
 

www.cupfocsani.ro 

 

 
 

19.02.2016    

Conferință de presă pentru prezentarea contractului 
“Automatizarea și monitorizarea sistemului de alimentare cu apă precum și a  

stațiilor de pompare pentru apele uzate colectate din localitățile Focșani, 
Câmpineanca și Golești, aglomerarea Focșani, județul Vrancea” 

 
 
Compania de Utilități Publice SA Focşani a organizat, în data de 18 februarie 2016, la Consiliul Județean 
Vrancea, o conferință de presă cu ocazia finalizării contractului „Automatizarea și monitorizarea 
sistemului de alimentare cu apă precum și a stațiilor de pompare pentru apele uzate colectate din 
localitățile Focșani, Câmpineanca și Golești, aglomerarea Focșani, județul Vrancea”. 
 
Atât reprezentanții presei cât și publicul au avut astfel prilejul de a cunoaște în detaliu etapele derulării 
contractului, cuantumul investiției, rezultatele concrete și beneficiile aduse comunităților locale din 
județul Vrancea. 
 
Investiția privind automatizarea şi monitorizarea sistemului de alimentare cu apă precum și a stațiilor 
de pompare pentru apele uzate colectate din localitățile Focșani, Câmpineanca și Golești are o valoare 
de 10.859.320, 51 lei fără TVA. Contractul presupune o durată de implementare de 20 de luni din care 8  
alocate (fazei de execuție) şi 12 – P.N.D. (garanție lucrări), cu începere din 15.04.2015. 
 
Sistemul nou creat va asigura atât monitorizarea, cât și comanda de la distanță a elementelor de 
execuție din cadrul infrastructurii de apă (stații de pompare, pompe, foraje, vane etc.) Totodată a fost 
creată infrastructura necesară unei mai bune monitorizări a obiectivelor din teren, prin instalarea de 
camere video de înaltă performanță, a sistemelor de detecție efracție și incendiu. 
 
În calitate de unic operator regional, SC CUP Focșani SA este responsabil de asigurarea serviciilor de 
calitate în ceea ce priveşte furnizarea de apă potabilă și de asigurarea epurării corespunzătoare a apei 
uzate. Compania implementează proiectul „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ ÎN JUDEȚUL VRANCEA”, o inițiativă amplă desfășurată în 19 localități din județul Vrancea, 
încadrate în şase aglomerări: Focşani, Odobeşti, Panciu, Adjud, Mărăşeşti şi Homocea. Proiectul, cu o 
valoare totală de 107.086.652 Euro este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 
Sectorial „Mediu” 2007-2013. 
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