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Compania de Apă Oltenia SA 
anunţă semnarea Contractului de Servicii 

Asistenţă tehnică din partea Proiectantului pentru implementarea proiectului  
„Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Judeţul Dolj”  

 
 

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 acestui proiect, Compania de Apă anunţă semnarea unui nou contract de servicii, 

având ca obiect acordarea de Asistenţă Tehnică din partea Proiectantului, în vederea implementării cu succes a 

investiţiilor în infrastructura de apă şi apă uzată la nivelul judeţului  Dolj. 

Contractul, în valoare de 2.014.850,00 Lei, fără TVA, a fost atribuit către SC ROMAIR Consulting SRL și va fi 

semnat vineri, 21 decembrie, la sediul Companiei de Apă din Craiova. 

 

Serviciile vor fi prestate pe o perioadă de 33 de luni, începând cu data emiterii ordinului de începere și vor 

consta în asigurarea de Asistenţă Tehnică din partea proiectantului pentru pregătirea documentaţiilor tehnice 

necesare obţinerii autorizaţiei de construire, precum și acordarea de asistenţă pe perioada derulării a patru 

contracte de lucrări, vizând investiţii la infrastructura de apă și canalizare în șase localităţi din aria proiectului, 

respectiv: Craiova, Filiași, Poiana Mare, Dăbuleni, Călărași și Bechet. 

 

Până la data emiterii prezentului comunicat, Compania de Apă a semnat, în cadrul proiectului finanţat prin POS 

Mediu, 3 contracte de servicii și 2 contracte de lucrări, în valoare totală de 114.526.977 lei, urmând ca în primul 

trimestru din anul 2013, să fie atribuite alte 11 contracte de lucrări, vizând investiţii în infrastructura de apă şi 

canalizare în diferite localităţi din judeţ. 

 
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 
 
 

 


