
 

 

               COMUNICAT  DE  PRESĂ 

         Punerea în funcțiune a 6 km de conductă magistrală nouă  

               pentru aducțiunea de la Vadu-Roșca  

              20.01.2021

      
 

În cadrul Proiectul 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 a finalizat lucrările de 
reabilitare/înlocuire a 6.000 metri liniari de conductă magistrală de aducțiune apă 
brută Dn1000mm FD de la Vadu Roșca. În cursul săptămânii viitoare (25-27 ianuarie 
2021) se va executa cuplarea acestei noi conducte și punerea în funcțiune. 

Pe întreaga lungime a conductei de apă reabilitată s-au realizat cămine noi de 
vane/armături, cămine de branșament pentru gospodăriile de apă de pe traseul 
conductei, toate echipate cu armături noi, performante. De asemenea, s-au montat mai 
multe vane de separație care vor permite izolarea unor tronsoane mai mici de 
conductă în cazul viitoarelor intervenții, astfel încât disconfortul creat consumatorilor 
afectați de sistarea apei să se reducă semnificativ. 

În toată perioada lucrărilor de cuplare a noii conducte magistrale, lucrări 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 21 
ianuarie 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 Vadu-Roșca se va 
asigura apă din conducta de aducțiune de la captarea Salcia-Liești. 

Reamintim că sursa de apă brută de adâncime – captarea Vadu-Roșca, situată în jud. 
Vrancea – este esențială pentru alimentarea cu apă a consumatorilor din municipiul 
Galati arondați Stației de Repompare Filești, dar și a consumatorilor din 
comunele/satele de pe traseul conductei magistrale de aducțiune: sat Vadu-Roșca, sat 
Fundeni, Sat Lungoci, parțial sat Hanu Conachi, comuna Piscu, parțial comuna 
Independența, parțial sat Braniștea, Aglomerarea Pechea (comunele Slobozia 
Conachi, Cuza Vodă, Pechea). 
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