
   

             COMUNICAT  DE PRESĂ 
        privind realizarea unor lucrări de anvergură în sistemul de alimentare         

cu apă potabilă pe parcursul anului 2021, lucrări ce implică oprirea 
             Stației de Repompare FILEȘTI 

           14198 /14.05.2021   

 

 După cum am informat și la începutul anului, în 2021, în infrastructura de apă potabilă din 
municipiul Galați 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 Asocierea Tancrad–Lemacons-Citadina 98–Mari Villa Com – Add 
Global Design va efectua, în cadrul proiectului „Modernizare linii de tramvai și carosabil str.Siderurgiștilor 
și 1 Decembrie 1918”, derulat de Primăria Municipiului Galați, intervenții la magistralele de apă aferente 
Stației de Repompare Filești. Se va interveni în zonele de intersectare a str. 1 Decembrie 1918 cu străzile 9 
Mai, Gladiolelor, Aurel Vlaicu și Podul Înalt. În același timp, magistralele Dn 1000 mm, Dn 800 mm, Dn 
600 mm și Dn 500 mm (reabilitate) vor fi conectate la sistemul hidraulic al rețelei de distribuție aferent 
Stației de Repompare Filești.  

 Toate aceste lucrări vor necesita oprirea Stației de Repompare Filești pentru   24 de ore, 
respectiv în intervalul:  19 mai ora 7.00 – 20 mai ora 7.00. 

 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. 

 S-au stabilit împreună cu antreprenorii lucrările ce vor fi executate, astfel încât la oprirea Stației de 
repompare Filești, absolut necesară pentru facilitarea acestora, să se realizeze cât mai multe intervenții 
posibile în rețeaua de apă din zona aferentă proiectului de investiții. Concomitent cu lucrările constructorilor 
din proiectul Primăriei Galați, personalul  APA CANAL S.A. Galați va efectua o serie de lucrări proprii în 
rețeaua de distribuție apă, în puncte critice, la care nu s-a putut interveni în anul 2020 din cauza pandemiei 
de coronavirus și obligativității asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă. S-a luat în calcul 
reducerea cât mai mult posibil a impactului acestor opriri asupra populației alimentate din stația Filești. 

 Subliniem faptul că magistralele de apă potabilă din municipiul Galați, dar și cele de aducțiune 
pentru municipiul Galați trebuie supuse unui amplu proces de modernizare pentru a prezenta siguranță în 
exploatare, pentru a asigura condițiile necesare furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă continuu 
și în parametri. 

 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.  
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