
 
 
 
 
 
 

 

 

17 decembrie 2014 

 

Întâlnire cu mass-media pentru prezentarea stadiului proiectului 

”Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați” 

 

Societatea Apă Canal S.A. Galați a organizat în data de marți, 17 decembrie 2014, începând cu orele 

10.30, în sala de conferințe a instituției din Strada Constantin Brâncoveanu nr. 2, o întâlnire cu 

reprezentanții mass-media pentru prezentarea implementării proiectului ”Reabilitarea și extinderea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați”. 

Proiectul cuprinde 9 componente, care au fost prezentate pe scurt de către oficialii prezenți la întâlnire, 

după cum urmează: 

Tipul 
contractelor 

Denumirea contractelor 
Data 

demarării: 
Stadiul: 

1 contract 
de furnizare: 

GL-CP-01 – Achiziționarea echipamentului de 
uscare a nămolului pentru stația de epurare 
Galați 

28.10.2011 
finalizat  

în data de 31.03.2013 

6 contracte 
de lucrări: 

GL-CL-01 – Extinderea stației de epurare din 
aglomerarea Galați 

14.01.2013 

în derulare 

59,45% procent realizat la 

30.11.2014 
 

GL-CL-02 – Reabilitarea și extinderea stației 
de epurare Tecuci. Stație nouă de epurare în 
Târgu Bujor 

18.03.2013 

în derulare 

55,30% procent realizat la 

30.11.2014 
 

GL-CL-03 – Stație nouă de epurare în 
aglomerarea Liești. Stație nouă de epurare în 
aglomerarea Pechea 

09.05.2013 

în derulare 

42,85% procent realizat la 

30.11.2014 
 

GL-CL-04 – Extinderea și reabilitarea 
sistemelor de apă și apă uzată în Tecuci și 
Târgu Bujor, inclusiv reabilitarea puțurilor din 
Galați 

18.11.2013 

în derulare 

78,16% procent realizat la 

30.11.2014 
 
 

GL-CL-05 – Extinderea și reabilitarea 
sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea 
Pechea, inclusiv reabilitarea conductei 
magistrale Galați 

25.07.2013 

 
în derulare 

95,77% procent realizat la 

30.11.2014 
 

GL-CL-06 – Extinderea și reabilitarea 
sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea 
Liești 

28.03.2013 
finalizat  

în data de 27.10.2014 
 

2 contracte 
de servicii 

GL-CS-01 – Asistență tehnică pentru 
managementul proiectului și supervizarea 
lucrărilor 

02.07.2012 în derulare 

GL-CS-02 - Audit 26.08.2013 în derulare 

 



 
 
 
 
 
 

 

Proiectul „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” urmăreşte 

investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare de pe raza a cinci aglomerări, acoperind 11 

localități din județ: municipiile Galați și Tecuci, orașul Târgu Bujor, comunele Barcea, Cuza Vodă, 

Drăgănești, Ivești, Liești, Pechea, Slobozia Conachi și Umbrărești.  

Contractul de finanţare a fost semnat în luna august 2011. În urma semnării actelor adiţionale, valoarea 

totală a acestuia este de 507.718.645 de lei fără TVA, din care finanţarea nerambursabilă din Fondul de 

Coeziune este de 388.200.203 de lei şi o durată de 52 de luni. Proiectul este finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 1. 

La finalizarea proiectului, populația din cele 11 localități incluse în proiect, ce se ridică potrivit datelor 

statistice preliminare publicate în urma Recensământului populației și locuințelor din 2011 la peste 300.000 

persoane, va beneficia de servicii extinse și modernizate de alimentare cu apă și canalizare.  

 

 
Persoană de contact: Ing. Carmen Condurache, Şef Departament Implementare Proiect 

Telefon/Fax: + 40(0)236 473 365 
E-mail: condurache.carmen@apa-canal.ro, batog.laura@apa-canal.ro 

 

 

 


