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COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 126408, finanțat prin Programul Operațional 
Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a 
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, a semnat în data de 15.06.2021 un nou Contract de 
execuție lucrări: 

- DJ-CL-20 Extindere conductă aducțiune Isvarna - Craiova fir II Tronson IV”   

Antreprenor: CONSTRUCȚII  ERBAȘU S.A. 

Valoarea contractului de lucrări: 94.647.646,82 Lei, fără TVA. 

Conform prevederilor contractuale, contractul include: execuție lucrări pe teritoriul UAT Tânțăreni, Filiași și Brădești, în 
lungime totală de 24600,8 m (L = 12028,1 m, PN 10; L = 12572,7 m, PN 12). 

Aducțiunea va fi realizată din tuburi poliesterice armate cu fibră de sticlă (PAFSIN - conducte biaxiale prevăzute cu îmbinări 
zăvorâte), diametrul DN 1200 mm, cu clasa de rigiditate SN10000 și presiuni nominale PN10 si PN12, cu excepția 
supratraversării SPR (OL DN1219x12.5 mm, PN16). Pe traseul aducțiunii sunt prevăzute 43 de cămine cu vane de izolare, 
golire și aerisire/dezaerisire. La schimbările de direcție sunt prevăzute masive de ancoraj (34 buc.). 

Lucrări speciale prevăzute pe traseul conductei de aducțiune: 
- SPR - Supratraversare curs de apă (L = 70,6 m) 
- 2 subtraversări de drumuri naționale (L = 47 m;  65 m) 
- 1 subtraversare de drum județean (L=15 m) 
- 5 subtraversări de cale ferată (L = 55 m, 50 m, 52 m, 52 m, 70 m) 
- 1 subtraversare de cale ferata industrială (L = 40 m) 
- 16 subtraversări de viroage (lungime totală 296 m) 
- 3 subtraversări de viroage (lungime totală 55 m) 
- 6 subtraversări de drum de asfalt (lungime totală 143 m)  
- 2 subtraversări de drum de beton (lungime totală 35 m) 
- 4 subtraversări de conducte PETROM (lungime totală 40 m) 
- Desfacere și refacere drum asfalt L = 1832,5 ml 
- Desfacere și refacere drum beton L = 85,8 ml 
- Desfacere și refacere drum pietruit: 3325,2 ml 
- Amenajare drum de acces provizoriu (3 m lățime): 14040 ml. 

Contractul include: 
1) Lucrări de construcție; 
2) Furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice; 
3) Testare și punere în funcțiune; 
4) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție. 

Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 36 de luni. Perioada de Garanție: 36 luni. 

Investițiile cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 
2014-2020” reprezintă un efort de a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă 
uzată în zona de operare a Companiei de Apă Oltenia, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului, 
beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori. 

Comunicat de presă

UN NOU CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI în cadrul 
„PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ  

ÎN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014-2020” s-a semnat astăzi 


