
 Mulțumim pentru răbdare și înțelegere clienților afectați de  

    oprirea de apă din data de 19 mai! 

 

Dorim să adresăm sincere mulțumiri consumatorilor noștri din municipiul 
Galați care au fost afectați de întreruperea furnizării apei, miercuri, 19 mai, 
pentru realizarea lucrărilor absolut necesare și care nu s-ar fi putut realiza 
fără oprirea Stației de Repompare Filești. 

Dat fiind faptul că anul acesta sunt în derulare mai multe proiecte majore 
de investiții în infrastructura de apă potabilă din municipiul Galați, atât de 
către Societatea APA CANAL S.A. Galați, cât și de  Primăria Municipiului 
Galați și Consiliul Județului Galați, ne-am propus să reducem cât mai mult 
posibil impactului acestor opriri asupra populației. S-au stabilit împreună 
cu antreprenorii lucrările ce vor fi executate, astfel încât la oprirea Stației 
de Repompare Filești să se realizeze cât mai multe intervenții posibile în 
rețeaua de apă din zonă. Pe 19 mai s-a intervenit în patru puncte cheie ale 
magistralelor de apă aferente Stației de Repompare Filești, în cadrul  
proiectului „Modernizare linii de tramvai și carosabil str.Siderurgiștilor și 

1 Decembrie 1918”, derulat de Primăria Municipiului Galați. În același 
timp, magistralele Dn 1000 mm, Dn 800 mm, Dn 600 mm și Dn 500 mm 
(reabilitate) au fost conectate la sistemul hidraulic al rețelei de distribuție 
aferent Stației de Repompare Filești. Concomitent, personalul APA 
CANAL S.A. Galați a efectuat o serie de lucrări proprii în rețeaua de 
distribuție apă, în șase puncte critice, la care nu s-a putut interveni în anul 
2020 din cauza pandemiei de coronavirus. 

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. 

În perioada următoare se vor finaliza alte etape în cadrul proiectelor de 
investițiilor la rețelele magistrale, așa încât va fi necesară o altă oprire de 
apă, care se va face, de asemenea, cu anunțarea prealabilă, în timp util, a 
consumatorilor afectați, prin toate mijlocale de informare, inclusiv prin 
mijloacele mass-media. 


