
 
 

  

             COMUNICAT  DE PRESĂ 

        privind realizarea unor lucrări de investiții în sistemul de alimentare         

cu apă potabilă, lucrări ce implică oprirea Stației de Repompare FILEȘTI 

                35790/03.12.2021   

 
 După cum am informat încă de la începutul anului, în 2021, în infrastructura de apă potabilă 
din municipiul Galați s-au derulat și se derulează lucrări de investiții majore, atât la conducte 
magistrale de apă, cât și în Stația de Repompare Filești, lucrări finanțate din fonduri europene în 
cadrul programelor accesate atât de către Societatea APA CANAL S.A. Galați, cât și de  Primăria 
Municipiului Galați și Consiliul Județului Galați. 

 În perioada imediat următoare, respectiv în 08.12.2021, în cadrul proiectului „Modernizare 

linii de tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc”, derulat de 
Primăria Municipiului Galați,  

• LEMACONS va efectua cuplarea conductei magistrale de alimentare cu apă potabilă 
Dn600mm din str. H. Coandă (zona Kaufland) la  magistralele de apă aferente Stației de 
Repompare Filești.  

• TANCRAD va executa cuplarea conductei noi Dn300mm FD la rețeaua de distribuție din 
aceeași zonă.  

 Execuția acestor lucrări necesită oprirea Stației de Repompare Filești în data de  08 

decembrie 2021, interval orar: 8.00 – 24.00. 

 Prin urmare, în intervalul orar anterior menționat alimentarea cu apă potabilă va fi sistată 
pentru consumatorii arondați Stației de Repompare Filești (blocuri, abonați casnici, agenți 
economici, instituții) din arealul cuprins între: str. Gh. Doja, bdul. G. Coșbuc, str. Drumul 

Viilor, str. N. Mantu, str. Drumul de Centură, Sat Filești, Calea Smârdan, respectiv 

următoarele cartiere, cu străzile adiacente: Cartier Aurel Vlaicu, Cartier Siderurgiștilor Vest, 

Cartier Micro 14 (inclusiv Viaduct), Cartier I.C. Frimu, Cartier Filești, Sat Filești, Cartier 

Micro 38, Cartier Micro 39A, Cartier Micro 39B, Cartier Micro 39C, Cartier Micro 40, 

Cartier Micro 13B.  

 Pentru situații deosebite, APA CANAL S.A. Galați va pune la dispoziție cisterne cu apă. 
Acestea sunt amplasate în: Micro 39C (bloc A1 – parcare), Micro 40 (str. Av. M.Zorileanu, zona 
bloc I2 – Școala 30) și Biserica Sf. Mina (str. Tecuci). În situații speciale se poate solicita cisterna 
mobilă. Cererile pot fi făcute la Dispeceratul societătii noastre, la numerele de telefon 0236.463294 
și 0236.473380 int.133. 

 Rugăm toţi abonații afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva necesară de apă pentru 
consum şi uz casnic în perioada întreruperii furnizării apei. 

 

 Concomitent cu lucrările constructorului din proiectul Primăriei Galați, personalul  APA 
CANAL S.A. Galați va efectua o serie de lucrări proprii, complexe, atât în instalațiile din interiorul 
Stației de Repompare Filești, cât și în rețeaua de distribuție apă aferentă stației, respectiv: 

• Înlocuire vană Dn800mm conductă alimentare apă Serbești-Galați – nod A (intrare în Stația 



Filești) 

• Remediere avarii conducte apă Dn1000mm - rețea aspirație pompe (instalații interioare 
stație) 

• Înlocuire vana Dn200mm în rețeaua de distribuție apă potabilă din zona blocurilor C9-B6 
Micro 39A 

• Înlocuire vana Dn100mm în rețeaua de distribuție apă potabilă din zona blocului P3A  str. 
Călugăreni 

• Anulare conductă apă amplasată în domeniu privat – str. Drumul Viilor nr.8. 

 

 S-a luat în calcul reducerea cât mai mult posibil a impactului acestei opriri asupra populației 
alimentate din stația Filești. 

 Subliniem faptul că aceasta este ultima oprire majoră de apă din anul 2021 pentru lucrări de 
investiții, programate, la magistralele de apă potabilă din zona Stației de repompare Filești. 

 Ne cerem scuze față de consumatorii afectați de sistarea apei potabile, mulțumim pentru 
înțelegere și îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea 
lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp.  

 
 


