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A fost semnat Contractul de Credit între S.C APAVIL S.A și Banca Europeană pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare  

    
Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, sprijină proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, realizat în cadrul Contractului de Finanţare nr.: 122765/24.10.2011. Bugetul 
alocat acestui proiect este de 416.884.592 lei fără TVA, din care 77,81% reprezintă asistenţă financiară 
nerambursabilă Uniunea Europeană, 11,90% reprezintă contribuţie nerambursabila Buget de Stat, 1,83% 
reprezintă contribuţie Buget Local şi 8,46% reprezintă contribuţie Operator Regional (S.C. APAVIL S.A. Vâlcea).  
În data de 19 octombrie 2012, a fost semnat Contractul de Credit între  Banca Europeană pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare și societatea S.C APAVIL S.A, credit în valoarea de 13.701.000 Euro. 
Acest credit a fost  necesar în vederea asigurării co-finanțării  care revine operatorului S.C APAVIL S.A,  
din valoarea totală de 98.874.509  milioane Euro a proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 

şi apă uzată în județul Vâlcea”, cofinanțat din Fondul de Coeziune cât și finanțarea  contractelor de investiții 
privind Proiectul GESF. 
Acest împrumut va fi utilizat de către S.C APAVIL S.A pentru realizarea următoarelor lucrări de investiții: 

• Tranșa în legătură cu Fondurile de Coeziune, având o valoare de 8.550.000 
Euro, sumă ce reprezintă co-finanțarea contractelor de achiziție pentru 
lucrările de reabilitare privind alimentarea cu apă și canalizare co-finanțate 
prin intermediul fondurilor de coeziune; 
 

• Tranșa privind GESF( Eficiența Energetică), având o valoare de 5.151.000 Euro, 
sumă ce reprezintă finanțarea contractelor de achiziție pentru reabilitarea 
Centralei Hidroelectrice existentă de la Valea lui Stan și dezvoltarea Centralei 
Hidroelectrice Vlădești și Centralei Hidroelectrice Râmnicu Vâlcea, instalarea 
unui Sistem de Management a Energiei modern la operațiunile de tratament a 
apei uzate și evaluarea fezabilității tehnice și economice a producției de biogaz 
din nămol pentru noile stații de tratare a apei ce urmează a fi dezvoltate de 
către S.C APAVIL S.A 
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