
Uniunea  Europeană  sprijină,  prin  programul  ISPA,  proiectul  „Reabilitarea  sistemului  de  alimentare  cu  apă,  a 
sistemului de canalizare şi a staţiei de tratare a apelor uzate din Râmnicu Vâlcea” -  cod 2004/RO/16/P/PE/002. 
Bugetul alocat pentru realizarea acestui proiect este de  29.000.000 euro din care:
- 75%, respectiv 21.750.000 euro – asistenţă financiar nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- 25%, respectiv 7.250.000 euro – cofinanţare prin împrumut de la Banca Europeană de Investiţii.

În  cadrul  măsurii  ISPA sus  menţionate  se  derulează,  în  conformitate  cu  Memorandumul  de  Finanţare,  3 
contracte, după cum urmează:

1. Contractul de „Asistenţă Tehnică pentru implementarea proiectului şi supervizarea lucrărilor” –
sub codul 2004/RO/16/P/PE/002 – 01 în valoare de 4.737.980 euro. 

2.  Contractul A -  „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare din
Râmnicu Vâlcea” – sub codul 2004/RO/16/P/PE/002 – 02
Valoarea contractului: 11.351.971,41 Euro.

3. Contractul B – „Reabilitarea staţiei de epurare din municipiul Râmnicu Vâlcea” – sub codul
2004/RO/16/P/PE/002 – 03
Valoarea contractului: 10.823.837,76 Euro.

În cadrul Contractului  A  - „Reabilitarea sistemului  de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare din 
Râmnicu Vâlcea” –în perioada 01.03.20010-31.03.2010 s-au realizat o serie de lucrări, după cum urmează:

REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE A APEI

• Instalare conductă DN 110 mm şi realizare branşamente pe Str.Mircea Eliade
• Refacere sistem rutier pe Str.Calea lui Traian Sud
• Lucrări la instalaţia hidraulică pentru Rezervorul Petrişor, camera vanelor nr.2
• Instalat debitmetre electromagnetice pe str. Copăcelu şi Str.Ghioceilor
• Realizat branşamente pe Str.Ştirbei Vodă şi Str.Calea lui Traian Nord
• Lucrări la instalaţia hidraulică în camera vanelor la Rezervorul Copăcelu
• Instalare conductă DN 110 mm şi realizare branşamente pe Str.George Coşbuc
• Instalare conductă DN 200 mm pe Str.Regina Maria

SISTEMUL DE COLECTARE A APELOR UZATE

• Lucrări de înlocuire sistem de canalizare pe Str.Matache Temelie şi Str.Mihai Viteazu
• Lucrări de conectare a abonaţilor pe Str.Colonel Bădescu şi Str.Căpitan Negoescu 
• Cofrare, armare şi betonare la camera de divizare debit Ostroveni
• Lucrări de reabilitare a bazinului de retenţie Tineretului

      Proiect   finanţat    de
      UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea  Europeană  reprezintă  o  entitate  politică,  socială  şi 
economică  compusă  din  27  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  Europeana  îşi  propune  să  împărtăşească 
realizările  şi  valorile  sale  cu  ţările  şi  popoarele  de  dincolo  de 
graniţele ei.
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