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Compania de Apă Oltenia SA 
anunţă semnarea Contractului de Lucrări 

CL2 - "Reabilitarea staţiei de tratare Ișalniţa" 
 

 

Compania de Apă Oltenia SA implementează proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în Judeţul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, 

Axa prioritară 1. 

Ca etapă importantă în cadrul proiectului, Compania de Apă anunţă semnarea unui nou contract de lucrări (CL2), 

având ca obiect ”Reabilitarea staţiei de tratare Ișalniţa”, în cadrul căruia sunt prevăzute lucrări de reabilitare a 

instalaţiilor de tratare care deservesc alimentarea cu apă a Municipiului Craiova.  

Contractul a fost atribuit unui consorţiu format din EMIT și SC MITLIV EXIM SRL, pentru valoarea de 36.108.747,14 

lei, fără TVA și a fost semnat luni, 4 martie 2013. Termenul pentru finalizarea execuţiei contractului este de 22 de 

luni,  începând cu data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.   

Lucrările de reabilitare la staţia de tratare Ișalniţa constau în: 

- reabilitarea statiei de pompare a apei brute 
- reabilitarea/reconstrucţia camerelor de distribuţie 
- reconstrucţia decantoarelor 1 și 2 și reabilitarea decantoarelor 3 și 4 
- reabilitarea celor 14 filtre gravitaţionale 
- demolarea sau reabilitarea facilităţilor de preparare a sulfatului de aluminiu și a celorlalte clădiri pentru reactivi 
- reabilitarea staţiei de pompare a apei tratate 
- înlocuirea tuturor instalaţiilor mecanice, electrice și auxiliarelor 
- integrarea în sistemul SCADA 
- echipare laborator staţie de tratare 
- proiectarea, execuţia lucrărilor și punerea în funcţiune a instalaţiilor  

  

Pe lângă execuţia efectivă a lucrărilor, antreprenorul va asigura pentru o perioadă de 3 luni, testarea și punerea în 

funcţiune a echipamentelor, fiind prevăzute de asemenea programe de instruire a personalului de exploatare și 

întreţinere din partea Operatorului. 

Staţia de tratare de la Ișalniţa a fost dată în folosinţă în anul 1967 și satisface în prezent cca. 40% din necesităţile de 

apă potabilă ale Municipiului Craiova. Pe toată perioada derulării investiţiilor, staţia de tratare va fi complet 

operaţională, pentru a asigura alimentarea neîntreruptă cu apă potabilă în reţea. 

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:                   
Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA  
Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan - Compania de Apă Oltenia SA  
Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email:  apa.cv@rdslink.ro,    piucraiova@yahoo.com 
 

 


