
INFORMARE 
 
Ref. Probleme în preluarea apei de către sistemul de canalizare în urma 

precipitațiilor abundente din data de 11.06.2020, din cauza blocării grătarelor gurilor 

de scurgere cu resturi de vegetație, gheață, pietriș și resturi de materiale rămase pe 

străzi după furtuna din aceeași seară 

 

În urma furtunii puternice și a căderilor abundente de precipitații și grindină (în debit 

mare și pe o perioadă scurtă de timp), s-au semnalat probleme în preluarea apei de 

către sistemul de canalizare pe unele străzi. Practic, grătarele gurilor de scurgere a 

apelor pluviale din mai multe zone ale orașului au fost colmatate din cauza resturilor 

de vegetație (frunze și crengi adunate pe străzi după furtuna care a însoțit ploaia), a 

grindinii căzute în cantități mari și de mari dimensiuni, dar și a materialelor de 

construcții și resturilor de materiale antrenate de pe străzi. 

 

Echipe ale Societății APA CANAL S.A. Galați au intervenit imediat pe străzile 

orașului pentru a degaja gratarele gurilor de scurgere. S-a acționat în primă fază în 

zonele unde s-au semnalat cele mai mari probleme, apoi și în restul orașului. Astfel, 

în jurul orelor 22.00 toate canalizările au preluat fără probleme apa iar străzile au 

devenit din nou practicabile. 

 

Stațiile de pompare ape uzate și Stația de epurare a municipiului Galați au lucrat la 

capacitate maximă pentru preluarea întregii cantități de apă pluvială. Au fost 

antrenate în sistemul de canalizare cantități semnificative de reziduuri materiale și 

vegetale, care au încărcat grătarele din stațiile de pompare, personalul acestora 

intervenind permanent pentru degajare și facilitarea funcționării în parametri a 

pompelor. 

 

Se acționează în continuare, pentru degajarea grătarelor gurilor de scurgere, se 

verifică în permanență zonele vulnerabile unde există riscul acumulării de aluviuni și 

vegetație și se intervine local pentru a asigura funcționarea în parametri a sistemului 

de canalizare, cu atât mai mult cu cât și în următoarea perioadă de anunță fenomene 

meteo deosebite. Personalul departamentului canalizare este mobilizat pentru 

intervenția imediată, punctuală, la locațiile în care identificăm sau avem sesizări 

privind probleme în funcționarea rețelei de canalizare. 

 


