COMUNICAT DE PRESĂ
privind realizarea unor lucrări de investiții în sistemul de alimentare
cu apă potabilă, lucrări ce implică oprirea Stației de Repompare Filești
20.05.2022
După cum am informat încă de la începutul anului, Stația de repompare Filești este
supusă reabilitării integrale în cadrul POIM „Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”,
Contract GL-CL-01 “Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și
Smârdan”. În cadrul acestui contract se reabilitează cele două rezervoare existente (2
x 15.000mc) din Stația Filești, se execută atât lucrări la construcții, cât și la
instalațiile hidraulice. Rezervorul nr. 2 a fost finalizat și pus în funcțiune. În prezent
se lucrează la rezervorul nr.1.
Investiția de la Stația de repompare Filești este de mare anvergură și presupune
lucrări foarte complexe, motiv pentru care acestea au fost etapizate. În luna februarie
2022 a demarat cea mai importantă etapă din cele trei programate pentru acest an:
înlocuirea conductelor de aspirație Dn1000mm si Dn800mm, a celor 6 noduri
hidraulice și a armăturilor de mari dimensiuni, inclusiv a camerelor de vane aferente
rezervoarelor de apă. Această etapă este o adevărată provocare, atât pentru
antreprenor (lucrările se execută de către TANCRAD în calitate de lider al Asocierii
TANCRAD – CITADINA 98), cât și pentru APA CANAL Galați, Operatorul fiind
obligat să asigure continuitatea alimentării cu apă a consumatorilor din zonele
arondate, pe tot parcusul derulării investiției, concomitent cu asigurarea frontului de
lucru pentru constructor.
În acest moment, pentru a permite antreprenorului continuarea lucrărilor, este
necesară cuplarea conductei provizorii executată pentru alimentarea cu apă a Stației
Filești. Lucrările implică o primă oprire a stației (din cele trei planificate pentru anul
2022) în perioada: 25 mai, ora 8.00 – 26 mai, ora 8.00, interval în care TANCRAD
va executa cuplarea tronsonului de 150 m conductă provizorat Dn 1000mm, precum
și montarea a 5 vane noi Dn 1000mm în incinta stației.
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.

De asemenea, în același interval orar, vom furniza apă cu presiune redusă în zona
arondată Rezervorului Traian (blocuri, abonați casnici, agenți economici,
instituții): str. Domnească (Basarabiei-Parc CFR), str. T. Vladimirescu și Aleile CFR,
str. Lacului, str. Brateș, str. Științei, str. Ep. Melchisedec Ștefănescu (M.BravuGrădina Veche), str. M. Bravu (V. Alecsandri-Basarabiei), str. V. Alecsandri
(M.Bravu-Carnabel), str. Cezar (Domnească-Grădina Veche), Grădina Veche,
Basarabiei (M. Bravu-Grădina Veche), str. R. Negru (T. Vladimirescu-Științei), str. E.
Doamna (Științei-Grădina Veche), str. Afinului.
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 POIM, personalul APA
CANAL S.A. Galați va efectua o serie de lucrări de revizii-reparații în rețeaua de
distribuție apă aferentă Stației Filești, respectiv:
• Reparație conductă apă Dn 600mm str. 13 Decembrie c/c str. Tecuci
• Reparație conductă apă Dn 800mm str. I. Fernic – zona bloc B1
•

Reparație conductă apă Dn 800mm str. I. Fernic – zona blocurilor C8-C9.

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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