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                                                    Compania de Apă Oltenia SA  
                                              anunţă semnarea Contractului de Lucrări 

„Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul 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. 

Primul contract de lucrări (CL1) „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în Municipiul Craiova”, vizează extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă 
şi canalizare în Municipiul Craiova şi va fi semnat luni, 24 septembrie, la sediul Companiei de Apă 
Oltenia SA, evenimentul urmând a fi marcat în cadrul unei conferinţe de presă la sediul Primăriei 
Craiova. 

Contractul de lucrări a fost atribuit prin licitaţie publică deschisă ofertantului S.C.  TMUCB S.A.- în 
calitate de lider al Asociaţiei  TMUCB S.A.-MITLIV EXIM S.R.L. Valoarea contractului este de 
59.236.889,79 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 45.816.913,19 lei reprezintă 
fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene.  

Durata de execuţie a Contractului este de 24 de luni de la începerea lucrărilor.  

Investiţiile derulate în cadrul CL1 vizează îmbunătăţirea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a 
sistemului de canalizare la nivelul municipiului Craiova, prin reabilitarea a 34 de km de reţea de 
apă, pe lungimea cărora se vor executa aproape 4000 de branşamente şi prin lucrări de extindere şi 
reabilitarea a 72 de km de reţea de colectare a apelor uzate, în Cartierele Romanescu şi Bariera 
Vâlcii, totalizând un număr de 7000 de racorduri la consumatori. 

Alte 12 contracte de lucrări vor fi atribuite până în primul trimestru al anului 2013, ele vizând 
investiţii în infrastructura de apă şi canalizare în localităţile:  Calafat, Filiaşi, Poiana Mare, Băileşti, 
Ciupercenii Vechi,  Bechet, Călăraşi, Segarcea şi Dăbuleni.  

După realizarea tuturor investiţiilor din proiect, jumătate din populaţia judeţului Dolj va beneficia 
de servicii de calitate, la standarde europene, în domeniul furnizării de apă potabilă şi colectării de 
apă uzată menajeră.  

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 
 
 

 
  


