
Data: spre difuzare imediată

Măsura ISPA Galaţi Apă – Stadiu fizic de execuţie   
 
SC Apă Canal SA Galaţi aduce la cunoştinţa celor interesaţi stadiul fizic înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2011 pentru:  
 
1). Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PA/005-02 Lucrări de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare şi extinderea 
sistemului de canalizare executate de  Consortium Soares da Costa – Monteadriano  (Portugalia) – Vega ’93 
(România) în cadrul Proiectului ISPA „Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare şi construcţia noii staţii de epurare 
apă uzata în Galaţi” aflat în derulare de către SC Apă Canal SA Galaţi cu finanţare de la Uniunea Europeană.

Progresul fizic total: 98% 
 Progresul fizic pe activităţi până la data de 31 iulie 2011: 
 

Nr. 
crt. Activitatea 

Lungime conducte 
conf. contract 
(Km) 

Progres fizic 
 (%) 

Recepţia 

1. A. Reabilitare conducte 
aducţiune 

11.2 100.01 Finalizată pe 
4 iulie 2011 

2. B. Reabilitare conducte apă 77.1 100.02 În 
desfăşurare 

3. C. Reabilitare canalizare 20.3 97.00 In 
desfăşurare 

4. D. Extindere canalizare 14.6 99.00 In curs de 
finalizare 

Lucrările de reabilitare canalizare reprezintă componenta cea mai complexă a lucrărilor din urmatoarele motive: 
- se desfăşoară în zona centrală a oraşului intens circulată şi străbătută în subteran de hrube şi galerii; 
- metodologia de lucru este mai complexă deoarece se înlocuiesc conducte de diametre mari cuprinse intre 

300 mm si 2000 mm şi totodată presupune utilizarea de motopompe care evacuează apele reziduale între 
2-3 cămine prin intermediul unei conducte de refulare provizorie în vederea asigurării continuităţii serviciilor 
de canalizare. 

 

2). Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PA/005-03 Noua staţie de epurare a apelor uzate şi colector interceptor asociat 
pentru  municipiul Galaţi executate de  Sistem Yapi – Turcia în cadrul Proiectului ISPA „Modernizarea sistemelor de apă
şi canalizare şi construcţia noii staţii de epurare apă uzata în Galaţi” aflat în derulare de către SC Apă Canal SA Galaţi
cu finanţare de la Uniunea Europeană.

Progresul fizic total:  90% 
 

Nr. 
crt. Componenta Progresul fizic Recepţia 
1. Staţia de epurare 89.09% Trimestrul 

IV 2011 2. Colectorul interceptor 96.80%

comunicat de presă



Staţia de epurare are în componenţă două linii de tratare complementare, respectiv de tratare apă uzată şi tratare 
nămol generat. Procesul tehnologic aferent tratării apei uzate include: grătare rare şi grătare fine, staţii de pompare, 
deznisipator şi separator grăsime, patru decantoare pentru decantarea solidelor în suspensie. Apa decantată va fi 
evacuată în râul Siret. In paralel, nămolul de la decantoare ajunge într-un rezervor gravitaţional pentru îngroşare, 
apoi într-un digestor unde fermentează. Prin fermentare rezultă biogaz, care este utilizat în cadrul unei unităţi de 
cogenerare ce va produce căldura şi energie electrică folosite în procesul tehnologic al staţiei de epurare. Nămolul 
tratat va fi depozitat la rampa de deşeuri Tirighina. 
 
Realizarea staţiei de epurare va avea ca rezultat: 
 - protejarea mediului înconjurător de efectul advers al descărcărilor în receptorii naturali ai apelor uzate colectate 
rezultate din activitatea umană şi din sectoarele industriale; 
 - reducerea riscurilor asupra sănătăţii induse de deversarea fără tratare a apei uzate. 
 
3). Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PA/005-04 Reabilitarea staţiei de tratare apă potabilă, a staţiilor de pompare şi a
instalaţiilor conexe în Galaţi executate de  Sistem Yapi – Turcia în cadrul Proiectului ISPA „Modernizarea sistemelor 
de apă şi canalizare şi construcţia noii staţii de epurare apă uzata în Galaţi” aflat în derulare de către SC Apă Canal SA 
Galaţi cu finanţare de la Uniunea Europeană.

Progresul fizic total: 84,5% 
 Progresul fizic pe puncte de lucru şi structuri: 
 
Punct de lucru Stadiu fizic (%)
Îmbunătăţirea filtrelor rapide la 
Uzina de Apă nr. 2 

100%

Staţia de pompare Ţiglina 76,23%.
Staţia de pompare Turnu 63,54%

Staţia de pompare Fileşti
88,33% 

Staţia de pompare Şerbeşti 92,33%

Reţele de apă potabilă 93,52%

Lucrarile de reabilitare a staţiei de tratare apă potabilă, a staţiilor de pompare şi a instalaţiilor conexe în Galaţi, de 
reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare şi extinderea sistemului de canalizare si noua staţie de epurare a apelor 
uzate şi colector interceptor asociat vor fi finalizate la sfarsitul anului 2011.  
 
SC Apă Canal SA mulţumeste populaţiei locale pentru colaborare şi pentru înţelegerea manifestată pe parcursul 
desfăşurării lucrărilor de reabilitare care au ca obiectiv final îmbunătaţirea sectorului de apă şi apă uzată în municipiul 
Galaţi şi prestarea către populaţie a serviciilor de alimentare cu apă potabilă, colectare ape uzate şi tratarea acestora 
la calitatea prevazută de standardele Uniunii Europene.  
 
Persoană de contact: Ing. Borcea Cristian, Şef Unitate Implementare Proiect ISPA - FC 
Telefon: + 40(0)236 473 365, Fax: + 40(0) 236 464 797 E-mail: borcea.cristian@apa-canal.ro    

neta.iacomi@apa-canal.ro

Pentru eventualele sesizari şi reclamaţii scrieţi la: ispa@mfinante.ro
office@apa-canal.ro

Proiect finanţat de 

UNIUNEA EUROPEANA 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi
economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună,
pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să
construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă,
menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. 
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi
valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 

 


