
Data: spre difuzare imediată

REABILITAREA STAŢIEI DE TRATARE APĂ POTABILĂ, A STAŢIILOR DE POMPARE ŞI A
INSTALAŢIILOR CONEXE ÎN GALAŢI

S.C. APĂ CANAL S.A. Galaţi anunţă demararea lucrărilor de montare a doua conducte de apă potabilă la 
intersectia strazilor 9 Mai si 1 Decembrie 1918.  

Lucrările fac parte din contractul ISPA „Reabilitarea staţiei de tratare apă potabilă, a staţiilor de pompare şi a
instalaţiilor conexe” şi se vor derula in perioada 08.06.2011- 08.07.2011. 

 
Obiectivele lucrării sunt:  
- asigurarea furnizării continue a apei la presiune normală prin reconfigurarea zonelor de presiune ale 

oraşului  
- îmbunătăţirea calitaţii apei distribuite   

 
În vederea executarii lucrărilor, traficul va fi restricţionat pe str. 1 Decembrie 1918,  astfel: 
 
- in perioada 08.06.2011, ora 08.00 – 10.06.2011, ora 24.00, banda I a str. 1 Decembrie 1918, la intersectia 

cu str. 9 Mai, va fi blocata, traficul urmand a se desfasura in banda a II-a pe sensul de mers catre Piata 
Energiei; 

- in perioada 10.06.2011, ora 24.00 – 13.06.2011, ora 04.00, str. 1 Decembrie 1918 va fi inchisa pe ambele 
benzi, traficul rutier fiind deviat pe strazile 9 Mai – Crinului – Tecuci, pe sensul de mers catre Piata Energiei; 

- in perioada 13.06.2011, ora 04.00 – 08.07.2011, banda a II-a a str. 1 Decembrie 1918, pe sensul de mers 
Piata Energiei catre str. Milcov, va fi inchisa. 

 
Proiectul ISPA ‘Modernizarea sistemelor de apă şi canalizare şi constructia noii staţii de epurare apă uzată în 

Galaţi’ aflat în derulare de către SC Apa Canal SA Galaţi cu finanţare de la Uniunea  Europeană are drept obiectiv 
final îmbunătaţirea sectorului de apă şi apă uzată în municipiul Galaţi şi prestarea către populaţie a serviciilor de 
alimentare cu apă potabilă, colectare ape uzate şi tratarea acestora la calitatea prevăzută de  standardele Uniunii 
Europene.  

 
Persoană de contact: Ing. Borcea Cristian , Şef Unitate Implementare Proiect ISPA - FC 
Telefon: + 40(0)236 473 365, Fax: + 40(0) 236 464 797 E-mail: .neta.iacomi@apa-canal.ro

borcea.cristian@apa-canal.ro    

Pentru eventualele sesizari şi reclamaţii scrieţi la: ispa@mfinante.ro
office@apa-canal.ro

Proiect finanţat de 

UNIUNEA EUROPEANA 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi
economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună,
pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să
construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă,
menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. 
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi
valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 
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