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PREZENTARE GENERALĂ 

 Activitatea generală a societății Apă Canal Galați S.A. Galați a fost influențată și afec-

tată de provocările pandemiei de coronavirus. Managementul societății a făcut eforturi în per-

manență pentru asigurarea a tot ceea ce a fost necesar pentru a ne proteja și a lucra în 

condiții normale, astfel încât calitatea și continuitatea serviciului să nu aibă de suferit, iar 

parametrii economici și financiari ai activității desfășurate să înregistreze în continuare un 

nivel ridicat de performanță. 

ECHIPA MANAGERIALĂ a societăţii în anul 2021, cu următoarea componenţă : 

•  GELU STAN – Director General 

• AUREL CONDURACHE – Director Tehnic Producţie 

• VIVIANA ŢANU – Director Economic 

  

CONSILIULUL DE ADMINISTRAȚIE a fost schimbat în anul 2021, astfel : 

❖ Președinte – Popa Florin 

❖ Vicepreședinte – Horga Emil 

❖ Membrii – Stan Gelu, Condurache Aurel, Martin Cristinel Mihai, 

Macovei Elena Aura, Danu Paul Petrică 

 

PERSONALUL SOCIETĂȚII la sfârșitul anului 2021 era format din 1.039 angajați, 

din care 349 de femei și 690 de bărbați, încadrați în diferite categorii de personal, astfel : 

 

Personal de conducere 50 

Studii superioare 188 

Studii medii 46 

Maiștri / Șefi formație 21 

Muncitori calificați 709 

Muncitori necalificați 25 

 



 

 

ARIA DE OPERARE 

 

Unități administrativ – teritoriale deservite 

 În cursul anului 2021 au fost preluate 4 unități administrativ-teritoriale, astfel că, la 

sfarșitul anului aria de operare cuprindea 38 de unităţi administrative și 98 localităţi deservite 

din județ. 

APĂ CANAL S.A. Galaţi asigură serviciul public de alimentare cu apă potabilă în : 

✓ municipiile : Galați și Tecuci 

✓ orașele : Berești și Târgu Bujor 

✓ zona de agrement : Pădurea Gârboavele 

✓ comunele : Liești, Ivești, Umbrărești, Barcea, Pechea, Sendreni, Movileni, 

Cosmesti, Nicorești, Slobozia Conachi, Beresti Meria, Smardan, Cavadinesti, 

Tudor Vladimirescu, Piscu, Branistea, Fundeni, Independeța, Drăgănești, Cuza 

Vodă, Cudalbi, Valea Mărului, Rădești, Cuca, Bălăbănești, Vârlezi, Vlădești, 

Grivița, Băleni, Vânători, Scânteiești, Băneasa și Suceveni. 

 

APĂ CANAL S.A. asigură serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate în :  

✓ municipiile : Galați și Tecuci 

✓ orașele : Târgu Bujor și Berești 

✓ comunele : Pechea, Slobozia Conachi, Cuza Vodă, Liești, Umbrărești, Ivești,  

Barcea și Drăgănești. 

 

Populație deservită 2020 2021 

Număr total de locuitori în UAT-uri 418.322 429.320 

Număr locuitori deserviți cu apă 393.955 406.223 

Număr locuitori conectați la sistemul de canalizare  297.968 297.968 

 



 

Sisteme administrate – Date sintetice 

Lungimea rețelei de apă și canalizare  

Indicator 2020 2021 
Realizat și/sau 

preluat în 2021 

Foraje / puțuri / drenuri 299 318 19 

Aducțiune (metri) 230.324 241.100 10.776 

Distribuție (metri) 1.695.271 1.805.988 110.717 

Rețea de canalizare (metri) 991.677 991.677 0 

 

Branșamente apă și racorduri canalizare 

Indicator 2020 2021 Realizate în  

2021 

Număr total branșamente 117.591 126.659 9.068 

Număr total racorduri  80.450 84.307 3.857 

 

Stații de tratare /pompare /epurare apă 

Specificație 2020 2021 

Stații tratare / clorinare apă potabilă 46 55 

Stații pompare apă potabilă 60 65 

Stații pompare apă brută 2 2 

Stații pompare apă uzată 69 69 

Stații de epurare 5 5 

 

Volum fizic de apă cumpărată și facturată (mc) 

Specificație 2020 2021 

Volum de apă brută cumpărată 27.299.937 26.836.468 

Volum de apă potabilă facturată 15.060.553 14.238.483 

Volum de apă uzată facturată 14.249.477 16.360.099 

Volum de apă epurată 38.168.239 36.845.175 

 



 

 

INDICATORI SPECIFICI   

 Lungimea specifică a rețelei de distribuție este lungimea rețelei de distributie 

raportată la numarul de locuitori asigurati cu apa : 

Indicator U.M. 2020 2021 

Lungimea specifica ml/loc. 4,25 4,45 

 

Lungimea specifică a rețelei de canalizare este raportul dintre lungimea efectivă 

a rețelei și numărul de locuitori racordați la rețea : 

Indicator U.M. 2020 2021 

Lungimea specifica m/loc 3,32 3,32 

 

Populația racordată la canalizare reprezintă raportul dintre populația conectată 

la canalizare si populatia totala a regiunii : 

Indicator U.M. 2020 2021 

Populatia racordata la canalizare % 71,23 68,83 

 

Gradul de contorizare reprezintă numărul de contoare montate pe branșamentele 

consumatorilor raportat la numărul total de branșamente : 

Indicator U.M. 2020 2021 

Gradul de contorizare % 98,03 98,03 

 

Evolutia consumului specific de energie : 

Indicator U.M. 2020 2021 

Consum specific de energie electrica Kwh/mc 1,59 1,70 



 

 Raportul indicatorilor pentru apa care nu aduce venituri : 

Indicator U.M. 2020 2021 

Volum cumpărat mii mc 27.299,94 26.836,47 

Volum facturat mii mc 15.060,55 14.238,48 

Pierderi (NRW) % 44,83 46,94 

 

 Volumele de apă uzată facturate către utilizatorii din aria de operare : 

 

Localitatea si modul de evacuare ape uzate 

 

Emisar 

Volum de apă 

uzată (mii mc.) 

Grad de 

epurare 

2021 % 

GALATI   

evacuarea apelor uzate prin statia de epurare 

Dunare 
14.788 100% 

Siret 

TECUCI   

evacuarea apelor uzate printr-un sistem 

separativ de canalizare 

Barlad 

1.310 100% 
Tecucel 

TARGU BUJOR   

evacuarea pelor uzate prin statia de epurare 
Chineja 52 100% 

BERESTI 

 evacuarea apelor uzate direct in emisar 
Chineja 17 - 

AGL. PECHEA  

 evacuarea apelor uzate statia de epurare 
Suhurlui 97 100% 

AGL. LIESTI 

evacuarea apelor uzate statia de epurare 
Barlad 96 100% 

  

  

Înlocuiri / extinderi rețele apă / canal realizate prin investiții interne 

Aria de operare 
Înlocuiri rețele (metri) Extinderi rețele (metri) 

Apă Canal  Apă Canal  

UAT Cavadinești 0 0 1.900 0 

UAT Galați 15.366 0 79 0 

 



 

 

Laboratoare de analiză zilnică a apei în aria de operare 

Laboratoare Galați Tecuci Alte UAT-uri 

Apă potabilă 2 1 0 

Apă uzată 1 1 3 

 

Apă potabilă 

Teste de verificare a apei tratate organoleptice microbiologice fizico-chimice 

2020 2.958 20.319 18.109 

2021 4.239 22.366 21.517 

 

Apă potabilă 

Puncte de control în rețeaua de distribuție Galați Tecuci Alte UAT-uri 

2020 48 25 112 

2021 52 25 141 

 

Apă uzată 

Agenti economici monitorizati Galați Tecuci Alte UAT-uri 

2020 80 36 18 

2021 80 36 18 

 

 



 

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) 

 
Valoare  
admisa 

reglementata 

Valori medii 2021 

Uzina 2 Turnul de Apa Statia Filesti 

Parametri microbiologici    

colonii 22°C nr./ml 
Nicio modificare 

anormala 

0 0 0 

colonii 36°C nr./ml 0 0 0 

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 

Parametri chimici      

ph unit.ph 6,5 – 9,5 7,88 7,47 7,38 

conductivitate electrica µS/cm 2500 378 777 917 

turbiditate UNT 5 0,74 0,71 0,66 

oxidabilitate mg/l 5 1,48 0,94 0,82 

fier µg/l 200 26,75 36,90 39,00 

amoniu mg/l 0,5 0 0 0 

nitriti mg/l 0,5 0 0 0 

cloruri mg/l 250 5,33 3,26 2,65 

aluminiu µg/l 200 25,59 81,48 107,12 

mangan µg/l 50 139 32,38 2,59 

duritate (suma de Ca si 
Mg) °G minim 5 19,89 27,83 34,29 

sulfati mg/l 250 10,10 16,93 19,27 

clor rezidual mg/l ≥ 0,1- ≤ 0,5 40,77 81,65 101,96 

   

   

 

   



 

 

PARAMETRII DE CALITATE PENTRU APA UZATĂ deversată în anul 2021: 

Indicatori de calitate 
  

U.M. 

S.E. 

Galati 

S.E. 

Tecuci 

S.E. 

Tg.Bujor 

S.E. 

Liesti 

S.E. 

Pechea 

Temperatura ˚C 15,96 17,75 13,25 16,08 15,58 

ph unit. pH 7,71 7,51 7,48 7,53 7,47 

Materii in suspensie mg/l 13,13 26,08 23,17 24,83 27,00 

CBO5 mg/l 11,64 12,17 10,90 11,70 12,26 

CCO-Cr mg/l <30 <30 <30 <30 <30 

Reziduu fix mg/l 621,29 591,75 523,67 594,67 559,08 

Amoniu mg/l - 0,53 0,49 0,56 - 

Azotiti mg/l - 0,16 - 0,16 
- 

 

Azotati mg/l - 12,33 - 11,86 
- 

 

Azot total mg/l 3,62 5,32 3,71 4,88 5,68 

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 0,54 1,66 1,60 1,66 1,71 

Cloruri mg/l - 94,96 - - - 

Sulfati mg/l - 69,42 - - - 

Fenoli mg/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Fier mg/l - 0,38 - - - 

Zinc mg/l 0,0275 0,0275 - - - 

Cupru mg/l 0,0045 0,0023 - - - 

Crom mg/l - <0,0013 - - - 

Cianuri mg/l - <0,02 - - - 

Cadmiu mg/l - - - - - 

Plumb mg/l - - - - - 

Nichel mg/l - - - - - 

Fenantren mg/l - - - - - 

Produse petroliere mg/l - - - - 
Fara 

irizatii 

  



   

ACTIVITĂȚI CONEXE realizate în 2021 : 

 

DEFECTOSCOPIE (verificări rețele apă și canal) 

Număr solicitări 
Interne Externe (terți) 

780 45 

 

 

ANALIZE DE LABORATOR (solicitări externe) 

Număr solicitări 
Apă potabilă Apă Uzată 

154 160 

 

 

METROLOGIE (verificări contori) 

Verificări periodice (interne) Expertize metrologice (terți) 

Total Admisi Respinsi Total Admisi Respinsi 

1.133 750 383 302 164 138 

 

 

VIDANJARE 

Volum (mc) 
Galați Tecuci Alte UAT-uri 

13.842 1.605 1.747 

 

 



 

 

RAPORT FINANCIAR 

Bilanț contabil 

Indicatori 31.12.2020      31.12.2021 

Active imobilizate 446.281.467 598.604.082 

Active circulante 72.647.155 75.838.906 

Cheltuieli in avans 78.017 87.605 

Total active 519.006.639 674.530.593 

Active circulante nete 

Stocuri materiale 718.943 723.144 

Creante  totale (fara provizioane) 19.268.797 25.421.391 

Disponibilitati banesti 52.659.415 49.694.371 

Total 72.647.155 75.838.906 

Contul de profit si pierdere 

Venituri totale 123.832.610 132.703.814 

Cheltuieli totale (fara impozit profit) 114.785.903 138.212.817 

Pierdere brută 0 5.509.003 

Profit brut 9.046.707 0 

Impozit pe profit 1.182.814 2.241.643 

Pierdere netă 0 7.750.646 

Profit net 7.863.893 0 

  
   

 Capitalul social total subscris și vărsat la 31.12.2021 era de 41.868.228 lei. 

 

Cifra  de Afaceri  a societăţii Apă Canal S.A. Galaţi a avut o evoluţie ascendentă de-

a lungul timpului, în anul 2021 ajungând la o cifră de 126.116.149 lei. 

 

 Rata profitului brut = Profit brut înainte de amortizare și redevență / Cifra de afaceri si 

exprima profitabilitatea activitatii operationale = (-5.509.003 + (17.470.023 + 9.657.007)) / 

126.116.149 * 100  = 17,14 % 

 

 



  

 Rata capacitatii de plata = Casa si conturi la banci / Datorii curente   

                                         = 49.694.371 / 16.730.887 = 2,97%  

  

 Rata de indatorare = Total datorii / Total active =  58.540.419 / 674.530.593 

               = 0,09% (nivelul indicatorului este sub 0,5 nivel maxim acceptat 

pentru a functiona in conditii de siguranta financiara) 

  

 Situatia neta = Active totale – Datorii totale 

   = 674.530.593 – 58.540.419  = 615.990.174 lei, situatia neta este pozitiva 

ceea ce reflecta o buna gestiune economica. 

  

 Fondul de rulment = Active curente – Pasive curente 

           = 75.838.906 – 17.302.293 = 58.536.613  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 

                = (723.144  + 25.421.391) – 17.302.293  = 8.842.242 lei 

  

 Trezoreria neta = Fond rulment - Nevoia de fond de rulment 

       = 58.536.613 – 8.842.242 = 49.694.371 lei 

 Trezoreria neta pozitiva, indica un excedent de finantare, concretizat in disponibilitati 

in casa si in conturi bancare existente la data de 31.12.2021 in valoare de 49.694.371 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 87.605 lei.  

  

 Serviciul datoriei publice = Sold creditor cont 162 + Dobanda credit EximBank  

              = 45.804.559 + 981.143 = 44.823.416 lei 

  

 EBITDA = Rezultatul din exploatare inainte de amortizare, redeventa, impozit pe profit 

si rezultatul financiar = -5.200.570 + (17.470.023 + 9.657.007 + 0 – 308.433)  

               = 21.618.027 lei 

  

 Serviciul datoriei publice / EBITDA   =  44.823.416 / 21.618.027 = 2,07% 

 Nivelul acestui indicator este supraunitar, ceea ce inseamna ca afacerea genereaza 

suficient profit pentru savarsirea datoriei, asigurand si o rezerva suplimentara.                            



 

  

PROGRAME DE INVESTIȚII 

 

INVESTIȚII DIN SURSE EXTERNE 
 

În cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 – 2020 

(POIM), Apă Canal Galați pune în evidență, la sfârșitul anului 2021, progresul lucrărilor aflate 

în curs de desfăşurare, astfel : 

 

A.  ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată 

în judeţul Galaţi în perioada 2014- 2020” : 

➢ Contract GL-CS-01 ”Asistență tehnică pentru managementul proiectului și     

supervizarea lucrărilor”.   

  Număr contract - 3607/04.02.2019,  

  Valoarea contractată este de 22.618.614,06 lei fără T.V.A.,  

  Stadiul contractului –  în derulare; progres fizic : 51,52%; progres financiar: 44,04% 
 

➢ Contract GL-CS-02 ”Auditul proiectului”   

  Număr contract - 17326 / 18.05.2018 

  Valoarea contractată este de 108.000 lei fără TVA   

  Stadiul contractului – în derulare; progres fizic : 50,00%; progres financiar: 50,00% 

 

➢ Contract GL-CS ”Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul 

implementării lucrărilor conform Legii 10/1995 

  Număr contract – 7720 / 20.03.2015 

  Valoarea contractată este de 926.990,00 lei fără TVA 

  Stadiul contractului – în derulare; progres fizic : 88,88%; progres financiar: 0% 
 

➢ Contract GL-CL-01 ” Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și 

Smârdan 

Număr contract – 24842 / 12.07.2018 reziliat în data de 15.10.2020 și încheierea unui 

nou contract – 21701/26.07.2021 

Valoarea nou contractată este de 139.761.252,19 lei fără TVA 

 Stadiul contractului –  Lucrări executate : 

UAT Galați 

Reabilitare și extindere aducțiune 

Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă 

Reabilitare și extindere rețea canalizare  

Conducte de refulare  

 153 m 

 947 m 

 118 m 

4.563 m 



UAT Smârdan 

Reabilitare și extindere aducțiune 

Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă 

Reabilitare și extindere rețea canalizare  

Conducte de refulare 

276 m 

630 m 

8.688 m 

176 m 

       

➢ Contract GL-CL-02 ”Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Fundeni, 

Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni 

 Număr contract – 27120 / 30.07.2018, 

Valoarea contractată este de 165.905.086,05 lei fără TVA, 

 Stadiul contractului – Lucrări executate : 

UAT Fundeni/Hanu Conachi Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

514 m 

21.751 m 

UAT Tudor Vladimirescu Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

  7.714 m 

33.190 m 

UAT Piscu Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

  4.849 m 

27.613 m 

UAT Independența Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

5.723 m 

17.517 m 

UAT Braniștea Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

1.107 m 

26.170 m 

UAT Șendreni Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

3.018 m 

37.591 m 

UAT Galați 
Sistem de canalizare 2.938 m 

  

➢ Contract GL-CL-03 ”Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și 

Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci 

Număr contract – 24841 / 12.07.2018  

Valoarea contractată este de 51.065.286,32 lei fără TVA 

 Stadiul contractului – Lucrări executate : 

UAT Cosmești 

Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

Conductă de aducțiune Front captare Cosmești 

- GA Furcenii Vechi – GA Movileni 

Conductă de refulare SPAU C5 

Conductă de refulare SPAU C3 

Conductă de refulare SPAU C4 

Conductă de refulare SPAU C2 

Stații noi de pompare apă uzată  

4.699 m 

33.732 m 

   

9.710 m 

1.324 m 

716 m 

705 m 

1.170 m 

4 buc 

UAT Movileni 

Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

Conductă de aducțiune Front captare Cosmești 

-GA Furcenii Vechi – GA Movileni 

Conductă de refulare SPAU M2 

Conductă de refulare SPAU M1 

405 m 

24.990 m 

 

3.513 m 

509 m 

723 m 



 

Stații noi de pompare apă uzată  2 buc 

Conductă de transfer  

UAT Matca–SEAU Tecuci  

Conductă de refulare apă uzată SPAU T11 

Stație nouă de pompare apă uzată  

3.782 m 

1 buc 

 

➢ Contract GL-CL-04 ”Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Berești ” 

 Număr contract – 25692 / 18.07.2018 reziliat în data de 15.10.2020 și încheierea unui 

nou contract – 17290/14.07.2021 

Valoarea nou contractată este de 42.311.475,89 lei fără TVA 

 Stadiul contractului – Lucrări executate : 

UAT Berești Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

2.397 m 

3.002 m 

UAT Berești Meria 
Sistem alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

Conductă de refulare apă uzată 

3.204 m 

3.153 m 

297 m 

 

➢ Contract GL-CL-05 ”SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, 

Depozit nămol UAT Șendreni ” 

 Număr contract – 14814 / 02.05.2018 

Valoarea finală a contractului este de 46.304.059,47 lei fără TVA 

   Stadiul contractului – Lucrări finalizate :   

Depozit nămol SEAU Galați 
28.07.2021 recepție la terminarea lucrărilor 

SEAU Berești (capacitate 3.083 l.e.) 
16.08.2021 recepție la terminarea lucrărilor 

SEAU Movileni (capacitate 7.233 l.e.) 
18.08.2021 recepție la terminarea lucrărilor 

Depozit nămol UAT Șendreni 
31.08.2021 recepție la terminarea lucrărilor 

 

➢ Contract GL-CL-06 ”Stație tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la 

Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale” 

 Număr contract – 38885 / 22.10.2018 

Valoarea contractată este de 67.809.950,95 lei fără TVA 

 Stadiul contractului – în derulare; progres fizic : 81,96%; progres financiar: 77,74% 
 

➢ Contract GL-CL-07 ”Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Tecuci” 

 Număr contract – 25693 / 18.07.2018 

Valoarea contractată este de 46.959.283,56 lei fără TVA 

 Stadiul contractului – Lucrări executate :   

UAT Tecuci 

Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă 

Reabilitare conductă de aducțiune 

Reabilitare și extindere rețea de canalizare și refulare 

Stații noi de pompare apă uzată 

  23.455 m 

   5.652 m 

34.784 m 

14 buc 

 



   

➢ Contract GL-CL-08 ”Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Pechea și 

Liești ” 

Număr contract – 23295 / 18.07.2018 

 Valoarea contractată este de 65.458.454,43 lei fără TVA 

 Stadiul contractului – Lucrări executate : 

UAT Liești Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

11.213 m 

16.437 m 

UAT Ivești Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

4.721 m 

9.288 m 

UAT Barcea Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

6.598 m 

4.752 m 

UAT Umbrărești Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

4.932 m 

8.734 m 

UAT Drăgănești Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

5.782 m 

9.642 m 

UAT Pechea Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

4.147 m 

11.804 m 

UAT Slobozia Conachi Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

3.208 m 

7.317 m 

UAT Cuza Vodă Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

390 m  

250 m 

Aglomerarea Pechea și Liești Stații noi pompare apă uzată 50 buc 

 
 

➢ Contract GL-CL-09 ”Lucrări de apă și apă uzată în aria de operare” 

Număr contract – 14376 / 02.06.2020  

Valoarea contractată este de 28.083.243,00 lei fără TVA 

 Stadiul contractului – Lucrări executate : 

UAT Șendreni Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

770,96 m 

4.349,82 m 

UAT Braniștea Sistem de canalizare 

 

2.809,73 m 

 

UAT Independența Sistem de canalizare 

Stație pompare apă uzată 

1.702,40 m 

1 buc 

UAT Piscu 
Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

Stație pompare apă uzată 

1.270,93 m 

4.771,27 m 

4 buc 

UAT Smârdan 
Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

Stație pompare apă uzată 

3.301,45 m 

4.560,92 m 

1 buc 

UAT Berești Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

2.819,87 m 

2.793,81 m 



 

UAT Berești Meria 
Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

Stație pompare apă uzată 

721,20 m 

951,40 m 

2 buc 

UAT Cosmești 
Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

Stație pompare apă uzată 

873,08 m  

1.714,03 m 

1 buc 

UAT Fundeni –  

localitatea Hanu Conachi 

Sistem de alimentare cu apă 

Sistem de canalizare 

209,23 m 

3.973,50 m 

 

➢ 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 ” 

 Număr contract – 15210 / 04.05.2018 

Valoarea contractată este de 3.373.568,00 lei fără TVA 

 Stadiul contractului – Lucrări executate :   

Obiective integrate 

în aplicațiile SCADA 

Apa-Canal 

Dezvoltare software SCADA dispecerat Apă Galați 

Hidrofoarele din Galați 

Hidrofoarele din Tecuci 

Stația de pompare Uzina de Apă nr. 2 

Stația de pompare Turnul de Apă 

Stația de pompare Filești 

Stația de pompare Șerbești 

SCADA local GA Liești și STAP Liești 

SCADA local GA Pechea 

SCADA local GA Târgu Bujor 

SCADA local apă Tecuci (nou prevăzut) 

SCADA SEAU Galați 

SCADA SEAU Liești 

SCADASEAU Pechea 

SCADA SEAU Umbrărești (Târgu Bujor) 

SCADA SEAU Tecuci 

 

B. Proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi elaborare 

documentaţii de atribuire pentru proiectul de reabilitare şi extindere sisteme de 

alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Galaţi – etapa 2” : 

➢ Contract de finanțare nr. 503/05.03.2021 

Număr contract – 13722/11.05.2021 

Valoarea contractată este de 2.777.720,00 lei fără TVA 

Stadiul contractului – Lucrări finalizate :  

✓ Elaborare studiu geotehnic și topographic, 

✓ Elaborare documentații tehnice pentru obținerea certificatelor de urbanism, 

✓ Elaborare documentații de avize, acorduri, 

✓ Elaborare evaluare impact asupra mediului și a documentației pentru Natura 2000, 

✓ Elaborare analiză cost-beneficiu, 

✓ Elaborare studio de fezabilitate complet. 



 

 INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII 

 

 În anul 2021 APĂ CANAL S.A. a investit din surse proprii (fond IID, cota de dezvoltare, 

amortizare, profit reinvestit) suma de 17.034.415,56 lei, realizând un grad de finalizare a 

procedurilor de achiziție privind investițiile noi de 78,79 %, astfel: 

 

Nr. Denumire investiţie 
Valoare  
realizată 

 2021 

1 Aparatura de laborator 250.000,00 

2 Dezvoltari suplimentare neprevăzute pentru EMSYS și Call Center 121.174,00 

3 Actualizari lunare pentru serviciul online de dezvoltare  a aplicațiilor interne 6.995,00 

4 Actualizari lunare pentru serviciul online de dezvoltare  conținut interactiv pentru site-uri 3.961,00 

5 Actualizari lunare pentru serviciul online de dezvoltare  site-uri 1.450,00 

6 Unitate de stocare pentru fișierele societății 5.780,00 

7 Licențe ( Ablebis Data, Antivirus, CAD, WinDoc Deviz, Lex) 9.851,36 

8 UPS-uri pentru servere 19.128,00 

9 Servere 154.092,00 

10 Echipamente IT, desktop, laptop, videoproiector 226.380,00 

11 Container monobloc 84.900,00 

12 Autoutilitare  342.198,00 

13 Autoturism activitate producție 344.485,33 

14 Achiziții contori apa rece cu citire la distanță, acord cadru 2019  4.554.831,68 

15 Achiziții contori apa rece cu citire la distanță 3.748.661,60 

16 Extindere reţea de alimentare cu apă UAT Cavadineşti – etapa 2 214.633,04 

17 Execuţie conducte rezervă pentru alimentarea rezervoarelor 2x15.000 mc şi a Staţiei Fileşti 191.160,00 

18 Proiect pilot – parc panouri fotovoltaice  407.195,00 

19 Proiectare și execuție foraj 2.185,21 

20 Montare instalație de recirculare apă pentru reducerea consumului tehnologic la Uzina de Apă 320.597,48 



 

21 Reabilitare rețea apă potabilă pe strada Navelor 3.756,00 

22 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-

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

160.121,37 

23 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 
927,25 

24 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 
13.752,07 

25 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 
2.631,61 

26 „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Galaţi în 

perioada 2014 – 2020” – cheltuieli neeligibile 
2.857.623,85 

27 Front Captare Cosmeşti – reforare F12 , F16, F19, F26  si studiu hidrogeologic 3.000,00 

28 Reabilitare reţea apă potabilă Dn 400 pe strada Tuşnad, cartier Aurel Vlaicu 383.311,96 

29 Reabilitare reţea apă potabilă Dn 100 – 350 mm strada Alexandru Cernat – Armata Poporului 1.495.858,68 

30 Reabilitare reţea apă potabilă pe strada Nae Leonard, bloc C2, C2B, C4, C8A, C8, C10, C12, 

C14 
639.555,26 

31 Reabilitare rețea apă potabilă pe strada Traian – Serei – Carnabel – Basarabiei, bloc A17, A10A, 

A, B, C, A11, A12, A13, A14, A3, 20APT 
1.858,85 

32 Reabilitare rețea apă potabilă Dn 100 pe strada Logofăt Tăutu – Universității – Ion Creangă – 

Sahia - Labirint 
4.904,02 

33 Reabilitare rețea apă potabilă Dn 400 strada Domnească (tronson strada Basarabiei – strada 

Vasile Alecsandri) 
1.561,71 

34 Convertizoare frecvență 27.320,00 

35 Stație de tratare apă denitrare - deferizare 46.645,25 

36 Grupuri de pompare, pompe și electropompe 362.433,22 

37 Sistem inteligent de monitorizare a umidității solului  269.4975,76 

    

 

 

 



 

 

 

 Depozit de nămol la Șendreni 

 

 

Panouri fotovoltaice Șerbești        

               

 

 

 



 

 

RELAȚII CLIENȚI 

 

 La nivelul societății APĂ CANAL SA Galați, Serviciul Relatii cu Publicul are ca scop 

asigurarea și menținerea unei imagini unitare a societății în raport cu politica generală a 

acesteia, prin îndeplinirea acțiunilor de comunicare internă și externă, prin informarea 

publicului larg cu privire la principalele evenimente care marchează activitatea societății și 

prin implicarea în nevoile comunității implementând acțiuni de responsabilitate socială.   

Pe parcursul anului 2021, Serviciul Relații cu Publicul a procesat 1.194 de sesizari și 

reclamații, din care 629 sesizari scrise și 565 sesizari telefonice. 

           Comunicarea datelor de interes pentru utilizatorii societății Apă Canal S.A. Galați a 

fost realizată prin transmiterea unui număr de : 

• 32 comunicate de presă postate și pe website, 

• 140 anunțuri intervenții la rețelele de apă și canalizare, 

• 91 actualizări informații pe website, 

• 115 postări pe pagina Facebook, 

• 284 reacții/răspunsuri pe pagina de Facebook   

• 171 articole in presa scrisa și in mediul on-line  

• 48.529 persoane au vizitat Pagina Web a societății 

• 11.700 persoane au urmărit Pagina de Facebook.  

          

 RESPONSABILITATE SOCIALĂ 

Ca în fiecare an, societatea Apă Canal S.A. Galați este prezentă în comunitatea locală 

și cea profesională, astfel că în cadrul 

acțiunii de responsabilitate socială, a fost 

reeditată activitatea “Porți deschise”, prin 

intermediul căreia au fost prezentate elevilor 

și studenților stațiile de tratare a apei și 

stațiile de epurare din județul Galați.  

 



 

Din păcate, în anul 2021, din cauza pandemiei, au fost restricționate activitățile ce 

presupuneau contactul cu publicul. Pe timpul pandemiei, toate evenimentele s-au marcat 

prin postarea unor materiale informative și educative pe site-ul societății și pe conturile de 

pe rețelele de socializare. După demararea campaniei de vaccinare a adulților și, ulterior, a 

tinerilor, au fost organizate și acțiuni cu prezență fizică. 

 

      Acțiunile desfășurate au fost: 

 

A.  Ziua Mondiala a Apei - 22 martie 2021.  

Evenimentul a fost marcat prin postarea 

unor materiale informative și educative pe 

site-ul societății și pe conturile de pe 

rețelele de socializare.  

De asemenea, ne-am implicat în promovarea 

melodiei de campanie WATER SONG, 

produsă de Apele Române și CantusMundi 

(cel mai mare program de integrare socială 

prin muzică din România) de Ziua Mondială a 

Apei. WATER SONG include versuri și 

înregistrări cu sunete ale apei trimise de aproape 1.000 de copii. 

 

 

 

WATER SONG 



 

 

B. Lecții-vizită / Stagii de practică  

 Având în vedere importanța acumulării de experiență în rândul elevilor și 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 sau 

lecții-vizită la APA CANAL S.A. Galați. 

Un grup de elevi ai clasei a XII-a B de la 

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din 

Galați a efectuat în luna decembrie o 

lecție-vizită la Uzina de Apă din Galați. 

Domeniul pregătirii de bază al elevilor 

este „Protecția mediului”, calificarea 

„Tehnician ecolog și protecția calității 

mediului”, iar scopul vizitei de lucru a 

fost acela de a corela cunoștințele 

teoretice cu cele practice, în pregătirea examenului de competențe profesionale Nivel 4. 

Precizăm că accesul în Uzină s-a făcut numai după prezentarea testării rapide cu rezultat 

negativ. 

 

C. Seminarii / Schimburi de experiență 

 În luna noiembrie Uzina de Apă Galați a primit în vizită, la solicitarea Liceului de 

Transporturi Auto „Traian Vuia”, un grup de 25 de profesori și elevi.  

  Oaspeții, veniți din 

Cehia, Croația, Turcia și Italia, 

sunt parteneri ai unității de 

învățământ în cadrul Programului 

Erasmus + KA229 și au participat, 

în perioada 22-26 noiembrie 2021, 

la un proiect european care are ca 

temă „Apa este viață”, la care 

colegiul gălățean a fost gazdă. 

 

 

 



 

D. Campanii 

În anul 2016 societatea noastră a încheiat 

un acord de parteneriat privind  implementarea 

campaniei „Orașe curate – Galați” cu Asociația 

ECOTIC, Primăria Galați, SP Ecosal Galați, S.C. 

Transurb Galați și Agenția pentru Protecția 

Mediului Galați.  

Campania a continuat și în 2021, în lunile 

aprilie și octombrie, gălățenii fiind informați să 

predea corect echipamentele electrice și 

electronice uzate la punctele de colectare ale 

partenerilor locali de salubritate. În cadrul acestei 

campanii, APA CANAL S.A. Galați a distribuit 

populației flyere și a afișat postere informative în 

incinta punctelor de lucru. 

 

 

 De asemenea, în cadrul 

unei campanii de promovare a 

dragostei pentru prietenii 

necuvântători, în luna iunie, 

patrupezii Max, Tazz și Luna au 

fost primiți în vizită la Apa Canal. 

Max, un cățel de terapie sosit de la 

București, dar și prietenii săi 

gălățeni Tazz și Luna, au vizitat 

Apa Canal însoțiți de specialiștii 

Animal Society, sosiți pentru a ne 

spune poveștile de viață ale 

oaspeților patrupezi (toți fiind salvați de pe stradă) și detalii despre proiectele la care 

participă: terapii ale copiilor care suferă de afecțiuni speciale, sesiuni de destresare a 

studenților în perioada examenelor, activități cu vârstnici instituționalizați etc. Discuțiile 

interactive s-au axat pe obligativitatea vaccinării, microcipării, înregistrării și sterilizării câinilor 

cu stăpâni și schimbarea atitudinii oamenilor față de câinii fără stăpân. 



 

 

E. EXPOAPA 

Și în acest an Forumului Regional al Apei – Expoapa, care trebuia să se desfășoare la 

Palatul Parlamentului din București, a fost afectat de pandemie. Manifestările din cadrul 

forumului, care se adresau specialiștilor din domeniul apei (administratorii resurselor de apă, 

operatorii de alimentare cu apă și canalizare etc.) au fost desfășurate online. 

 

F. Conferințe 

Pe data de 6 Octombrie 2021, la Hotelul Vega a avut loc o conferință de presă în cadrul 

căreia a fost prezentat stadiul implementării „Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020”. La conferința de 

presă au luat cuvântul: Directorul Direcției Regionale de Infrastructură Galați, dl. Adrian 

Constantinescu, Directorul General al APA CANAL S.A. Galați, dl. Gelu Stan, reprezentantul 

consultantului – Asocierea Hill Internațional – Proiect Consulting, dl. Valeriu Ionuț Popa și au 

participat reprezentanți ai 

DRI Galați, ADI ”Serviciul 

Regional Apa Galați”, 

Consultantului HILL,  

APA CANAL S.A. Galați, 

precum și ai presei 

locale. 

 



  

G. Moș Crăciun vine de la APA CANAL 

 

 Moș Crăciun a trecut și în anul 2021 pe la 

APA CANAL S.A. Galați, și-a umplut sacul cu daruri 

dulci și a purces cât de iute pe drumuri pudrate cu 

nea, către copiii cuminți din medii defavorizate aflați 

în grija unor centre de servicii sociale. 

 

 

 
 

 

PREMII ȘI DIPLOME 

 

APA CANAL Galați, locul I în Topul Camerei de Comerț și Industrie Galați  

  

La ediţia din anul 2021 a Topului Firmelor realizat de Camera de Comerţ Industrie şi 

Agricultură (CCIA) Galaţi, Societatea APA CANAL SA s-a clasat pe Locul I în domeniul 

„Servicii – captarea, tratarea și distribuția apei”, categoria „Întreprinderi foarte mari”. 

  

 

 

 

 

 

 

 






