
 
 

             COMUNICAT  DE  PRESĂ 
                    Cuplarea la magistrala de aducțiune Salcia-Liești 
                                       a noii Stații de Tratare Liești       

                           08.06.2021 
 

 În cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă 

Uzată în Județul Galați, în perioada 2014 - 2020", respectiv Contractul de lucrări                     

GL-CL-06 „Stație de tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și 

către Gospodăria de Apă Salcia", TANCRAD va executa în perioada 09-11 iunie 2021 cea 

de-a doua dintre cuplările noii Stații de tratare apă de profunzime Liești la conductele 

magistrale de aducțiune, respectiv cea la conducta Dn1000mm aducțiune Salcia-Liești. 

Cuplarea stației la conducta de aducțiune Dn1200mm Vadu-Roșca s-a executat în luna 

aprilie a acestui an. 

 Precizăm că noua stație de tratare apă de profunzime, înmagazinare și repompare 

Liești va deveni, în cursul acestui an,  un obiectiv major în sistemul de alimentare cu apă 

potabilă din județul Galați, cu rol important în realizarea indicatorilor specifici prevăzuți în 

Directiva Apei Potabile. Aceasta are ca scop diminuarea durității apei brute de adâncime și 

îmbunătățirea parametrilor de calitate. Stația de tratare Liești va deservi Aglomerarea Liești 

(comunele Barcea, Drăgănești, Ivești, Liești, Umbrărești), Aglomerarea Pechea (comunele 

Cuza Vodă, Pechea, Slobozia Conachi), comunele și satele din UAT Fundeni, UAT Tudor 

Vladimirescu, UAT Piscu, UAT Independența, UAT Braniștea, UAT Șendreni, precum și 

Municipiul Galați (prin intermediul Stației de Repompare Filești). 

 În toată perioada lucrărilor de cuplare a noii stații la conducta magistrală de 

aducțiune, executate de către TANCRAD, Operatorul APA CANAL S.A. Galați va lua 

măsuri de asigurare a serviciului de alimentare cu apă în parametri. Pentru aceasta, începând 

din 08 iunie 2021 se vor efectua manevrele necesare suplimentării necesarului de apă pentru 

consumatorii din municipiul Galați cu debit din sursa de suprafață (Dunărea), iar pentru 

localitățile de pe traseul conductei magistrale de la Salcia-Liești se va asigura apă din 

conducta de aducțiune de la captarea Vadu-Roșca. Este posibil să se furnizeze apă cu 

presiune mai redusă în localitățile Independența, Fundeni, Piscu, Sat V.Alecsandri – UAT 

Braniștea. 

 Având în vedere contextul epidemiologic actual și temperaturile ridicate, factori ce 

favorizează creșterea consumului de apă, facem un apel către toți beneficiarii serviciului de 

alimentare cu apă de pe traseul conductelor de aducțiune să folosească în mod rațional apa 

potabilă din rețeaua publică, doar pentru consum menajer, respectiv să nu folosească apa 

potabilă pentru irigații sau alte activități gospodărești (udatul gazonului, spălarea trotuarelor, 

aleilor etc), astfel încât furnizarea serviciului să se realizeze în condiții optime pentru toți 

utilizatorii serviciului.   

 Contractul de lucrări GL-CL-06 „Stație de tratare Liești, inclusiv conductele de 

aducțiune de la Vadu Roșca și către Gospodăria de Apă Salcia" are o valoare de 

67.809.950,95 lei fără TVA, o durată de execuție de 29 luni de la data ordinului de incepere 

(12.11.2018), la care se adaugă perioada de notificare a defectelor (36 luni) și are un stadiu 

fizic de execuție de aprox.70%. 


