
 
 
 

Data: spre difuzare imediată 

                                

                        PROIECTUL FINANTAT DE  ISPA, LA UN PAS DE FINAL 

  

Proiectul ISPA „Reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare şi constructia noii statii de epurare apă uzată în Galaţi’”  aproape a 
ajuns la final. In data de 30.10.2011 au avut loc recepţiile la terminarea lucrărilor pentru următoarele contracte finanţate de 
Uniunea Europeană prin Programul ISPA: 
 
1). Reabilitarea reţelelor de distribuţie apă potabilă şi canalizare, Măsura ISPA Nr. 2004/RO/16/P/PE/005-02  executate de  
Consortium Soares da Costa – Monteadriano  (Portugalia) – Vega ’93 (România).  Valoarea contractului de 40,603,246.38 euro, 
a fost finanţată prin contribuţia Uniunii Europene prin Programul ISPA - 34,64% din valoarea contractului, Consiliul Local Galaţi 
prin contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiţii - 34,99%, Guvernul României prin intermediul bugetului de 
stat - 30,28% şi fonduri proprii ale SC Apă Canal SA Galaţi - 0,10%. Investiţiile prevăzute în acest contract au drept rezultat 
îmbunătăţirea calităţii apei, reducerea pierderilor din reţele prin reparaţii sau înlocuiri de conducte, asigurarea siguranţe i în 
exploatarea conductelor, eliminarea efectului negativ asupra mediului.  
 
In cadrul contractului, s-au executat următoarele:  

Nr.  Activitate 
       Lungime conducte 

   (km) 

1 A. Reabilitare conducte aducţiune 11.2 

2 B. Reabilitare conducte apă 78.4 

3 C. Reabilitare canalizare 20.9 
4 D. Extindere canalizare 14.5 

 TOTAL 125.0 

 

2). Reabilitarea staţiei de tratare apă potabilă, a staţiilor de pompare şi a instalaţiilor conexe în Galati, Măsura ISPA Nr. 
2004/RO/16/P/PE/005-04, executate de  Sistem Yapi – Turcia. Valoarea contractului de 8.619.117,23 euro, a fost finanţată prin 
contribuţia Uniunii Europene prin Programul ISPA - 52,88% din valoarea contractului, Consiliul Local Galaţi prin contractarea 
unui împrumut de la Banca Europeana de Investiţii - 44,01%  şi bugetul de stat şi fonduri proprii ale SC APA CANAL SA Galaţi - 
3,11%. 
Investiţiile prevăzute în acest contract au drept rezultat optimizarea funcţionării sistemului de alimentare cu apă, respectiv 
reducerea cheltuielilor cu energia electrică şi imbunătăţirea calităţii apei, prin: 

- Optimizarea funcţionării filtrelor de la Uzina de Apă nr. 2, prin achiziţionarea instrumentelor de măsura si control, 
precum si a celor de înregistrare date; 

- Dotarea laboratoarelor chimice şi biologice; 

- Reabilitarea instalaţiilor de pompare de la Uzina de Apă nr. 2, Turnul de Apă, Fileşti, Serbeşti şi a conductelor de apă 
magistrale (~5.5 Km); 

- Construirea de noi rezervoare la Turnul de Apă şi în cartierul Traian Nord, pentru asigurarea presiunii apei în acest 
cartier; 

- Construirea de noi staţii de pompare şi de clorinare ce vor asigura furnizarea continuă a apei la presiune normală şi 
calitate corespunzătoare. 

Prin finalizarea lucrărilor celor două contracte, s-au îmbunătăţit atât condiţiile de mediu, prin reducerea pierderilor din 
reţelele de apă şi a infiltraţiilor din reţelele de canalizare, cât şi îmbunătăţirea serviciilor oferite populaţ iei: calitatea apei 
potabile, presiunea in reţea, funcţionarea sistemului de alimentare cu apă.  

comunicat de presă 



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:neta.iacomi@apa-canal.ro 
          borcea.cristian@apa-canal.ro     
 
Pentru eventualele sesizări 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. 
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