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Societatea APA CANAL SA Galati finalizeaza prima etapa a proiectului  
de asistenta tehnica ce va asigura dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata  

din judetul Galaţi in perioada 2014-2020 
 

Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) este strans corelat cu obiectivele nationale strategice 
prevazute in Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 si Cadrul National Strategic 
de Referinta (CNSR), care se bazeaza pe principiile, practicile si obiectivele urmarite la nivelul Uniunii Europene.  

Pentru a imbunatati accesul la utilitatile elementare de apa si pentru a proteja si a reabilita sursele de apa 
din Romania conform cerintelor din Directivele privind Apa Potabila si Epurarea Apei Uzate Urbane, societatea Apa 
Canal SA Galati”, a implementat prima etapa a proiectului „ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA 
APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GALAŢI”. Obiectivele incluse in proiect 
vor contribui la progresul catre obiectivele ambitioase si la realizarea planurilor de implementare pana in 2020, asa 
cum a fost stabilit prin Tratatul de Aderare. 

Proiectele regionale care vor fi finantate in perioada de programare 2014-2020 se vor adresa atat nevoilor 
din sectorul de apa din aglomerarile urbane, acolo unde impactul asupra mediului este de obicei mai mare si unde 
populatia beneficiara este mai numeroasa, dar mai ales a celor din zonele rurale. Prioritizarea investitiilor in aria 
proiectului va tine de asemenea cont de angajamentele asumate de Romania prin Tratatul de Aderare. 

Un obiectiv esential al acestor proiecte regionale este de a promova o mai mare eficienta si calitate in 
oferirea de servicii publice locale, prin investitii si promovarea de operatiuni independente, bine coordonate si 
sustenabile din punct de vedere financiar. 

 
Obiectivul general al proiectului de „ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE 

 SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII 
DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GALAŢI” este de a asigura elaborarea documentatiilor necesare in vederea 
obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, 
asigurandu-se asfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea 
obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice nationale si 
europene in sectorul de apa/apa uzata. 

 
Obiective specifice ale proiectului ale proiectului „ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI 

DE FINANTARE  SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GALAŢI”, etapa I, au fost: 
• Realizarea Analizei de Risc privind implementarea contractelor de lucrari derulate in cadrul POS Mediu 
2007-2013 si in functie de rezultatul analizei de risc s-a revizuit lista prioritara de investitii, Master Planul si 
documentele conexe etc.); 
• Elaborarea Studiului de Fezabilitate preliminar complet (care include: partea tehnica, devize generale si 
devize pe obiect, analiza economico-financiara, analiza cost-beneficiu, piese desenate, strategia namolului, analiza 
institutionala, studii, expertize, documentatii de avize, etc.);  

 
Valoarea totala a contractului de servicii, fara TVA, este de 9.269.900,00 lei din care : 
- etapa I- 3.911.400,00 lei 
- etapa II- 5.358.500,00 lei. 
 
Prin lucrarile de reabilitare preconizate a se efectua in perioada 2014-2020, se vor reduce pierderile din 

reteaua de alimentare cu apa, precum si infiltratiile datorate starii avansate de uzura a colectoarelor de 
canalizare. 

In urma realizarii investitiilor prevazute in proiect, se va atinge un grad de conectare la sistemul de 
alimentare cu apa si de canalizare de 100% asigurandu-se totodata epurarea intregii cantitati de apa uzata din aria 
proiectului deversata in sistemul de canalizare. 

 


