemelor de canalizare în 14 aglomerări, 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.

SISTEM DE CANALIZARE

 9 Construire stații de epurare - 2 buc
 9 Construire depozit temporar nămol - 2 buc
 9 Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate - 153 buc
 9 Reabilitare și extindere rețea de canalizare și conducte de refulare apă uzată - 535 km
 9 SCADA REGIONAL CANALIZARE - 1 buc
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Tipul 
contractului Denumirea contractului

Valoarea Contractului 
la atribuire
(lei fără TVA)

Stadiul 
implementării
(Progres fizic)

SERVICII

Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor 22.618.614 63,64%

Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării 
lucrărilor conform legii 10/1995 926.990 92,59%

Auditul Proiectului 108.000 70%

FURNIZARE Furnizare produse/ echipamente pentru întreținere rețea apă și canalizare 3.935.000 100%

LUCRĂRI

Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan 139.761.252 47,20%

Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, 
Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni 165.905.08 69,64%

Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și Movileni și 
conductă de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci 51.065.286 78,22%

Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Berești 42.311.476 77,56%

SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT 
Șendreni 43.824.691 100%

Stație de tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și 
către Gospodăria de Apă Salcia 67.809.951 90,50%

Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Tecuci 46.959.284 77,11%

Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Pechea și Liești 65.458.454 89,27%

Lucrări de apă și apă uzată în aria de operare 28.083.243 100%

Lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/ implementare 
sistem SCADA Regional 3.373.568 86,02%

Stadiu fizic cumulat la nivelul întregului proiect în august 2022 74,86%


