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A fost semnat Contractul de Finanţare din Fondul de Coeziune pentru Proiectul 

“Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, 
Călimăneşti, Băile Olăneşti şi Băbeni, judeţul Vâlcea” 

 
 

Contractul de finanţare pentru proiectul “Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu 
Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băile Olăneşti şi Băbeni” a fost încheiat în 
data de 29 aprilie  2015 între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management POS 
Mediu  şi S.C. APAVIL S.A. Vâlcea în calitate de Beneficiar. 

Valoarea totală a proiectului se ridică la 67.067.191 lei fără TVA, din care: 
valoarea eligibilă , conform POS Mediu este de 63.052.747 lei fără TVA (finanţare nerambursabilă 

şi contribuţia financiară de la bugetul de stat şi bugetele locale), finanţare nerambursabilă din Fondul de 
Coeziune 55.587.303 lei, finanţare nerambursabila din bugetul de stat 6.834.917, contribuţia din bugetul 
local 630.527 lei iar contribuţia OR este de 4.014.444 lei. 

Proiectul constă în investiţii pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă 
potabilă precum şi a sistemului de colectare a apelor uzate, în următoarele 6 aglomerări: Călimăneşti, 
Râmnicu Vâlcea  inclusiv  Ocnele Mari, Drăgăşani , Călimăneşti, Băile Olăneşti şi Băbeni de către 
Compania Regională S.C APAVIL S.A. 

Rezultatele aşteptate ale proiectului: 

 Pentru sectorul alimentare cu apă: Creşterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă la 

100%, reducerea pierderilor de apă, creşterea securităţii sistemului; asigurarea accesului la servicii de 

alimentare cu apă de calitate. 

Pentru sectorul canalizare/epurare: Creşterea ratei de conectare în sistemele de canalizare la 100% 

pentru conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE, reducerea infiltraţiilor, 

creşterea securităţii sistemelor de colectare şi tratare,  îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă 

în general prin reabilitarea reţelei de canalizare, astfel încât tot debitul colectat sa fie transportat şi tratat 

corespunzător în staţiile de epurare, asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi 

epurarea apei uzate. 
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