
Prin proiect se vor asigura premisele pentru creșterea calității vieții locuitorilor 
din aria proiectului prin acces la utilități privind alimentarea cu apă potabilă, 
colectare, transport și tratare apă uzată, precum și reducerea riscurilor asupra 
sănătății umane și protejarea sănătății umane, prin epurarea corespunzătoarea 
a apei uzate.

Perioada de implementare: 59 luni, respectiv 27.02.2019 - 31.12.2023.
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O componentă majoră a Proiectului 
regional o reprezintă investiția strategică 
„Reabilitare și extindere aducțiune fir 
II Isvarna-Craiova”, obiectiv de investiție 
de utilitate publică ce constituie varianta 
de asigurare a deficitului de apă, cât și 
asigurarea calității apei pentru Municipiul 
Craiova și localitățile de pe parcursul 
conductei de aducțiune din județul Dolj și 
județul Gorj. 
Lucrările prevăzute:
 � reabilitarea conductei de aducțiune pe o 

lungime de 27,402 km; 
 � extinderea conductei de aducțiune pe o 

lungime de 96,418 km; 
 � amenajarea incintei de captare Isvarna 

și o stație nouă de hipoclorit.



Compania de Apă Oltenia S.A. continuă programul 
de investiții implementat anterior, prin noul Proiect  
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020.

Investițiile cuprinse în Proiect reprezintă un efort de 
a asigura un grad apropiat de 100% de acoperire cu 
servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de 

Prin investițiile propuse se urmărește asigurarea creșterii 
randamentului și eficienței sistemelor existente de distribuție 
apă prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea 
costurilor de producție, a consumurilor specifice de 
materii prime, combustibili și energie electrică, cât și prin 
reproiectarea, reutilarea și retehnologizarea sistemelor.

În cadrul proiectului sunt incluse investiții pentru 
infrastructura de apă și apă uzată pentru 23 de localități 
din județul Dolj, respectiv: Craiova, Cârcea, Malu Mare, 
Breasta, Bucovăț, Ghercești, Mischii, Pielești, Șimnicu de 
Sus, Ișalnița, Coțofenii din dos, Calafat, Maglavit, Băilești, 
Poiana Mare, Piscu Vechi, Rastu Nou, Cerăt, Bechet, 
Ostroveni, Călărași, Dăbuleni și Plenița, beneficiari 
direcți fiind 355.405 locuitori.

INFORMAȚII GENERALE

VALORI INVESTIȚII

OBIECTIVE

GRUPUL ȚINTĂ

operare a Companiei de Apă Oltenia.

Astfel, pe 14 mai 2019 a fost semnat contractul de finanțare între 
Compania de Apă Oltenia S.A. și Ministerul Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de Management POIM, iar pe 17 martie 2020, 
la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, a fost semnată decizia de 
finanțare a proiectului, cu o valoare totală de peste 445 milioane euro.

Scopul investițiilor pentru infrastructura de apă:

Scopul investițiilor pentru  colectare și tratare apă uzată:

 � creșterea gradului de acoperire cu servicii de apă în 
zona urbană la peste 99%;

 � îmbunătățirea infrastructurii rețelelor de apă potabilă;
 � asigurarea accesului la apă potabilă de calitate a 

populației din zona rurală;
 � servicii de calitate și conforme cu reglementările 

europene în vigoare prin asigurarea siguranței în 
exploatarea serviciului de alimentare cu apă, a 
continuității în furnizarea serviciului de alimentare cu 
apă;

 � creșterea gradului de conectare la serviciile de 
alimentare cu apă în zona rurală.

 � creșterea gradului de acoperire cu servicii de apă uzată la 92% în aglomerările 
urbane;

 � îmbunătățirea infrastructurii rețelelor de canalizare;
 � înființarea de sisteme de canalizare în aglomerările rurale;
 � eficientizarea colectării apelor uzate din zona rurală prin folosirea stațiilor de 

epurare existente în aglomerările urbane ce au beneficiat de reabilitari și extinderi 
prin finanțare în etapa 2007-2013.

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectorul 
de apă și apă uzată din județul Dolj, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate 
stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva Europeană 98/83/CE referitoare 
la calitatea apei potabile.

Obiectivele specifice asociate sunt:
 � asigurarea serviciilor de apă și canalizare, la tarife accesibile;
 � asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile în toate ariile vizate;
 � îmbunătățirea calității cursurilor de apă;
 � îmbunătățirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la stațiile 

de epurare a apelor uzate;
 � crearea de structuri inovatoare și eficiente de management al apei;
 � conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a 

nămolului.

Valoarea totală a proiectului: 2.114.507.501,55 lei
Valoarea nerambursabilă: 1.356.142.206,36 lei
Contribuția proprie: 31.909.228,37 lei


