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Compania de Apă Oltenia SA 
anunţă semnarea Contractului de Lucrări CL03- 

„Reabilitarea captarii si Statiei de tratare Calafat, conducta de aductiune Calafat-Poiana Mare, 
modernizarea statiei de epurare Calafat” 

 
Contractul de Lucrări mai sus mentionat,  a fost semnat azi, 07 mai, cu un consorţiu format din   SC CORAL 

SRL Tulcea si SC Energomontaj SA. 
Valoarea contractului este de 38.965.721,53 lei fara TVA,  cu o durată de execuţie de 22 de luni,  începând cu 

data emiterii ordinului de începere a lucrărilor şi  face parte din 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. 

Lucrarile incluse in prezentul proiect pentru orasul Calafat, localitatea Ciupercenii Vechi si comuna Poiana 

Mare sunt structurate in doua categorii: reabilitarea captarii si Statiei de tratare Calafat cu o  capacitate de 40 

000 PE – conducta de aductiune de la Calafat la PoianaMare si modernizarea statiei de epurare Calafat cu o 

capacitate de 30 000 PE (îndepărtare chimică a fosforului) 

 

Investitiile propuse pentru Reabilitarea captarii si a statiei de tratare Calafat au ca scop principal Reabilitarea 

captarii si statiei de tratare Calafat, Reabilitarea criburilor, Reabilitarea stației de pompare a apei brute, 

Reconstrucția decantoarelor, Reabilitarea celor 6 filtre rapide gravitaționale existente, Demolarea sau 

reabilitarea facilității de preparare a reactivilor și a altor clădiri pentru produsele chimice, inlocuirea 

echipamentelor mecanice, electrice și auxiliare, Îngroșător de nămol, Unitate de deshidratare,  Paturi de nămol, 

Stație de pompare apă tratată, Integrarea în sistemul SCADA, Echipare laborator stație de tratare, Conducta de 

aducțiune de la Calafat la Poiana Mare în lungime totală 17 Km. 

Modernizarea statiei de epurare Calafat se va face prin echiparea statiei cu echipamente de stocare si dozare 

sare metalica   cu pompe cu turație variabilă pentru dozarea soluției de coagulat la cele două bazine cu nămol 

activat existente, proporțional cu debitul de apă uzată intrat, conducte de legătură, echipament MEICA pentru 

operarea noului sistem.  

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:                   

Director general – Ec. Constantin Mitriţă - Compania de Apă Oltenia SA  

Şef UIP-FC – Ing. Niculescu Ştefan Iulian - Compania de Apă Oltenia SA  

Tel: 0351/432025, fax: 0351/432025, email:  apa.cv@rdslink.ro, piucraiova@yahoo.com 

 

                                                       


