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Urmare articolului “Ploaia a transformat străzile în canale venețiene. Canalizări 

depășite, pentru care vom plăti mai mult” publicat în cotidianul Viața Liberă din 

data de 21 iunie 2019,  precizăm: 

În municipiul Galați sistemul de canalizare este unitar, adică rețeaua de preluare a 

apelor pluviale nu este separată de rețeaua de canalizare care preia și transportă apele 

uzate menajere. Prin urmare, atât apele uzate menajere și industriale, cât și cele 

provenite din precipitațiile atmosferice (apele meteorice) sunt colectate în același 

sistem de canale și conduse către stația de epurare a municipiului. Aici, printr-o serie 

de tratamente mecanice și biologice, toată apa uzată (inclusiv cea meteorică) este 

“curățată” înainte de a fi deversată în emisar. 

Sistemele unitare de canalizare au fost proiectate și construite în orașele mari la 

începutul dezvoltării lor. Normativele tehnice prevăd că la dimensionarea rețelelor 

de canalizare se ia în calcul debitul uzat orar maxim provenit din utilizarea apei, pe 

tipuri de consum (casnic, public, ag.ec). 

În ultimii ani însă, expansiunea urbană – creșterea suprafețelor betonate în 

detrimentul spațiilor verzi – corelată cu modificările climatice (debite foarte mari de 

apă într-un interval scurt de timp) conduce uneori la depășiri ale capacității 

proiectate a sistemului de canalizare. La ploile abundente, torențiale, conductele de 

canalizare sunt deseori suprasolicitate, le este depașită capacitatea de preluare, prin 

urmare este posibil ca pe alocuri să refuleze. La aceasta contribuie de cele mai multe 

ori colmatarea lor cu deșeurile, materialele, aluviunile, vegetația etc., antrenate de la 

suprafață de debitul mare de apă. APA CANAL Galați intervine atât în cadrul 

programului de mentenanță rețele, cât și după fiecare ploaie, pentru decolmatarea 

racordurilor gurilor de scurgere și descongestionarea grătarelor, în scopul menținerii 

funcționalității elementelor de preluare a apelor pluviale, pentru evitarea punerii în 

pericol a domeniului public. 

În ceea ce privește ajustarea tarifului la canalizare-epurare, aceasta este 

fundamentată în Strategia de tarifare pentru perioada 2017-2023, aprobată prin Actul 

adițional nr.36/2017 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de fiecare autoritate a administrației 



publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul 

Regional Apa Galați”. Strategia tarifară constituie condiție de finanțare a proiectelor 

de investiții realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din 

fonduri rambursabile. Planul de tarifare a fost realizat în cadrul Analizei Cost-

Beneficiu, parte a Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 

2014 – 2020”, întocmită în baza reglementărilor Comisiei Europene (Ghidul 

pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții) și a dispozițiilor 

H.G.nr.677/2017. 

La fundamentarea prețurilor/tarifelor s-a avut în vedere asigurarea sustenabilității în 

activitatea Operatorului și în rambursarea creditelor contractate, în sumă de cca. 

92.990.000lei, respectiv: 

• împrumutul contractat pentru cofinantarea Proiectului regional „Reabilitarea 

şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi” (POS Mediu 

2007-2013),  proiect în valoare de 507.718.645 lei (fără TVA), cea vizat 

extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 11 localităţi din judeţul 

Galaţi; 

• împrumutul contractat pentru cofinantarea „Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în 

perioada 2014 – 2020”, în cadrul Programul Operaţional Infrastructura Mare 

(POIM), proiect în valoare de 822.694.181 lei (cu TVA inclus), ce vizează 

extinderea furnizării serviciilor de apă şi canalizare în 22 localităţi din judeţul 

Galaţi. 

 


