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Craiova, 22.03.2013 

Compania de Apă Oltenia SA 
anunţă organizarea unei reuniuni de informare  

cu privire la beneficiile utilizării nămolului în agricultură 
 

 

Compania de Apă Oltenia SA, în calitate de beneficiar al proiectului „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, a organizat ieri, 21 martie 2013, o dezbatere cu tema ”Biosolidele - nămoluri benefice pentru agricultură”. 

Întâlnirea s-a  desfășurat începând cu ora 10.00, în incinta Staţiei de epurare a apelor uzate Craiova, din Făcăi, judeţul Dolj.  

La eveniment au  fost  invitaţi să participe reprezentanţi ai administraţiei locale și judeţene, precum și reprezentanţi ai 

instituţiilor publice cu competenţe în domeniu: Camera Agricolă Dolj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Direcţia pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dolj, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură Dolj. 

Scopul acestei reuniuni a fost de a informa, promova și populariza în rândul factorilor de decizie din domeniul protecţiei mediului, 

cele mai bune practici agricole privind utilizarea nămolului provenit din epurarea apelor uzate, ca înlocuitor al fertilizanţilor 

chimici. 

Din agenda evenimentului, reţinem următoarele subiecte: 

 descrierea procesului tehnologic de obţinere a nămolului, prin tratarea apelor uzate în staţiile de epurare; 

 avantajele utilizării biosolidelor în agricultură;  

 constrângeri privind utilizarea biosolidelor pentru anumite tipuri de culturi; 

 procedura livrării biosolidelor către fermierii interesaţi; 

 exemple de bune practici privind utilizarea cu succes a nămolului în agricultură. 

 
La finalul reuniunii, participanţii au făcut un tur al Staţiei de Epurare Craiova, obiectiv ce a fost complet reabilitat sub programul 

ISPA. 

În prezent, în judeţul Dolj există o singură staţie de epurare complet operaţională, la Calafat.  Prin implementarea proiectului 

„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj”, vor fi reabilitate și modernizate trei staţii de 

epurare: Ișalniţa, Calafat și Segarcea. Alte patru noi staţii de epurare vor fi construite la Filiași (pe amplasamentul celei vechi), 

Bechet, Rastu Nou și Cerat.  

 
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 
 
 

 


