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SE MODERNIZEAZĂ REŢEAUA DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN FOCŞANI 

În 26 iulie a.c. s-a desfăşurat conferinţa de presă organizată la începerea oficială a 
contractelor de lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare 

din municipiul Focşani 

 

Marţi, 26 iulie 2011, a fost organizată în Sala de Şedinţe a Consiliului Local Focşani conferinţa de presă 
de deschidere oficială a contractelor de lucrări  pentru reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare în municipiul Focşani, care sunt incluse în proiectul regional „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA 
SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL VRANCEA” finanţat prin Programul Operaţional 
Sectorial (POS) Mediu – Axa Prioritară 1 - Sector Apă/ Apă uzată.  

Prin acest program se va îmbunătăţi accesul la reţeaua de apă potabilă şi de canalizare, România având 
obligativitatea de a respecta cerinţele privind calitatea apei  impuse de Uniunea Europeană prin Directiva 
98/83/EC. În prezent numai 52% din populaţia României este racordată la reţelele de alimentare cu apă şi 
canalizare şi peste 71% din apa uzată nu este epurată sau este epurată neconform. 

Contractele de lucrări pentru Municipiul Focşani au fost semnate în data de 7 iulie  2011, lucrările urmând 
a fi executate  de Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA  SA & SC PROBIT  și firma S.C.  VEGA ‘93 S.R.L. 
Termenul de realizare este de 18 luni, între iulie 2011 – ianuarie 2013. Lucrările se vor executa atât în oraşul 
Focşani cât şi în cartierul Mândreşti și constau în: 

- reabilitarea a circa 20 km din rețelele de alimentare cu apă  
- extinderea rețelelor de alimentare cu apă cu circa 15 km 
- reabilitare a circa 9,6 km din reţelele de canalizare  
- extinderea reţelelor de canalizare cu circa 21 km 

La conferinţa de presă au participat reprezentanţi ai Beneficiarului, S.C. CUP S.A. Focşani, reprezentanţi 
ai Primăriei oraşului Focşani şi ai Consiliului Local, ai companiei Louis Berger - firma de consultanţă pentru 
întregul proiect,  împreună cu reprezentanţii Antreprenorilor, S.C. Vega '93 S.R.L. şi S.C. Hidroconstrucţia 
S.A., precum şi reprezentanţi ai mass-media din Judeţul Vrancea. 

Detalii importante legate de calendarul de lucrări vor fi făcute publice prin intermediul site-ului de 
web www.cupfocsani.ro (site în curs de actualizare), dar şi prin intermediul mass-media din judeţul 
Vrancea şi al materialelor de informare difuzate în masă. 

La nivelul judeţului Vrancea valoarea totală a investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată ce se vor desfăşura 
în cadrul acestui proiect se ridică la 107.068.652 euro din care 82.862.049 euro reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene, din Fondul de Coeziune. 
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