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Stimați locuitori ai orașului Dărmănești, 
  
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, în cadrul POS Mediu, din Fondul de 
Coeziune în proporție de 85%, din Bugetul de Stat în proporție de 13% și din bugetele locale ale unităților 
administrativ teritoriale implicate într-o proporție de 2%. Contribuția Beneficiarului este de 10.433.746 Euro.   
 
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 Tg. Ocna, în vederea includerii acestor obiecte de infrastructură în 
Sistemul Geografic Informațional (GIS). 
 
În acest sens, S.C. C.R.A.B. S.A, împreună cu Primăria orașului Dărmănești anunță locuitorii orașului 
Dărmănești că, în perioada octombrie - noiembrie 2012, echipele S.C. C.R.A.B. 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 orașului Dărmănești, inclusiv poziționări ale branșamentelor și ale căminelor de 
apometre.  
 
În vederea desfășurării corespunzătoare a acestei activități vă rugăm să acordați sprijinul dumneavoastră 
echipelor noastre de teren care se vor deplasa în orașul Dărmănești, în perioada amintită mai sus.  
 
Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru sprijinul dumneavoastră  
 
Cu deosebită considerație, 
Director General 
S.C. C.R.A.B. S.A. 
Ing. Răzvan Grigore GĂINĂ 
 
 
 
 
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: 

 

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  
 

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

