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Compania de Apă Oltenia SA 
anunţă semnarea Contractului de Lucrări 

CL4 - "Halda de nămol la staţia de epurare Craiova" 
 

 

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 (CL4), având ca obiect ”Halda de nămol la staţia de epurare Craiova”, a fost semnat 

miercuri, 13 martie, la sediul Operatorului Regional de Apă, cu o asociere formată din SC Gecorom SRL - ISPE SA 

București. 

Contractul are o valoare de 6.995.675,10 lei, fără TVA iar termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 17 luni de la 

emiterea ordinului de începere.  

Investiţia presupune lucrări de extindere a platformei de depozitare a nămolului deja existente, pentru stocarea și 

prelucrarea unui volum crescut de nămol, de 100 000 m3. 

În prezent, halda de nămol de la Craiova dispune de o platformă de stocare a nămolului deshidrat, cu o suprafaţă de 

10.000 m2 și care deservește exclusiv staţia de epurare Craiova. Prin investiţia derulată în cadrul acestui contract se 

propune extinderea acestei facilităţi pentru toate staţiile de epurare și staţiile de tratare din judeţul Dolj. 

Platforma se va executa cu pante, pentru a asigura colectarea apelor meteorice și a apelor scurse din nămol, către 

un sistem de rigole, astfel încât să nu existe riscul infiltrării apei din interior către exterior și nici a apei subterane 

de la exterior către interior. 

Nămolul rezultat din tratarea apelor uzate în staţiile de epurare poate fi valorificat ca îngrășământ organic în 

agricultură, fiind recunoscut ca o sursă de materie organică și amendament pentru soluri, precum și de nutrienţi 

pentru plante. 

 
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 
 
 

 


