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A fost semnat Contractul de Lucrări „Staţii de 
epurare pentru oraşele Potcoava, Drăgăneşti-Olt  şi 

Piatra-Olt” 
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune  

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 
 

 

Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în 
vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2007-2013. 
POS Mediu se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a 
infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât 
şi interesele specifice naţionale. 

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu 
pentru perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2007RO161PR010 
“Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”, în baza 
Contractului de finanţare nr. 89341/ 31.03.2009. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
288.508.230 lei fără TVA.  

Unul dintre cele 7 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv CL3 “STAŢII DE 
EPURARE PENTRU ORAŞELE POTCOAVA, DRĂGĂNEŞTI-OLT  ŞI PIATRA-OLT” a fost semnat, la 
data de 22.10.2009.  

Contractul de lucrări CL3 a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, Consorţiului SC HIDROSERV SLATINA SA, SC ADISS 
SA, SC ESCALIA CRAUS SRL, SC SERENA 94 S.A. Valoarea contractului este de 21.550.666 lei fără 
TVA, din  care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la 
Uniunea Europeana şi  15%  constituie co-finantare naţională. Durata de execuţie a Contractului 
este de 22 luni.  

Contractul CL3 constă în construirea a 3 staţii de epurare în localităţile Dragăneşti-Olt, Piatra-
Olt şi Potcoava şi vizează îmbunătăţirea infrastructurii de apă uzată la nivelul acestor 
aglomerări, în vederea conformării cu normativele UE privind epurarea apelor uzate orăşeneşti. 
În urma lucrărilor de construcţie şi reabilitare, sistemul de tratare a apelor reziduale va fi 
îmbunătăţit, prin promovarea unor tehnologii nepoluante, având drept scop reducerea 
impactului negativ asupra râului Olt şi conducând, implicit, la optimizarea condiţiilor de viaţă 
pentru locuitorii judeţului Olt.   

Obiectivul POS Mediu în judeţul Olt se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu - 
protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor, 
urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. 
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