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Participarea S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. la  
EXPO APA 2010 

 
În perioada 14-16 iunie, S.C. Compania de Apa Olt S.A. a participat la a 12-a ediţie a Expoziţiei 
Internaţionale în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate, Expo Apa 2010, 
organizată de Asociaţia Română a Apei, la Palatul Parlamentului din Bucureşti.  

Manifestările Expo Apa, grupate sub titlul de Forumul Apei, au reunit o serie de conferinţe şi o 
expoziţie internaţională specializată, de tehnologii, echipamente şi servicii. Conferinţele Expo Apa 
au adus în dezbatere teme de interes pentru modernizarea sectorului de apă din România, care pot 
clarifica aspecte instituţionale ale reformei acestui sector. 

Anul acesta, S.C. Compania de Apă Olt S.A. a participat cu un stand de prezentare, în secţiunea 
rezervată operatorilor, iar în cadrul sesiunilor de comunicări, a susţinut lucrarea ”Extinderea şi 
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Olt”, care a reprezentat o 
expunere a proiectelor de investiţii din judeţ, în contextul regionalizării serviciilor de apă și apă 
uzată.  

Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”, cofinanţat de 
Uniunea Europeană, prin POS Mediu, vizează, în ansamblu, reabilitarea, modernizarea și extinderea 
infrastructurii de tratare și distribuţie a apei potabile și, respectiv, de colectare și epurare a apelor 
uzate din întreaga arie deservită de Compania de Apă Olt. Proiectul va contribui la îmbunătăţirea 
calităţii mediului și a standardelor de viaţă ale locuitorilor din judeţul Olt și la conformarea cu 
cerinţele impuse de directivele europene în domeniul apei și apei uzate. 

Expo Apa se înscrie în seria celor mai importante reuniuni din Regiunea Dunăre - Marea Neagră cu 
aceasta tematică, pentru că aduce împreună toţi operatorii mari de apă din ţară, furnizori 
importanţi de tehnologii şi reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor financiare internaţionale, şi, 
astfel, facilitează schimbul de informaţii şi idei. 

 

I Director General: Gheorghe BUICĂ I 

 
 
Persoana de contact: Laura Vasiloiu, Responsabil Relații Publice și Publicitate, Unitatea de Implementare a 
Proiectului, S.C. Compania de Apă Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poştal 230072, Slatina, judeţul Olt 
Tel: +40-249.431.750, Fax: +40-349.401.168, E-mail caolt_uip@rdslink.ro 


