APĂ CANAL S.A. GALAȚI
Operator regional de servicii
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PREZENTARE GENERALĂ
APĂ CANAL S.A. este operator regional din anul 2010, activitatea societății fiind
coordonată din sediul principal situat în municipiul Galați, iar operarea în județ fiind
organizată și desfășurată prin intermediul departamentelor Apă Canal Exterioare și Apă
Canal Tecuci.

ECHIPA MANAGERIALĂ a societăţii are următoarea componenţă :
·

GELU STAN – Director General

·

AUREL CONDURACHE – Director Tehnic Producţie

·

VIVIANA ŢANU – Director Economic

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE este format din :
•

Președinte – Zaharia Eugen

•

Vicepreședinte – Lupu Cicerone

•

Membrii – Stan Gelu, Dumitru Dorian, Onișor Mirela, Magearu Dragoș și
Basov Elena

La sfârșitul anului 2019 societatea avea 1.031 angajați, din care 354 de femei și
677 de bărbați, încadrați în diferite categorii de personal, astfel:
Categorii de personal 2019

personal conducere

48

studii superioare

174

studii medii

40

maistri / sefi formatie

43

muncitori calificati
muncitori necalificati

699
27
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ARIA DE OPERARE
În cursul anului 2019 au semnat contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă
și canalizare cu societatea Apă Canal S.A. 4 (patru) noi unități administrativ-teritoriale :
✔ comuna Bălăbănești,
✔ comuna Vlădești,
✔ comuna Vârlezi ,
✔ comuna Grivița,
Aria de operare la sfarșitul anului 2019 cuprindea 33 de localităţi din județ:
➢ 2 municipii
➢ 2 orașe
➢ 1 zona de agrement
➢ 28 comune
Apă Canal S.A. deține LICENȚĂ DE OPERARE CLASA 1 pentru serviciul public
de alimentare cu apă și de canalizare, acordată de Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. În anul 2019 s-a realizat
modificarea condițiilor asociate licenței, ca urmare a modificării ariei de operare a
societății.
Societatea are implementat și certificat un sistem de management integrat :

CALITATE

MEDIU
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SĂNĂTATE ȘI SECURITATE
OCUPAȚIONALĂ
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APĂ POTABILĂ
CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI
Circuitul tehnologic și capacitățile pe care le administrează operatorul regional
prezintă interes pentru companie, iar asigurarea permanentă a consumatorilor cu
alimentare cu apă și creșterea calității acesteia necesită un efort continuu.
EXPLOATAREA REȚELEI DE APĂ reprezintă activitatea de bază a operatorului
regional Apă Canal S.A., furnizând servicii de alimentare cu apă potabilă în :
✔ municipiile : Galați și Tecuci
✔ orașele : Berești și Târgu Bujor
✔ zona de agrement Gârboavele
✔ comunele : Lieşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Pechea, Sendreni, Movileni,
Cosmesti, Nicorești, Slobozia Conachi, Beresti Meria, Smardan, Cavadinesti,
Tudor Vladimirescu, Piscu, Branistea, Fundeni, Independeţa, Drăgăneşti,
Cuza Vodă, Cudalbi, Valea Mărului, Rădeşti, Cuca, Bălăbănești, Vârlezi,
Vlădești și Grivița
Alimentarea cu apă în municipiul Galați este asigurată din surse de adâncime și de
suprafață, iar în județ alimentarea cu apă este furnizată exclusiv din surse de adâncime
(foraje și drenuri).
APĂ CANAL S.A. avea in exploatare la sfârșitul anului 2019 :
✔ 1.891,05 km - rețea de apă (aducțiune și distributie)
✔ 386.585 – locuitori deserviți cu apă
✔ 58 - Stații tratare / clorinare a apei potabile
✔ 281 – Foraje
✔ 14 - Drenuri
✔ 111.914 – Branșamente contorizate
✔ 52 - Stații pompare apă potabilă
✔ 2 - Stații pompare apă brută
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Populația din aria de operare este de circa 415.990 locuitori, din care 92,93%
beneficiază de servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat, iar 71,55% de sistem
centralizat de canalizare.
Numarul de locuitori deserviti în 2019
500000

386.585
297.632

400000
300000
200000
100000
0
apa

canalizare

La sfârșitul anului 2019, bilanțul societății indica un volum de apă facturat de
14.468.689 m3 , din care 81% în municipiul Galați. Producția de apă a operatorului
regional Apă Canal S.A. a avut o evoluție aproximativ constantă, însă ușor ascendentă,
după cum se poate observa în graficul redat mai jos :
Evoluția producției de apă a Operatorului în perioada 2016 - 2019
apa facturata mii mc

2019

2018

2017

2016

apa cumparata mii mc

25,329,215

14,468,689

25,010,195

14,098,339

25,488,760

13,992,795

26,214,751

14,334,920
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INDICATORI SPECIFICI

Lungimea specifică a rețelei de distribuție este lungimea rețelei de distributie
raportată la numarul de locuitori asigurati cu apa :
Indicator

U.M.

2016

2017

2018

2019

Lungimea specifica

ml/loc.

4,14

3,61

3,76

4,32

Gradul de contorizare este numărul de contoare pe bransamentele consumatorilor
raportat la numarul total de bransamente :
Indicator

U.M.

2016

2017

2018

2019

Gradul de contorizare

%

98,64

98,67

98,80

97,85

Evolutia consumului specific de energie :
Indicator
Consum specific de energie
electrica

U.M.

2016

2017

2018

2019

Kwh/mc

1,43

1,47

1,60

1,59

Evolutia indicatorilor pentru Pompare – Facturare – Pierderi :
Indicator

U.M.

2016

2017

2018

2019

Volum pompat

mii mc

26.214,51

25.488,76

25.010,20

25.329,22

Volum facturat

mii mc

14.334,92

13.992,79

14.098,34

14.468,69

Pierderi (NRW)

%

45,32

45,10

43,63

42,88
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LABORATORUL APĂ POTABILĂ
Monitorizarea calității apei potabile în anul 2019 s-a realizat :
automat în timpul procesului de tratare a apei,
zilnic, în laborator, prin verificarea a 23 de parametri de calitate, înainte de
pomparea în rețeaua de distribuție a orașului,
prin verificarea zilnică a potabilității apei la 48 puncte de control din reteaua
de distributie a municipiului Galati, 25 puncte de control din rețeaua de
distribuție a municipiului Tecuci si 104 puncte de control din rețeaua de
distributie a localităților, puncte stabilite împreună cu Direcția de Sănătate
Publică,
prin efectuarea de teste ale apei tratate : 3.324 teste organoleptice;
21.976 teste microbiologice ;
19.490 teste fizico – chimice .

Laboratoare performante pentru analize de calitate
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CALITATEA APEI POTABILE în rețeaua de distribuție, Galați

Rezultatele programului de monitorizare sunt publicate pe site-ul societatii, la
sectiunea ” Calitate / Laborator apă potabilă / Parametrii apă potabilă ” iar valorile medii
anuale ale principalilor parametri sunt prezentate mai jos :

Parametrul determinat

UM
(unitate de
masura)

Valori medii 2019
Valoare
admisa
reglementata

Uzina 2

Turnul de Apa

Statia Filesti

2

2

2

2

2

2

Parametri microbiologici
colonii 22°C

nr./ml

colonii 36°C

nr./ml

escheria coli

nr./100ml

0

0

0

0

enterococi

nr./100ml

0

0

0

0

bacterii coliforme

nr./100ml

0

0

0

0

clorstridium perfringens

nr./100ml

0

0

0

0

ph

unit.ph

6,5 – 9,5

7,82

7,47

7,41

conductivitate electrica

µS/cm

2500

387,36

842,81

851,59

turbiditate

UNT

5

0,79

0,78

0,74

oxidabilitate

mg/l

5

1,5

0,85

0,79

fier

µg/l

200

38,83

44,33

41

amoniu

mg/l

0,5

0

0

0

nitriti

mg/l

0,5

0

0

0

cloruri

mg/l

250

27,39

93,73

106,84

aluminiu

µg/l

200

144,99

31,41

0

mangan

µg/l

50

21,84

25,89

38,54

duritate (suma de Ca si
Mg)

°G

minim 5

11,08

18,17

19,45

sulfati

mg/l

250

39,56

82,34

106,03

clor rezidual

mg/l

≥ 0,1- ≤ 0,5

0,28

0,26

0,29

Nicio modificare
anormala

Parametri chimici
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APĂ UZATĂ
CANALIZARE ȘI EPURARE
Prin sistemul de canalizare se colectează și transportă apa uzată și cea provenită
din precipitații, denumită și apă pluvială sa meteorică.
Operatorul Regional Apa Canal S.A. asigură evacuarea integrală a apelor uzate
menajere și industriale, de la toți consumatorii de apă racordați la rețeaua de canalizare în
✔ municipiul și județul Galați și municipiul Tecuci
✔ orașul Târgu Bujor și Berești
✔ comunele : Pechea, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Liești, Umbrărești,
Ivești, Barcea și Drăgănești
Sistemul de canalizare din aria de operare cuprindea la sfârșitul anului 2019 :
•

988,06 km - Rețea de canalizare în exploatare

•

297.632 – Locuitori racordați la sistemul de canalizare

•

6 - Stații de epurare a apei uzate

•

69 - Stații pompare apă uzată

INDICATORI SPECIFICI
Lungimea specifică a rețelei de canalizare este raportul dintre lungimea
efectivă a rețelei și numărul de locuitori racordați la rețea :
Indicator

U.M.

2016

2017

2018

2019

Lungimea specifica

m/loc

3,38

2,91

2,91

3,32

Populația racordată la canalizare

reprezintă raportul dintre populația

racordată la canalizare si populatia totala a regiunii :
Indicator

U.M.

2016

2017

2018

2019

Populatia racordata la canalizare

%

85,00

82,97

86,31

86,41
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Volumele de apă uzată facturate către utilizatorii din aria de operare în 2019 :
Localitatea si modul de evacuare ape uzate

Emisar

Volum de ape uzate
(mii mc.)

Grad de
epurare

2019
GALATI
evacuarea apelor uzate prin statia de epurare

Dunare

13458

100%

1241

97%

Siret
TECUCI
evacuarea apelor uzate printr-un sistem separativ de
canalizare

Barlad
Tecucel

TARGU BUJOR
evacuarea pelor uzate prin statia de epurare

Chineja

53

100%

BERESTI
evacuarea apelor uzate direct in emisar

Chineja

16

-

AGL. PECHEA
evacuarea apelor uzate statia de epurare

Suhurlui

94

100%

AGL. LIESTI
evacuarea apelor uzate statia de epurare

Barlad

97

100%

Statia de Epurare Ape Uzate Galati
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LABORATORUL DE APE UZATE asigură realizarea analizelor fizico-chimice,
biologice si microbiologice, atât pentru secțiile de producție din cadrul societății, cât și
pentru orice persoană fizică sau juridică care dorește analize de laborator, pentru orice tip
de apă, alta decat apa potabilă.
Laboratorul are implementat sistemul de management de calitate în conformitate
cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 și a obținut acreditarea RENAR pentru o serie
e încercări în conformitate cu cerințele SR EN ISO/CEI 17025:2005, conform Certificatului
de acreditare nr. LI 1032/23.07.2018.
În cadrul laboratorului sunt implementate un număr de 24 de metode pentru
determinarea indicatorilor de calitate specifici apelor uzate, de suprafata si subterane, iar
dintre acestea 11 metode de analiză sunt acoperite de acreditarea RENAR. Metodele
implementate au fost selectate astfel încât să răspundă atât cerințelor și așteptărilor
clienților, cât și nevoilor de monitorizare impuse de documentele de reglementare a
activității. Laboratorul de Ape Uzate funcționează în cadrul Serviciului Laboratoare.
Calitate al societății APĂ CANAL S.A. Galați și este amplasat la etajul 1 al clădirii
administrative

situate

in

incinta

Statiei

de

Epurare

Galați

Laboratorul este deservit de personal având instruirea și calificarea necesară
desfasurarii activitatilor specifice din domeniul analizelor de ape uzate. Pornind de la
politica referitoare la ridicarea nivelului calitativ al serviciilor oferite clientilor, prin
instruirea personalului, prin crearea unui mediu de lucru sanatos si protejarea mediului
inconjurator APA CANAL SA Galați a dotat laboratorul cu ehipamente performante de
lucru necesare pentru efectuarea incercarilor specifice apelor uzate si capabile sa atinga
exactitatea ceruta de standardele de metoda aplicate.
Indicatorii de calitate pentru apele uzate intrate, respectiv ieșite din stațiile de
epurare sunt monitorizați în cadrul laboratorului aflat în incinta stației.

Laboratorul de Apa Uzata Galati
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PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA UZATĂ deversată în anul 2019:
U.M.

S.E.
Galati

S.E.
Tecuci

S.E.
Tg.Bujor

S.E.
Liesti

S.E.
Pechea

˚C

-

16,83

14,08

15,75

15,33

unit. pH

7,7

7,43

7,40

7,44

7,52

Materii in suspensie

mg/l

13,67

27,17

21,97

23,67

25,83

CBO5

mg/l

11,70

12,61

11,30

12,05

13,21

CCO-Cr

mg/l

<30

10,83

<30

<30

<30

Reziduu fix

mg/l

634,96

634,08

585,83

642,25

539,33

Amoniu

mg/l

-

0,56

0,46

0,53

-

Azotiti

mg/l

-

0,15

-

0,15

Azotati

mg/l

-

15,08

-

15,08

Azot total

mg/l

3,83

4,22

4,29

4,59

4,68

Detergenti sintetici

mg/l

<0,108

<0,108

<0,108

<0,108

<0,108

Sulfuri hidrog.sulf.

mg/l

< 0,1

< 0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Substante extractibile

mg/l

<20

<20

<20

<20

<20

Fosfor total

mg/l

0,51

1,56

1,54

1,62

1,61

Cloruri

mg/l

-

84,91

-

-

-

Sulfati

mg/l

-

72,33

-

-

-

Fenoli

mg/l

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Fier

mg/l

-

0,42

-

-

-

Zinc

mg/l

0,029

0,035

-

-

-

Cupru

mg/l

0,004

0,002

-

-

-

Crom

mg/l

-

0,001

-

-

-

Cianuri

mg/l

-

0,02

-

-

-

Cadmiu

mg/l

-

-

-

-

-

Plumb

mg/l

-

-

-

-

-

Nichel

mg/l

-

-

-

-

-

Fenantren

mg/l

-

-

-

-

-

Produse petroliere

mg/l

-

-

-

-

-

Indicatori de calitate
Temperatura
ph
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MONITORIZAREA AGENTILOR ECONOMICI
Pe parcursul anului 2019 au fost monitorizati, cu diferite frecvente, functie de
impactul acestora un numar de :


79 agenti economici din municipiul Galati,



29 agenti economici din municipiul Tecuci,



2 agenti economici din orasul Beresti,



7 agenti economici din orasul Tg. Bujor,



6 agenti economici din localitatea Liesti,



1 agent economic din localitatea Pechea,



2 agenti economici din localitatea Umbraresti.

În urma controalelor au fost transmise notificari si s-au aplicat penalitățile
corespunzătoare pentru un număr de 70 agenți economici care au înregistrat depășiri
periodice la unul sau mai mulți indicatori față de limitele maxime admise, prevăzute în
normativul NTPA 002/2005.

Laboratorul de Apa Uzata Galati
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ACTIVITĂȚI CONEXE

Societatea Apã Canal S.A. Galati a desfășurat în cursul anului 2019 și alte activități
specifice precum :

VIDANJARE

Prestarea contra cost a serviciilor de vidanjare fose septice, precum și
decolmatare a rețelelor interioare.

Elaborare documentații SF, PTH, DTAC, DTOE, etc. pentru investiții

PROIECTARE

proprii Apa Canal S.A. Galați și terți în domeniul rețelelor de apă,
canalizare, reparații obiective existente, documentații G.A., ridicări
topo, multiplicări planșe.

Identificarea pierderilor ascunse de apă, la cerere, atunci când apar
situații critice în exploatarea rețelei de distribuție a apei (cum ar fi lipsa

DEFECTOSCOPIE

de presiune sau infiltrații de apă în cămine de canal, telefonie,
termoficare sau subsoluri de imobile) sau prevenirea apariției
pagubelor materiale datorate infiltrațiilor produse de pierderile
ascunse de apă

METROLOGIE

Verificări metrologice efectuate contra cost pentru mijloacele de
măsurare cu Diametru nominal DN 50-150 mm

Proiectarea, actualizarea și întreținerea bazei de date de tip atribut

CARTARE G.I.S.

pentru rețelele de apă și canalizare din municipiul Galați și localitățile
din aria de operare a societății, precum și rafinarea informației
existente prin creșterea gradului de exactitate și complexitate.

ANALIZE DE

Prestarea contra cost a unor încercări fizico-chimice și microbiologice,
pentru apa potabilă, la solicitarea scrisă a clientului

LABORATOR

Prestarea contra cost a unor încercări fizico-chimice și biologice,

FIZICO-CHIMICE

pentru apa uzată, de suprafață și subterană (puțuri, izvoare etc.), la
solocitarea scrisă a clientului
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RAPORT FINANCIAR
Prezentăm mai jos situația principalilor indicatori economico-financiari :

Contul de profit si pierdere 2019
Venituri totale

115.758.878

Cheltuieli totale (fara impozit profit)

107.283.475

Profit brut

8.475.403

Impozit pe profit

1.328.610

Profit net

7.146.792

Repartizarea profitului pentru anul 2019
Profit brut

8.475.402
impozit pe profit

Profit net repartizat:

1.328.610
7.146.792

rezerva legala

423.770

rezerva din profit reinvestit conf. alin.3 art.22 Cod Fiscal

497.935

acoperirea pierderii contabile

0.000

dividende

0.000

profit alocat pt. Fondul IID*

2.979.716

profit alocat pentru cota de dezvoltare*

2.455.223

profit reinvestit din surse proprii de finantare*

790.148

Bilant contabil 31.12.2019
Active imobilizate

261.565.842

Active circulante

82.788.051

Cheltuieli in avans

104.666

Total active

344.458.559
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Valoarea activelor imobilizate prezintă o creștere de aproximativ 32,11%, față de
valoarea acestora la data de 31.12.2018, motivat de faptul ca in anul 2019 s-a continuat
acțiunea de contorizare cu contori cu citire la distanta, atât în municipiul Galați cât și în
județ, precum și alte imobilizari corporale (achizitii mijloace de transport și autoutilaje,
instalatii tehnice) și necorporale (dezvoltare program Emsys si achiziții de softuri).
Active circulante nete

31.12.2019

Stocuri materiale

565.246

Creante totale (fara provizioane)

21.650.114

Disponibilitati banesti

60.572.691

Total

82.788.051

Capitalul social total subscris și vărsat = 41.861.227,50 lei.

Rata profitului brut = Profit brut/Cifra de afaceri si exprima profitabilitatea activitatii
operationale = 8.475.402/106.106.454 * 100 = 7,98 %
Rata profitului din exploatare = Profitul activ. Exploatare / Cifra de afaceri exprima
profitabilitatea activitatii operationale = 8.234.069/106.106.454 * 100 = 7,76 %
Rata capacitatii de plata = Casa si conturi la banci / Datorii curente
= 60.572.691/13.607.219 = 4,45% (nivelul indicatorului peste 2, ofera garantia acoperirii
datoriilor curente din disponibilitatile aflate in conturile bancare)

Rata de indatorare = Total datorii / Total active = 38.268.526/344.458.559
= 0,11% (nivelul indicatorului este sub 0,5 nivel maxim acceptat
pentru a functiona in conditii de siguranta financiara)
Situatia neta = Active totale – Datorii totale
= 344.458.559 – 38.268.526 = 306.190.033 lei, situatia neta este
pozitiva ceea ce reflecta o buna gestiune economica.
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Fondul de rulment = Active curente – Pasive curente
= 82.892.717 – 13.607.219 = 69.285.498 lei, este pozitiv, ceea ce
înseamnă că, capitalul permanent finanțează o parte însemnată din activele circulante,
îndicând realizarea echilibrului firmei pe termen lung.
Nevoia de fond de rulment = (Stocuri + Creante) - Datorii curente
= ( 565.246 +21.650.114 ) – 13.607.219 = 8.608.141 lei
Trezoreria neta = Fond rulment - Nevoia de fond de rulment
= 69.285.498 – 8.608.141 = 60.677.357 lei
Trezoreria neta pozitiva, indica un excedent de finantare, concretizat in
disponibilitati in casa si in conturi bancare existente la data de 31.12.2019 in valoare de
60.572.691 lei, surplus monetar plasat in conditii de rentabilitate si securitate in depozite
bancare la termen, la care se adauga cheltuielile in avans in valoare de 104.666 lei.
Serviciul datoriei publice = Sold creditor cont 162 + Dobanda credit EximBank
= 28.657.980 + 1.165.128 = 29.823.108 lei
EBITDA = Rezultatul din exploatare inainte de amortizare, redeventa, impozit pe
profit si rezultatul financiar = 6.746.770 + (10.066.934 + 9.496.194 + 550.969 – 481.549)
= 28.926.980 lei
Serviciul datoriei publice / EBITDA = 29.823.108 /31.803.976 = 0,93%
Nivelul acestui indicator este subunitar, ceea ce inseamna ca afacerea genereaza
suficient profit pentru savarsirea datoriei, dar nu asigura si o rezerva suplimentara.
CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri a societăţii Apă Canal S.A. Galaţi a avut, în general, o evoluţie
ascendentă de-a lungul timpului, în anul 2019 ajungând la o cifră de 106.106.454 lei.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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PROGRAME DE INVESTIȚII
Apă Canal S.A. Galați este unul din primii operatori regionali care accesează
fonduri europene în cadrul Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), semnând
Contractul de Finanțare nr. 158/20.12.2017, aferent investiției ”Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Galaţi în perioada
2014- 2020”. Finanțarea proiectului este asigurată prin finanțare nerambursabilă din
Fondul de Coeziune.
Proiectul are ca obiective specifice lucrări privind reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă și a sistemelor de colectare a apei uzate din aria de operare a
operatorului. Valoarea totala a investitiilor, fara TVA, este de 151.417.843 euro.
Prezentăm mai jos stadiul contractelor încheiate în cadrul proiectului la
31.12.2019:

•

Contract GL-CS-01 - ”Asistență tehnică pentru managementul proiectului și
supervizarea lucrărilor”.
Valoarea contractată este de 22.618.614,06 lei fără T.V.A.
Număr contract – 3607/04.02.2019
Stadiul contractului – în derulare

•

Contract GL-CS-02 - ”Auditul proiectului”
Valoarea contractată este de 108.000 lei fără TVA
Număr contract - 17326 / 18.05.2018
Stadiul contractului – în derulare

•

Contract GL-CS - ” Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul
implementării lucrărilor conform Legii 10/1995
Valoarea contractată este de 926.990,00 lei fără TVA
Număr contract – 7720 / 20.03.2015
Stadiul contractului – în derulare

•

Contract GL-CL-01 - ” Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și
Smârdan
Valoarea contractată este de 102.821.009,87 lei fără TVA
Număr contract – 24842 / 12.07.2018
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Stadiul contractului – Lucrări executate :

•

•

UAT Galați

5.463 m sistem alimentare cu apă
911 m sistem de canalizare
reabilitare Rezervor 2 – GA Filești

UAT Smârdan

5.674 m sistem alimentare cu apă
7.291 m sistem de canalizare

Contract GL-CL-02 - ” Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Fundeni,
Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni
Valoarea contractată este de 162.417.603,20 lei fără TVA,
Număr contract – 27120 / 30.07.2018,
Stadiul contractului – Lucrări executate :
UAT Fundeni/Hanu Conachi

335 m sistem alimentare cu apă
10.348 m sistem de canalizare

UAT Tudor Vladimirescu

6.880 m sistem alimentare cu apă
3.669 m sistem de canalizare

UAT Piscu

1.495 m sistem alimentare cu apă
7.646 m sistem de canalizare

UAT Independența

1.104 m sistem alimentare cu apă
6.819 m sistem de canalizare

UAT Braniștea

11.508 m sistem de canalizare

UAT Șendreni

611 m sistem alimentare cu apă
15.230 m sistem de canalizare

Contract GL-CL-03 - ” Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și
Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci
Valoarea contractată este de 51.065.286,32 lei fără TVA
Număr contract – 24841 / 12.07.2018
Stadiul contractului – Lucrări executate :

UAT Cosmești

4.450 m sistem alimentare cu apă
2.912 m sistem de canalizare
1.500 m conductă de aducțiune Front captare
Cosmești - GA Furcenii Vechi – GA Movileni
1.060 m conductă de refulare SPAU C5
o stație nouă de pompare apă uzată SPAU C5

UAT Movileni

9.246 m sistem de canalizare
500 m conductă de aducțiune Front captare
Cosmești -GA Furcenii Vechi – GA Movileni
114 m conductă de refulare SPAU M2
o stație nouă de pompare apă uzată SPAU M2

SPAU T11

2.550 m conductă de refulare apă uzată
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•

Contract GL-CL-04 - ” Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Berești ”
Valoarea contractată este de 31.226.774,73 lei fără TVA
Număr contract – 25692 / 18.07.2018
Stadiul contractului – Lucrări executate :
UAT Berești

4.289 m sistem alimentare cu apă
2.056 m sistem de canalizare
58 m conductă de refulare apă uzată

UAT Berești Meria

3.535 m conductă de aducțiune GA Berești – GA Pleșa
850 m sistem alimentare cu apă
659 m sistem de canalizare
635 m conductă de refulare apă uzată

•

Contract GL-CL-05 - ” SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU
Galați, Depozit nămol UAT Șendreni ”
Valoarea contractată este de 43.824.691,00 lei fără TVA
Număr contract – 14814 / 02.05.2018
Stadiul contractului – Lucrări în curs de execuție

•

Contract GL-CL-06 - ” Stație tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de
la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale”
Valoarea contractată este de 67.809.950,95 lei fără TVA
Număr contract – 38885 / 22.10.2018
Stadiul contractului – Lucrări în curs de execuție

•

Contract GL-CL-07 - ” Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Tecuci”
Valoarea contractată este de 47.126.111,06 lei fără TVA
Număr contract – 25693 / 18.07.2018
Stadiul contractului – Lucrări executate :
UAT Tecuci

•

7.104 m sistem de alimetare cu apă
5.652 m conductă de aducțiune
6.957 m sistem de canalizare și refulare
4 stații de pompare apă uzată

Contract GL-CL-08 -” Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Pechea și
Liești ”
Valoarea contractată este de 65.458.454,43 lei fără TVA
Număr contract – 23295 / 18.07.2018
Stadiul contractului – Lucrări executate :
UAT Liești

8.364 m sistem de alimentare cu apă
6.193 m sistem de canalizare

UAT Ivești

4.439 m sistem de alimentare cu apă
3.464 m sistem de canalizare
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UAT Barcea

4.893 m sistem de alimentare cu apă
2.139 m sistem de canalizare

UAT Umbrărești

2.319 m sistem de alimentare cu apă
4.127 m sistem de canalizare

UAT Drăgănești

1.481 m sistem de alimentare cu apă
1.833 m sistem de canalizare

UAT Pechea

2.425 m sistem de alimentare cu apă
2.385 m sistem de canalizare

UAT Slobozia Conachi

615 m sistem de alimentare cu apă

UAT Cuza Vodă

390 m sistem de alimentare cu apă
250 m sistem de canalizare

•

Contract GL-CL-09 - ” Lucrări de apă și apă uzată în aria de operare”
Valoarea contractată este de 24.817.443,04 lei fără TVA
Număr contract – 15828 / 09.05.2018
Stadiul contractului – în derulare

•

Contract GL-CL-10 - ” Proiectare și execuție lucrări de automatizare, instalații
electrice și dezvoltare / implementare sistem SCADA Regional pentru obiective în
infrastructura de apă și apă uzată din aria de operare din județul Galați ”
Valoarea contractată este de 3.373.568,00 lei fără TVA
Număr contract – 15210 / 04.05.2018
Stadiul contractului – Lucrări executate :

în județul Galați

s-a predat proiectul tehnic și detaliile de execuție
s-au montat 45 de tablouri de monitorizare la
hidrofoarele din Galați
s-au montat 8 de tablouri de monitorizare la
hidrofoarele din Tecuci
la dispeceratul Galați s-au montat : servere, UPS-uri,
videowall, mobilier, UPS stații de lucru, imprimante
la dispeceratul Tecuci s-au montat : servere, UPS-uri,
mobilier, UPS stații de lucru, imprimante
s-au instalat licente pe serve la Dispeceratul Galați și
Tecuci
s-a predat generator electric la Dispeceratul din
Galați
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INVESTITII DIN SURSE PROPRII
În anul 2019 APĂ CANAL S.A. a investit din surse proprii (fond IID, cota de
dezvoltare, amortizare, profit reinvestit și conturi productie) suma de 17.023.428,05 lei,
având un grad de realizare a învestițiilor de 86,83% din programul de investiții, astfel:
Valoare
- lei realizata
2019

Nr. Denumire investitie
Investitii pentru funcționarea obiectivelor / asigurarea serviciilor operatorului
1

Aparatura de laborator

63.928,00

2

Echipament mobil de exploatare cu camera video

298.896,00

3

Terminal citire contori apă

129.100.00

4

Sisteme de calcul diverse licente

5

Sistem implicuit

6

Dezvoltari suplimentare neprevăzute pentru EMSYS și Call Center

43.040,00

7

Actualizari lunare pentru serviciul online de dezvoltare și securizare

43.344,82

8

Softuri

9

Licențe ( Windows, CAD, WinDoc Deviz)

10

Cabinet metalic pentru echipamente de securitate și pentru server

11

Echipamente de interconectare rapida și de protejare a rețelelor din sediul societății și din afara

12

Aparat de sudură a rețelelor bazate pe fibră optică

13

Unitate de stocare pentru fisierele societății și cele ale sistemului GIS

14

Dispozitiv necesar receptării de date satelitare și efectuarea de măsurători în teren

3.800,00

15

Electropompe și motopompe

8.170,00

16

Centrifuga digitală

4.102,78

17

Colorimetru spectroquant pentru determinări cantitative de clor rezidual

5.120,00

18

Densiometru pentru măsurarea turbidității suspensiilor de celule

3.200,00

19

Pompa dozatoare hipoclorit de sodiu

4.451,07

20

Centrala termică electrică 32 kw

10.570,50

21

Recarosare cisternă (transformare în autobasculantă)

52.300,00

22

Echipamente de sudare

34.841,00

23

Grup electrogen și generatoare

24

Mașina de tuns iarba și motocoase

27.450,36
129.500,00

1.000,00
15.157,56
4.450,00
45.925,00
7.600,00
13.800,00

122.050,00
61.973,92

24

25

Aparat de protecție respiratorie

3.280,67

26

Inductor de încălzit rulmenți

8.370,00

27

Tricicle electrice pentru intervenții în aria de operare

87.920,00

Investitii pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale
1

Achiziții contori apa rece cu citire la distanță, rest acord cadru 2017

1.312.283,70

2

Achiziții contori apa rece cu citire la distanță, acord cadru in derulare 2019

6.799.406,45

3

Reabilitare Front Captare Cosmești, reforare foraje F12, F16, F19, F26 + studiu hidrogeologic

372.447,58

4

Inlocuire colector Dn 600 mm în Targu Bujor

601.294,70

5

Studiu hidrogeologic si executie foraj cu instalatii si constructi aferente

193.017,92

6

Reabilitare conductă distribuție Dn 160 mm in Liești

38.086,64

7

Extindere rețea de alimentare cu apă UAT Cavadinești – etapa 1

33.543,73

8

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm – Dn 150 mm pe strada Nicolae Alexandrescu

9

Montare instalație de recirculare apă pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apă

10

Reabilitare rețea apă potabilă în cartier Mazepa 2

483.693,21

11

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm – Dn 200 mm în cartier Nae Leonard

979.575,82

12

Reabilitare reațea apă potabilă pe strada Navelor

13

Reabilitare rețea apă potabilă în cartier Siderurgiștilor Vest la blocurile 9G, 9F, 9H, 10A, 10B,

Reabilitare rețea apă potabilă pe strada Egalității Centru la blocurile Egreta1, Egreta 2, Lastun,
Cocor1, Cocor2, Lebăda1, Lebăda2

15

43.712,96

1.235.708,20

10D, 10E, 7G, 7F
14

407.419,80

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 mm – Dn 150 mm pe strada Brăilei la blocurile BR1C,
BR1B, BR1A, BR2, BR3, BR5A, BR5B, A1, A2, A3

16

Grupuri de pompare hidromodule în Municipiul Galați

17

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn100 mm în cartier Micro 14 strada Aurel Vlaicu
la blocurile SD6A-SD6B-SD6C-A2 / SD4C-SD4B-SD4A / C5A-C5B-C5C-D4, S9-B9-B4 / S8-

535.503,93

904.454,57

229.914,00
250.700,00

163.770,69

B2-S7A-S7B-S7C-S7D-G2 / C1 / D6A / H1-H3
18

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 mm – Dn100 mm în cartier Micro 14 la blocurile N3A-N4N5-N6-N7-N8-M1A-M1B-S6A-S6B-S6C
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Reabilitare rețea apă potabilă dn 100 mm în cartier Mazepa1 la blocurile Gorun, Dafin,
Pescaruș, SC16, Paltin 2A, Paltin 2B, Complex Potcoava, R5 din strada Romulus

20

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200mm – Dn 150mm- Dn 100mm în cartier Micro 21 la
blocurile K8, M6, L16, K7, K8, Camin Apaterm

21

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 200 – Dn 100mm în cartier Siderurgiștilor Vest la blocurile 7A,
7B, 7C, 7D, 7E, 7H, 8A, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 11B

22

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 400mm în cartier Micro 20 pe strada Brăilei tronsonul B-dul
Dunărea – Oțelarilor și pe B-dul Dunărea tronsonul Brăilei – bloc B3

25

921.86

47.488,36

73.222,23

69.159,18
617.477,00
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Reabilitare rețea apă potabilă Dn 300 pe strada Brăilei tronson B7 – R3 – B6 – R4 – strada
Roșiori

231.523,55

24

Extindere rețea de alimentare cu apă UAT Cavadinești – etapa 2

30.020,29

25

Transmitere SCADA – Dispecerat Uzina de Apă nr. 2

11.714,00

26

Electropompe apă uzată și nămol îngroșat SEAU Galați

87.926,00

27

Electropalan SPAU-ri canalizare Mun. Galați

36.100,00
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RELAȚII CLIENȚI
Serviciul Relatii cu Publicul primește toate cererile, sesizările și reclamațiile
clienților, venite pe mai multe căi de comunicare :

telefonic (cal - center si dispecerat), registratura, fax, e-mail, sau direct la ghișeele
dedicate pentru relații clienți. Acestea se repartizează compartimentelor specializate și se
rezolvă în termen de 10 zile până la maxim 30 de zile.
Aspectele reclamate de clienți cel mai frecvent au vizat defecțiuni la bransamente și
conducte stradale, în cazul rețelelor de apă, respectiv înfundarea rețelelor stradale și a
racordurilor, în cazul celor de canalizare.
Pe parcursul anului 2019, au fost soluționate 1.464 de sesizari si reclamații, din
care 910 sesizari scrise și 554 sesizari telefonice.
Comunicarea datelor de interes pentru utilizatorii societății Apă Canal S.A. Galați
s-a realizat prin transmiterea unui număr de :
•

87 comunicate de presă postate și pe website,

•

157 anunțuri intervenții la rețelele de apă și canalizare,

•

71 actualizări informații pe website,

•

89 postări pe pagina Facebook,

•

354 reacții / răspunsuri pe pagina de Facebook

•

265 articole in presa scrisa și in mediul on-line

•

23.197 persoane au vizitat Pagina Web a societății

•

8.800 persoane au urmărit Pagina de Facebook.
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METODE DE PLATĂ
De-a lungul timpului, compania de apă a pus la dispoziția clienților metode
diversificate de plată, fără perceperea vreunui comision, prin :
•

Plata în numerar sau prin POS la casieriile Societatii Apa Canal SA Galați

•

Plata prin debit direct la rețelele bancare

•

Plata la bancomat (ATM/ATS/MFM)

•

Plata la terminalele PayPoint

•

Plata la centrele de plăți un-doi

•

Prin ordin de plata (internet banking, virament bancar)

•

Plata on-line, cu card bancar, direct de pe site-ul societății

Aproximativ 80% din încasările anului 2019 s-au realizat prin bănci, Pay Point sau
Centru un-doi.

Începând cu luna august 2019, societatea a pus la dispoziția clienților, pe site-ul
societății un portal pentru plata online a facturii de apă https://portal.apa-canal.ro

Prin intermediul portalului online se poate efectua:
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Ø

vizualizarea consumurilor lunare;

Ø

vizualizarea istoricului facturilor;

Ø

vizualizare factură;

Ø

plata online a facturilor;

Ø

evidența plăților la zi/soldului.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
Societatea Apă Canal S.A. Galați este în fiecare an prezentă în comunitatea locală și
cea profesională, activitățile și evenimentele importante fiind descrise succint în cele ce
urmeaza:

”Porțile deschise”
În cadrul acțiunii de responsabilitate sociala, societatea Apa Canal SA s-a implicat
prin activitatea de prezentare a stațiilor de tratare a apei și stațiilor de epurare elevilor și
studenților din județul Galati. Beneficiarii acestei
activități, respectiv un număr de 1.300 copii, elevi și
studenți, au avut astfel ocazia să cunoască cum se
produce apa, de la captare și până la întoarcerea
acesteia în emisar. Prin acțiunile derulate de APĂ
CANAL în parteneriat cu instituțiile de învățământ
sperăm să contribuim la conștientizarea tinerei
generații în ceea ce privește rolul și importanța apei, protejarea mediului înconjurător și
respectul pentru natură.

“ Școala Altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun! ”
Sute de copii au ales să participe la activități din cadrul Programului “Școala Altfel”
în cadrul societății noastre. La Uzina de Apă sau la Stația de Epurare din Galați au fost în
vizită elevi de la Colegiul Național „V. Alecsandri”, Liceul
Tehnologic „Costache Conachi” Pechea, Liceul Teoretic
„Dunărea”

și

Liceul

Teoretic

„Mircea

Eliade”.

La

obiectivele din Tecuci au efectuat vizite elevi de la Liceul
Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci și Școala Gimnazială
„Nicolae Bălcescu Tecuci. De asemenea, elevii din clasele
V-VIII din cadrul Școlii Gimnaziale „General Dumitru
Dămăceanu” Cosmești au vizitat Stația de epurare din
Tecuci în cadrul proiectului educațional „Copiii salvează planeta”, desfășurat în cadrul
„Săptămânii Educației Globale 2019”.
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De asemenea, Stația de Epurare a Apelor Uzate Galați a primit pe 22 mai vizita
unui grup de elevi de clasa a IV-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială nr.17 Galați, ca
parte a Proiectului „Acțiunea fiziologică a unor
metale și nemetale asupra organismului”, finanțat
de „Fondul Științescu”, gestionat de Fundația
Comunitară Galați. Elevilor le-au fost prezentate
cele mai importante obiective din cadrul Stației de
Epurare Galați și li s-a explicat rolul acestora în
prevenirea poluării mediului.

Ziua Mondiala a Apei (22 martie 2019)
Odată
deschise",

lansată
s-au

acțiunea

primit

foarte

"Porți
multe

solicitări de la unități de învățământ care
au dorit să efectueze vizite organizate la
obiectivele societății. Au vizitat uzinele
de apă și stațiile de epurare, copii de la
grădinițe, sute de elevi și studenți.

Au fost alături de noi: Școala Gimnazială „C-tin Gheorghe Marinescu”, Seminarul
Teologic Ortodox „Sf. Andrei”, Școala Gimnazială nr. 10 Galați, Școala Generală nr. 1
Șendreni, Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Liești, Școala Gimnazială „Lascăr
Catargiu” Schela și copii preșcolari de la
Grădinița

cu

program

prelungit

nr.

9.

Acestora li s-au adăugat copii de la Școala
Gimnazială nr. 9 Galați, școală parteneră a
societății APA CANAL cu un an în urmă întrun proiect educațional amplu, în care au fost
implicați sute de elevi de toate vârstele, de la
clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a.
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Stagii de practica.
Conștienți de importanța acumulării de
experiență în rândul studenților înainte de
absolvire și intrarea în câmpul muncii, am
oferit tinerilor care ar putea deveni pe
viitor specialiști în cadrul societății noastre
oportunitatea de a efectua stagii de
practică la APA CANAL S.A. Galați. În
acest scop am încheiat un acord de
parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos”. De asemenea, un protocol de acest fel a
fost semnat și cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași –
Facultatea de Horticultură, pentru ca doi studenți de la specializarea „Ingineria mediului”,
anul III, să efectueze stagiul de practică la Stația de Epurare Tecuci. În anul 2019 s-a
încheiat un contract de colaborare în vederea organizării și asigurării de stagii de
pregătire practică și cu Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați, pentru îmbunătățirea
pregătirii practice a elevilor și pentru integrarea pe piața muncii. Pentru a ajuta elevii să
înțeleagă latura practică a tehnicii analizelor de laborator, i-am primit, în repetate rânduri,
la Stația de epurare a apelor uzate și la Uzina de apă, pe elevii Colegiului de Industrie
Alimentara „Elena Doamna”, pentru efectuarea de lecții aplicative și lectii-vizită.

Schimburi de experiență
Stația de Epurare a Apelor Uzate
(SEAU) Galați a primit pe 22 octombrie
2019 vizita unei delegații internaționale.
Oaspeții au fost parteneri ai municipiului
Galați în proiectul „Urb-En Pact: Urban
Energy

Pact”,

programului

finanțat

„URBACT

în

cadrul

III, Rețele

de

Planificare a Acțiunilor”.
Proiectul reunește 9 parteneri din 7 țări - Franța, Polonia, România, Portugalia,
Italia, Grecia și Finlanda – și are ca obiectiv principal definirea planurilor locale de acțiune
pentru teritorii de tip „zero net energy (ZNE)” prin producerea și livrarea de energie din
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surse locale regenerabile. Delegația a vizitat investiția de la SEAU Galați în instalația de
producere a biogazului din nămolul rezultat în procesul tehnologic de epurare a apelor
uzate. Oaspeților li s-a explicat cum, în condiții anaerobe, în prezența bacteriilor mezofile
din nămol, are loc bioconversia materiei organice, cu formare de biogaz, utilizat în
procesul de cogenerare pentru obținerea de energie electrică și termică. Energia electrică
astfel produsă este utilizată pentru pompe, turbosuflante și alte echipamente ale Stației de
Epure și energia termică se consumă pentru păstrarea temperaturii optime în digestor și
pentru încălzirea spațiilor tehnice.
O altă delegație internațională a
vizitat pe 21 martie Stația de Epurare a
Apelor Uzate din Galați, la inițiativa
Liceul Teoretic "Sfânta Maria". Vizita a
făcut parte din proiectul Erasmus+
''Oraşele

viitorului,

cetăţeni

ai

viitorului", proiect în care sunt implicate
4

țări:

Franța,

Bulgaria,

Italia

și

România. Din delegația străină au făcut
parte 7 profesori și 22 de elevi iar
acestora li s-au alăturat 6 profesori și
12 elevi de la Liceul Teoretic "Sfânta Maria". Membrii delegației au vizitat câteva obiective
din cadrul Stației de Epurare și li s-au prezentat cele mai importante puncte ale stației.

Seminarii. Conferințe. Forumuri
În perioada 23 – 25 septembrie
2019, o delegație a societății a participat, la
București, la Palatul Parlamentului, la ediția
cu numărul 22 a „Forumului Regional al
Apei

Dunăre

-

Europa

de

Est”,

eveniment organizat de Asociația Română
a Apei, la care societatea Apa Canal SA
Galați a fost reprezentată de echipe de
specialiști din toate domeniile de interes.
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Forumul a cuprins o serie de conferințe,
seminarii

și

„Conferința

ateliere
Regională

de

lucru,
din

precum

Sud-Estul

Europei - Water Loss 2019”, în cadrul
căreia au fost propuse spre dezbatere teme
referitoare la ultimele evoluții, strategii, tehnici
și aplicații ale

celor mai bune practici

internaționale în managementul apei.

Un alt eveniment important în cadrul Forumului a fost Seminarul „Finanțarea
Infrastructurii de Apă prin Fonduri Europene în Perioada de Programare 20142020”, dedicat operatorilor regionali, care și-a propus să aducă clarificări din partea
instituțiilor responsabile, din țară și de la nivelul Comisiei Europene, privind cerințele
pentru implementarea proiectelor în infrastructura de apă și de canalizare/epurare prin
fonduri europene.

În a doua zi a „Forumului Regional al
Apei Dunăre Europa de Est” 2019 s-a
desfășurat

Concursul

„Instalare

Branșament sub Presiune”, aflat la a doua
ediție. Echipa APA CANAL SA Galați
(formată din doi instalatori și un șef) a
ocupat un onorabil loc 5, în condițiile în
care la concurs au participat 15 echipe
atât din România cât și din Ungaria și R.
Moldova. Proba de îndemânare a constat
în instalarea unui branșament contorizat
pe o țeavă de fontă de 150 mm, aflată sub presiune de 2 bari. Branșamentul realizat de
echipa Apa Canal Galați a fost pus în funcțiune în 4 minute și 30 de secunde. Concurența
între echipe a fost foarte strânsă: diferența între primul loc și al cincilea a fost de câteva
zeci de secunde.
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Parteneriate
Societatea APA CANAL SA a fost și în anul 2019 partener în cadrul campaniei de
informare / conștientizare și colectare DEEE intitulată „Orașe Curate – Galați”, alături de
Asociația

ECOTIC,

Serviciul

Public

Ecosal,

Primăria municipiului Galați, Transurb SA, Agenția
pentru Protecția Mediului Galați și Comisariatul
Garzii de Mediu Galați.
În cadrul acesteia, s-au distribuit 2.500 flyere și
s-au lipit afișe în punctele de lucru ale societății
pentru informarea locuitorilor privind caracterul
periculos

al

DEEA

și

necesitatea

colectării

separate a deșeurilor reciclabile. De asemenea, întreaga societate s-a implicat activ în
colectarea DEEA prin predarea de echipamente electrice și electronice uzate, în perioada
2-26 aprilie 2019 și 2-20 decembrie 2019.

PREMII ȘI DIPLOME
Diplomă de excelență pentru APA CANAL Galați
În perioada16 -17 mai 2019, în cadrul
Conferinței Naționale organizată de Asociația
Parteneriat
Europene
Construcții

pentru
și

Proiecte

Universitatea

București

–

și

Fonduri

Tehnică

de

Facultatea

de

Hidrotehnică, societatea APA CANAL S.A. a
primit PREMIUL DE EXCELENȚĂ pentru
performanțele

deosebite

obținute

în

dezvoltarea sectorului de apă cu fonduri europene POS Mediu și POIM. Evenimentul s-a
adresat celor mai relevanți actori implicați în sectorul de alimentare cu apă și canalizare și
a reprezentat un bun prilej pentru o analiză obiectivă a stadiului accesării finanțării
europene disponibile pentru sectorul de apă/apă uzată în exercițiul financiar 2014 - 2020,
dar și pentru împărtășirea experiențelor de bună practică înregistrate până în prezent.
34

Locul I în Topul Camerei de Comerț și Industrie Galați
La ediţia din anul 2019 a Topului Firmelor realizat de Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultură (CCIA) Galaţi, societatea APA CANAL S.A. s-a menținut pe primul loc în
domeniul „Servicii – captarea, tratarea și distribuția apei”, la categoria „Întreprinderi foarte
mari”.

Locul VI în Topul Național al firmelor
În cadrul Galei Topul Național al Firmelor, ediția XXVI, organizată de Camera de
Comerț și Industrie a României (CCIR), care a avut loc pe 7 noiembrie 2019 la Centrul
Expozițional Romexpo, societatea APA CANAL S.A. Galați a obținut diploma pentru
Locul VI la categoria „Întreprinderi Foarte Mari”, grupa „Captarea, tratarea și distribuția
apei”.
Premiile obținute de societatea APA CANAL S.A. GALAȚI ne onorează și dovedesc
seriozitatea și profesionalismul angajaților, calitatea serviciilor noastre, precum și faptul
că, printr-un management eficient, compania de apă reușește să fie zi de zi alături de
clienții săi și să reziste pe piață cu rezultate deosebite.

DIRECTOR GENERAL
ING. GELU STANDIRECTOR TEHNIC
PRODUCTIE

SEF SERVICIU

ING. AUREL CONDURACHE

ING. GINA LASCAR
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