
 

 
 

 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
          

 

O APĂ MAI BUNĂ ÎN ADJUD, PANCIU, MĂRĂŞEŞTI ŞI ODOBEŞTI 

În 10 noiembrie a.c. s-a desfăşurat conferinţa de presă organizată la începerea oficială a 
contractului de lucrări „Reabilitarea şi extinderea fronturilor de captare, aducţiuni, staţii de clorare, 

rezervoare şi staţii de pompare în aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu şi Adjud”  

 
 Miercuri, 10 noiembrie 2010, a fost organizată conferinţa de presă de deschidere oficială a contractului de 
lucrări menţionat mai sus care face parte din proiectul finanţat din Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu şi 
anume „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL VRANCEA”. La 
această conferinţă de presă au participat reprezentanţi ai Beneficiarului, SC CUP SA Focşani, ai Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”, ai Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea, reprezentanţi ai primăriilor 
oraşelor ce vor beneficia direct de rezultatele implementării contractului menţionat mai sus, ai Inspectoratului 
Teritorial în Construcţii şi reprezentanţi ai mass-media din Judeţul Vrancea.  

  
 Proiectului „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL 
VRANCEA” i-au fost alocaţi 107.068.652 euro din care 82.862.049 euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene, 
din Fondul de Coeziune. Acesta include contracte de lucrări destinate modernizării reţelelor de apă şi canalizare din 
19 localităţi din judeţul Vrancea, încadrate în şase aglomerări: Focşani cu satele componente Mândreşti, Pietroasa, 
Câmpineanca, Goleşti, Ceardac; Odobeşti cu sat component Unirea; Panciu cu satele componente Crucea de Jos, 
Crucea de Susu, Dumbrava, Satu Nou şi Neicu; Adjud cu sat Adjudu Vechi; oraşul Mărăşeşti; Homocea cu Lespezi.  
 

 Valoarea primului contract de lucrări din cadrul acestui proiect depăşeşte 7,5 milioane de euro, din care 
contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 5,8 milioane Euro şi a fost semnat în 20 
octombrie 2010 cu reprezentanţii SC Hidroconstrucţia SA Bucureşti.  Perioada de execuţie este de 36 luni cu o 
perioadă de garanţie de 12 luni.  

 

 Dl Director General al SC CUP SA Focşani, ing Gh. Vasilescu a prezentat participanţilor şi membrilor presei 
informaţii relevante despre proiectul aflat în implementare în judeţul Vrancea subliniind importanţa contribuţiei Uniunii 
Europene mai ales din punct de vedere financiar „Contractul prevede o contribuţie de 77% a Uniunii Europene în 
cadrul POS Mediu, Axa Prioritara 1, o contribuţie a Guvernului României, o alta a autorităţilor locale de aproape 
2% şi o contribuţie a SC CUP SA Focşani printr-un credit de peste 9,5 milioane de euro. Contribuţia Uniunii 
Europene este foarte mare ca valoare în sine mai ales că fără aceasta, o investiţie de o asemenea anvergură nu 
ar fi fost posibilă pe baza contribuţiilor autorităţilor locale sau centrale, iar doar prin credit ar fi fost imposibil de 
suportat de către consumatori. Credem cu tărie că prin această investiţie de calitate, prin utilizarea de echipamente 
performante, prin care se vor reduce consumurile energetice şi prin realizarea unei automatizări care să optimizeze 
consumurile generale, costurile vor fi şi ele la rândul lor optimizate iar reflectarea lor în tarife nu va deveni o 
povară pentru clienţii noştri.” 

  

 Tot la această conferinţă de presă, reprezentanţii companiei Louis Berger care asigură asistenţa tehnică şi 
supervizarea lucrărilor în numele Beneficiarului, SC CUP SA Focşani împreună cu reprezentanţii Contractorului, SC 
Hidroconstrucţia SA Bucureşti au prezentat obiectivele de atins precum şi beneficiile ce vor rezulta din 
implementarea acestui contract de lucrări.   

   

 
Persoana de contact: Mihaela Bordea, Ofiţer de Relaţii Publice, Unitatea de Implementare a Proiectului CUP SA Focşani 
Site: http://cupfocsani.ro/index.php; Tel:  0237/22.64.00 Fax: 0237 / 22.64.02 E-mail: dorin.cenusa@cupfocsani.ro / piu@bbs.ro 

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.” 
 

 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au 
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, 
democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea 
Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 
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