
 

 

 
 
  

 

  

Data: 18.12.2009 

La data de 17.12.2009, au fost recepţionate lucrările 
din cadrul Contractului „Reabilitarea Staţiei de 

epurare din Municipiul Râmnicu Vâlcea” 
 
Prin Memorandumul de Finanţare nr. 2004/RO/16/P/PE/002, S.C. ACVARIM S.A beneficiază de sprijin financiar de la 
Uniunea Europeană, prin programul ISPA, pentru implementarea Proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, 
a sistemului  de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Municipiul Râmnicu Vâlcea”. Valoarea Proiectului 
este de 29 de milioane de Euro, din care 75% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană, iar 25% 
reprezintă cofinanţare de la Banca Europeană de Investiţii.  

La data de 17 decembrie 2009, lucrările executate în cadrul Contractului „REABILITAREA STAŢIEI DE EPURARE DIN  
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA” nr. 2004/RO/16/P/PE/002-03 au fost recepţionate de către Beneficiarul Final al 
Proiectului, S.C. ACVARIM S.A.  

Valoarea Contractului este de 10.823.837,76 Euro fără TVA, din  care, conform schemei de finanţare, 51,49% reprezintă 
finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi  48,51% constituie cofinanţare împrumut de la Banca Europeană de 
Investiţii. 

Contractorul lucrărilor de modernizare a staţiei de epurare din Râmnicu Vâlcea este consorţiul format din Passavant Roediger 
GmbH şi ED Zublin AG Germania. 

Contractul vizează îmbunătăţirea sistemului de tratare a apelor reziduale, prin promovarea unor tehnologii nepoluante, în 
vederea reducerii impactului negativ asupra pânzei freatice şi asupra obiectivelor şi localităţilor situate în aval de Râmnicu 
Vâlcea. Lucrările executate şi recepţionate au constat în realizarea următoarelor obiective: 

• treapta mecanică, formată din cămine de intrare, bazine de retenţie, cămin septic, grătare, deznisipatoare, separator de 
grăsimi, canal de măsurare debit admisie etc., a fost finalizată; 

• partea anexă procesului de epurare, formată din turbosuflante, transformator, camera de distribuţie energie electrică, 
storcătoare de nămol, îngroşător de nămol etc., a fost pusă în funcţiune; 

• linia Nord de tratare se află în probe funcţionale şi tinde spre parametrii funcţionali; 
• partea de structură a liniei Sud de tratare a fost finalizată şi în prezent se lucrează la instalarea echipamentelor 

mecanice şi electrice; 
• debitul la intrarea în staţie a fost redus la 1400 l/s, asigurându-se, astfel, epurarea apelor la debite mici şi normale; 
• a fost construită o nouă clădire administrativă, asigurând compartimente funcţionale pentru laborator, sistem SCADA, 

atelier mecanic şi atelier electric; 
Realizarea acestor obiective asigură îndeplinirea scopului final al Contractului, acela de a proteja şi a îmbunătăţi calitatea 
mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din Râmnicu Vâlcea. 

Persoana de Contact: Cristina Chilom, Şef Unitate de Implementare a Proiectului 
Tel/ Fax: 0250739939; e-mail: piu.acvarim@gmail.com 
Adresa pentru informaţii şi eventuale reclamaţii: ispa@mfinante.ro 

 
 
 
 
 
 
 
                 
                
                Proiect       finanţat      de 
                UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică, compusă din 27 de ţări. Statele 
Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască 
o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi 
libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu 
ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 

      comunicat de presă 

 

mailto:ispa@mfinante.ro�


 

 

 


