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Bacău – 25 Martie 2013 
 

Demararea activității de inventariere a obiectelor de infrastructură de apă și 

canalizare în municipiul Bacău și orașul Târgu Ocna, în cadrul proiectului 
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” 

CCI2009RO161PR015 

Cod SMIS: 26205 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune 
 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. este beneficiarul proiectului „Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău” cofinanțat din Fondul de 

Coeziune, prin POS Mediu. Una dintre activitățile de bază ale acestei investiții este reprezentată 

de inventarierea obiectelor de infrastructură de apă și canalizare existente în cele cinci 

aglomerări urbane cuprinse în proiect, respectiv Bacău, Buhuși, Dărmănești, Moinești și Târgu 

Ocna, în vederea includerii acestor obiecte de infrastructură în Sistemul Geografic 

Informațional (GIS). 

 

În acest sens, S.C. CRAB. S.A aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Bacău și ai orașului 

Târgu Ocna faptul că, începând cu luna aprilie 2013, echipele S.C. CRAB S.A, însoțite de 

topografi și experți ai companiei de asistență tehnică, vor inventaria și efectua măsurători ale 

rețelelor de apă și canalizare de pe străzile acestor două localități, inclusiv poziționări ale 

branșamentelor și ale căminelor de apometre.  

Membri echipelor de teren vor fi identificați pe baza legitimației de proiect.  

 

Ulterior, aceste măsurători se vor efectua, pe rând, și în celelalte aglomerări cuprinse în acest 

proiect de investiții, conform unui grafic de implementare care va fi adus la cunoștința populației 

din fiecare aglomerare în parte.       

 

 
Informații suplimentare referitoare la activitățile proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Bacău” pot fi obținute accesând pagina de internet a S.C. CRAB S.A, respectiv 

www.apabacau.ro secțiunea Investiții - POS Mediu, precum și la următoarele adrese și numere de telefon: 

 

Unitatea de Implementare a Proiectelor 
Adresa: 

Strada Henri Coandă,  

nr. 2, BACĂU 

Persoană de contact:  

Andreea IFTIME 

(Manager UIP interimar) 

Telefon/Fax: 

0234.55.00.23 

 

 Adresa e-mail:  

uipcrab@gmail.com  

 

Anunț public 
 

http://www.apabacau.ro/
mailto:uipcrab@gmail.com

