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Compania de Apă Oltenia SA 
Anunţă semnarea Contractului de Lucrări 

 
CL9 - „Reţele de apă în Ciupercenii Vechi, aducţiune apă de la Calafat, gospodărie de apă, reţea canalizare, 

colector de transfer Calafat” 
 
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. 
 
Un nou contract de lucrări (CL9), având ca obiect  -  „Reţele de apă în Ciupercenii Vechi, aducţiune apă de la 
Calafat, gospodărie de apă, reţea canalizare, colector de transfer Calafat”, a fost  semnat miercuri, 08 
ianuarie, la sediul Operatorului Regional de Apă, cu Asocierea  SC POLYSTART IMPEX SRL – SC SCADT SA 
SLATINA. 
 
Contractul are o valoare de 9.358.336,85 lei, fără TVA, iar termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 12  luni 
de la emiterea ordinului de începere. 
 
In cadrul contractului, structurat pe 3 Obiecte -     Conducta de aducţiune,  Reţele de distribuţie apă potabilă 
și   Reţea de canalizare, se vor executa: conducta de aducţiune a apei potabile pentru alimentarea cu apă a 
localităţii Ciupercenii Vechi, care transportă apă potabilă din staţia de tratare Calafat, aceasta având o lungime 
de 7916 m și 30 de cămine de vane; reţeaua de distribuţie a apei potabile nou proiectate, cu o lungime totală 
de 12927 m, va alimenta cu apă potabilă consumatorii din localitatea Ciupercenii Vechi; staţia de clorare este 
amplasată în incinta gospodăriei de apă nou proiectate, alături de rezervorul de înmagazinare cu capacitatea de 
300 mc și de staţia de pompare a apei către consumatori ; staţia de pompare va aspira apa din rezervorul de 
300mc și o va pompa în reţeaua de distribuţie a apei din localitatea Ciupercenii Vechi, asigurând în orice punct al 
reţelei de distribuţie o presiune minimă a apei de 17mCA, la un consum orar maxim. 
              

Investiţia mai cuprinde lucrări de reabilitare a sistemului de canalizare care constau în: 

 a) construirea unei reţele de canalizare menajeră, care va prelua apele uzate de la consumatorii din 
localitate,  având lungimea totală de 11959 m;  

 b) montarea a 3 staţii de pompare ape uzate menajere, prevăzute cu instalaţii de automatizare. 

Staţia de epurare va asigura evacuarea în emisar a apei epurate, ai cărei parametri calitativi vor respecta 
prevederile normativelor NTPA 001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale 
și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

 
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: 0351/432.025, fax: 0351/432.025, email: apa.cv@rdslink.ro, piucraiova@yahoo.com 
 
 

 

                                                                    


