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POS MEDIU ÎN JUDEȚUL VÂLCEA 
Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Vâlcea” presupune investiții pentru îmbunătățirea proceselor de captare, tratare și 
distribuție a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în zonele 
acoperite de operatorul regional Apavil Vâlcea, în conformitate cu Directivele 
Uniunii Europene în sectorul de apă și apă uzată. 

Cu o valoare de 98,8 milioane de Euro, Proiectul major de investiții este cofinanțat 
de din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operațional 
Sectorial (POS) ”Mediu”.  

Proiectul se derulează în perioada 2011 - 2015 și cuprinde lucrări pentru reabilitarea 
şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi 
tratare a apei uzate, în aglomerările Râmnicu Vâlcea (inclusiv Ocnele Mari), 
Drăgășani, Călimănești, Olănești, Băbeni și Bălcești. 

În cadrul Proiectului, se derulează trei contracte de servicii (CS) privind asistența 
tehnică pentru managementul proiectului, supervizarea lucrărilor de construcție și 
auditul proiectului și 11 contracte de lucrări (CL). 

Structura responsabilă pentru implementarea Proiectului, la nivelul Operatorului SC 
Apavil SA Vâlcea, este Unitatea de Implementare Proiecte (UIP). Sarcina membrilor 
UIP este de a asigura un management performant al Proiectului, în vederea utilizării 
în mod eficient a fondurilor comunitare. 

În acest număr 
În această ediție, vă prezentăm informații de interes general despre stadiul 
implementării lucrărilor de construcții în perioada ianuarie - aprilie 2014. 

În speranța unei lecturi plăcute, vă invităm ca, pentru informații suplimentare 
privind implementarea Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă 
și apă uzată în județul Vâlcea”, să vă adresați  doamnei Cristina Chilom - Şef Unitate 
de Implementare Proiecte, din cadrul operatorului SC Apavil SA, la nr. de tel.: 0250 
739 939. 

  

                                    

   

 

 
”EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL VÂLCEA” 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune,  prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 
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21.12.2012 – Semnarea Contractului de lucrări 
”Construire stații de epurare ape uzate noi în 
Călimănești și Olănești” - CL 4, Lot 1 și Lot 2 

14.11.2013 – Semnarea Contractului de lucrări 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă 
și apă uzată în Drăgășani” - CL 7 

05.12.2013 – Semnarea Contractului de lucrări 
”Reabilitarea staţiei de tratare Valea lui Stan şi a 
captării de apă brută din lacul Bradişor, 
reabilitarea staţiei de tratare Olăneşti şi a sursei 
Comanca, reabilitarea fronturilor de captare şi a 
staţiei de tratare Drăgăşani” - CL 1 

02.04.2014 - Semnarea Contractului de lucrări 
”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în Bălceşti” - CL 11   

25.04.2014 - Semnarea Contractului de lucrări 
”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii  de apă 
şi apă  uzată în Râmnicu Vâlcea, zona Nord şi 
Ocnele Mari” - CL 6   

 

 

24.10.2011 – Semnarea Contractului de 
finanțare pentru proiectul “Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Vâlcea” 

11.06.2012 – Semnarea Contractului de Lucrări 
“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă si ape uzate în aglomerarea Râmnicu 
Vâlcea, zona sud” - CL 5 

08.08.2012 – Semnarea Contractului de lucrări 
”Modernizarea statiei de epurare Râmnicu 
Vâlcea și stație de epurare noua în Băbeni” - CL 
2, Lot 1 și Lot 2 

19.10.2012 – Semnarea Contractului de Credit 
între Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare și societatea S.C APAVIL S.A, credit 
în valoarea de 13.701.000 Euro 

25.10.2012 – Semnarea Contractului de servicii 
”Asistență Tehnică pentru supervizarea 
lucrărilor” - CS 2 

07.11.2012 – Semnarea Contractului de servicii 
”Asistență Tehnică pentru  managementul 
proiectului” - CS 1 

Proiectul de investiții din județul Vâlcea  

cuprinde 11 contracte de lucrări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentele de lucrări ale 
Proiectului 

CL 1 – Reabilitarea stațiilor de tratare Valea 
lui Stan, Drăgășani și Olănești, a captării de 
apă brută din lacul Brădișor și a fronturilor 
de captare Drăgășani 

CL 2 – Extinderea stației de epurare Râmnicu 
Vâlcea și stație de epurare nouă la Băbeni 

CL 3 – Extinderea stației de epurare Bălcești 
și realizarea treptei terțiare la stația de 
epurare Drăgășani 

CL 4 - Construirea stațiilor de epurare noi la 
Călimănești și Olănești 

CL 5 – Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în 
Râmnicu Vâlcea, zona Sud 

CL 6 – Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în 
Râmnicu Vâlcea, zona Nord și Ocnele Mari 

CL 7 – Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în 
Drăgășani 

CL 8 – Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în 
Călimănești 

CL 9 – Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în Olănești 

CL 10 - Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în Băbeni 

CL 11 – Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în Bălcești 

 

Modernizarea stației de epurare Râmnicu Vâlcea și construirea unei 
stații noi de epurare în Băbeni (CL 2) 

În perioada de referință, principalele lucrări executate sau în curs de execuție pentru Lotul 
1 ”Modernizarea stației de epurare Râmnicu Vâlcea” au cuprins următoarele:  

- organizarea de șantier; 

- lucrări de dezafectare a facilităților vechi de pe amplasament; 

- lucări de reabilitare îngroșător nămol, fermentator nr. 1 și fermentator nr. 2; 

- platformă acoperită nămol; 

- construcție bazin tampon de nămol concentrat, bazin de aerare și bazin de sedimentare 
finală. 

Pentru Lotul 2 ”Construirea unei stații noi de epurare la Băbeni”, au fost realizate sau sunt 
în curs de realizare următoarele lucrări: 

- organizarea de șantier; 

- pavilion administrativ;                        

- clădire atelier și depozitare; 

- lucrări de construcție bazin de aerare, depozitare nămol deshidratat, stație pompare 
admisie, facilități de deznisipare și îndepărtare grăsimi, decantor secundar și facilități de 
îngroșare nămol în exces. 

S.C. Apavil S.A. are rolul de Autoritate Contractantă responsabilă de implementarea cu 
succes și în condițiile stabilite a tuturor activităților asumate de Antreprenori în cadrul 
contractelor de lucrări.  

Lucrările de execuție sunt supervizate de Asocierea de firme formată din SC Eptisa 
România SRL și Eptisa Servicios de Ingenieria SL, care acționează în calitate de ”Inginer”, 
conform contractului de servicii ”Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor”.  



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

   

 
 

     Surse de informare 
 
 

 
 
      
 

 

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
Râmnicu Vâlcea, zona sud (CL 5) 
 
În cadrul contractului, au fost finalizate următoarele lucrări:  

- extindere rețea de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Macarie, Ion Creangă, Lacului, 
Veteranilor, General Emanoil Florescu, Intrarea Crizantemei, Patriarh Iustinian Marina, 
Căminului, Mircea Buciu, Ion Filote, Ostroveni, Octavian Goga, Nicolae Enache, Romulus 
Popescu, Eugen Ciorăscu; 

- reabilitare rețea de distribuție a apei, pe următoarele străzi: Tudor Vladimirescu, V. 
Olănescu, Mihai Viteazul, Independenței, Nicolae Bălcescu, Faleza Olănești, Lucian Blaga, 
Marin Sorescu, I.L. Caragiale, Marin Preda, Nicolae Iorga, Eugen Ciorăscu, Nichita Stănescu. 

- lucrări la rețeaua de canalizare, pe următoarele străzi: Mircea Buciu, Dimitrie Drăghicescu, 
Eugen Ciorăscu, Ion Filote, Ostroveni, Prundului, Octavian Goga, Teodor Coman, Nicolae 
Enache, Romulus Popescu. 

În prezent, se lucrează la: 

- extindere rețea de apă pe străzile: Digului, Energiei, Corneliu Coposu; 

- reabilitare rețea de distribuție a apei pe străzile: Nicolae Titulescu, Zorilor, Câmpului, Calea 
lui Traian; 

- extindere rețea de canalizare pe străzile: Stolniceni, Răureni, Corneliu Coposu. 
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Construire stații de epurare ape uzate noi în Călimănești și Olănești  
(CL 4) 
 
Pentru Lotul 1 ”Construire stație de epurare nouă în Călimănești”, au fost executate sau sunt în 
curs de execuție următoarele lucrări: 

- lucrări pentru dezvoltarea amplasamentului (demolare structuri existente, reabilitare 
străzi/căi de acces, amenajări); 

- organizarea de șantier; 

- clădire administrativă; 

- construcție bazin de aerare, decantoare secundare, bazin tampon de nămol în exces, stație 
pompare acces și facilități de deznisipare și îndepărtare grăsimi. 

Pentru Lotul 2 ”Construire stație de epurare nouă în Olănești”, următoarele lucrări sunt în curs 
de derulare: 

- organizarea de şantier; 

- clădire administrativă și laborator; 

- s-au finalizat lucrările la următoarele obiective: facilități grătare fine, deznisipator și 
separator de grăsimi, bazin tampon de nămol în exces; 

- se lucrează la următoarele obiective: bazin de aerare, decantoare secundare, stație 
pompare admisie. 

 

 
 

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă 
și apă uzată în Drăgășani (CL 7) 

În cadrul acestui contract, au fost finalizate sau se află în 
curs de finalizare următoarele lucrări:  

- extindere rețea de alimentare cu apă pe străzile: Podgoriei, 
Vinului; 

- extindere rețea de canalizare pe străzile: Primăverii, 
Bârsanu, Drăgășanilor, Duzilor, Fundătura Fântânii. 

 

 
 

Reabilitarea staţiei de tratare Valea lui Stan şi a captării de 
apă brută din lacul Bradişor, reabilitarea staţiei de tratare 
Olăneşti şi a sursei Comanca, reabilitarea fronturilor de 
captare şi a staţiei de tratare Drăgăşani (CL 1) 

 
În perioada care face obiectul acestui material, au fost întocmite și depuse 
proiectele tehnologice preliminare și documentațiile pentru obținerea avizelor și 
autorizațiilor de construire pentru toate componentele cuprinse în contract. 

 

 



 

      
 
 

 
 
      
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Beneficiile Proiectului POS Mediu Vȃlcea 
 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din zona de deservire a proiectului, 
prin asigurarea accesului la servicii sigure şi eficiente de apă potabilă şi 
canalizare; 

 Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de 
vedere calitativ şi cantitativ standardelor UE, pentru toată populaţia din 
aglomerările Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Dragășani, Călimănești, 
Olănești, Băbeni și Bălcești; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor igienice şi a stării de sănătate a populaţiei din 
regiunea deservită de operatorul regional; 

 Îmbunătăţirea calităţii mediului ca urmare a tratării şi depozitării 
corespunzătoare a nămolului rezultat din staţiile de epurare; 

 Oportunitatea utilizării în agricultură a nămolului provenit din epurarea 
apelor uzate, ca agent de regenerare a solului şi fertilizant; 

 Crearea directă de noi locuri de muncă în timpul fazei de construcţie; 

 Stimularea creşterii economice, prin îmbunătăţirea generală a 
infrastructurii în regiune. 

 

 

 

”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
Bălceşti” (CL 11) 

Contractul a fost atribuit firmei SC Hidroconstrucția SA, în valoare totală de 
19.695.136,05 lei fără TVA, și cuprinde următoarele obiective de lucrări:  

- extindere reţea de alimentare cu apă cu 6.777 m; 

- reabilitare reţea de canalizare pe o lungime totală de 1.064 m; 

- extindere reţea de canalizare cu 14.503 m; 

- construirea a 7 stații noi de pompare ape uzate. 

 

”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii  de apă şi apă uzată în 
Râmnicu Vâlcea, zona Nord şi Ocnele Mari” (CL 6) 

Contractul, în valoare de 33.505.076 lei fără TVA, a fost atribuit Asocierii de firme 
formate din  SC Antrepriză Construcții Montaj Nr. 4 București SA (în calitate de lider), SC 
Griro Development SRL, SC Protectchim SRL, SC EdilTurci SRL și SC I.C.O.P. SRL și 
cuprinde următoarele obiective de lucrări:  

- reabilitarea conductei de aducțiune de la Brădişor; 

- extinderea reţelei de alimentare cu apă în Ocnele Mari cu 8.148 m; 

- reabilitare reţea de canalizare în lungime totală de 862 m; 

- extindere reţea de canalizare cu 28.705 m; 

- construirea a 7 stații noi de pompare ape uzate. 

 

 

”Extinderea și  reabi l i tarea infrastructuri i  de apă și  apă uzată în județul  Vâlcea”  

Proiect  cof inanțat din Fondul  de Coeziune  

Material  editat  de:  S.C.  APAVIL S.A.  V âlcea 

Data publicări i :  iunie  2014 

Conținutul  acestui  material  nu reprezintă în  mod obl igatoriu poziț ia of ic ială  
a  Uniuni i  Europene sau a Guvernului  României  

Surse de informare 

 

 

 

 

 

 

S.C. APAVIL S.A. Vâlcea 

Unitatea de Implementare Proiecte 
Strada Carol I nr. 3-5, Râmnicu Vâlcea 

județul Vâlcea, România 
tel.: 0250 739 580, 0250 739 939 

fax: 0250 738 903 
e-mail: cristina.chilom@apavil.ro 

web: www.apavil.ro 

 

Pentru mai multe detalii despre celelalte 
programe cofinanțate de Uniunea Europeană, 
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. 

Pentru informații despre POS Mediu și 
proiectele din cadrul acestuia, puteți accesa 
www.posmediu.ro.   
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