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Compania de Apă Oltenia SA 
anunţă semnarea Contractului de Lucrări 

CL10 - "Colectoare de transfer + SE regionale la Rastu Nou și Bechet"  
 

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. 

Contractul de Lucrări CL10, având ca obiect Colectoare de transfer + SE regionale la Rastu Nou și Bechet, a fost 

semnat vineri, 7 iunie, cu un consorţiu format din SC MITLIV Exim SRL și E.M.I.T. Ercole Marelli Impianti 

Tehnologici SpA. 

Contractul are o valoare de 64.538.128,15 lei, fără TVA, și o durată de execuţie de 575 de zile, începând cu data 

emiterii ordinului de începere a lucrărilor.  

Investiţiile derulate în cadrul CL10 vizează execuţia unei staţii de epurare regională la Rastu Nou, cu o capacítate 

de 30000 PE și colectoare de transfer a apelor uzate, precum și a unei staţii de epurare la Bechet, cu o capacitate 

de 21000 PE. 

Principalele activităţi din cadrul contractului constau din: 

 Servicii de proiectare  
 Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiilor și avizelor necesare execuţiei  
 Lucrări de construcţie  
 Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice  
 Testarea și punerea în funcţiune  
 Instruirea personalului Beneficiarului  

 

Noua staţie de epurare de la Rastu Nou va deservi două aglomerări principale: Băilești și Poiana Mare. În prezent, 

municipiul Băilești este deservit parţial de un sistem local de alimentare cu apă și canalizare, însă nu deţine 

facilităţi de epurare a apei uzate.    

Staţia de epurare de la Bechet va asigura epurarea apei uzate pentru localităţile Dăbuleni, Bechet, Sadova, 

Ostroveni și Călărași. Orașul Bechet beneficiază parţial de alimentare cu apă, iar recent, prin programul SAPARD și 

alte programe guvernamentale, Dăbuleni, Călărași și Sadova au fost și ele racordate la sistemul centralizat de apă 

potabilă. Pentru întreaga zonă vizată de investiţiile la staţia de epurare de la Bechet nu există, în prezent, 

facilităţi de colectare a apelor uzate și nici facilităţi de epurare a acestor ape. 

 
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 
 

 


