COMUNICAT DE PRESĂ
S-a finalizat cuplarea celor 6 km de conductă magistrală nouă
pentru aducțiunea de la Vadu-Roșca
27.01.2021
În cursul zilei de 26.01.2021 TANCRAD a finalizat lucrările de cuplare a celor 6.000 metri
liniari de conductă magistrală de aducțiune apă brută Dn1000mm FD de la Vadu Roșca,
conductă reabilitată/înlocuită în cadrul Contractului de lucrări GL-CL-06 „Stație de tratare
Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către Gospodăria de Apă
Salcia” din "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în
Județul Galați, în perioada 2014 - 2020". Precizăm că lucrările inițiale de construcție a
aducțiunii Vadu-Roșca pentru alimentarea cu apă a orașului Galați s-au desfășurat în
perioada 1967-1968, câteva articole de presă din acea vreme stând mărturie peste ani.
Conducta veche a fost înlocuită cu una nouă din material modern, respectiv fontă ductilă
(FD), cu o durată de viață dublă față de conductele montate la construcția inițială a
aducțiunii.
Echipele constructorului, dar și cele ale APA CANAL Galați au făcut eforturi deosebite
pentru finalizarea într-un termen cât mai scurt a acestor lucrări, având în vedere
temperaturile scăzute și fenomenele meteo nefavorabile prognozate pentru această
săptămână.
Societatea APA CANAL S.A. Galați a început încă din după-amiaza zilei de 26.01.2021
spălarea și dezinfecția tronsonului nou de conductă, urmând ca în cursul zilei de astăzi,
27.01.2021, să demarăm operațiunile specifice pentru punerea în funcțiune a tronsonului,
respectiv reîncărcarea cu apă a întregii conducte magistrale.
În toată perioada lucrărilor/manevrelor necesare cuplarii noii conducte magistrale
Operatorul APA CANAL S.A. Galați a asigurat continuitatea serviciului de alimentare cu
apă potabilă, prin suplimentarea 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 cu apă din conducta de aducțiune de la captarea
Salcia-Liești.
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).
Pentru mai multe fotografii puteți accesa pagina de facebook a companiei:
www.facebook.com/ApaCanalGalati
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