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  Știați că… 

 POS MEDIU  reprezintă programul 
operațional  care indică domeniile 
ce necesită sprijin financiar din 
partea UE? 

 POS MEDIU are 6 axe prioritare, 
repartizate în următoarele 
sectoare: apă și apă uzată, 
managementul deșeurilor și 
reabilitarea terenurilor poluate 
istoric, termoficare, protecția 
naturii, protecția împotriva 
inundațiilor și reducerea eroziunii 
costiere și asistență tehnică? 

 Bugetul alocat POS MEDIU este de 
5,6 miliarde de euro, din care, 
aproximativ 4,5 miliarde de euro 
reprezintă finanțare 
nerambursabilă din partea UE? 

 Sectorul de apă și apă uzată 
beneficiază de cea mai mare parte 
a fondurilor europene alocate POS 
MEDIU, în proporție de 
aproximativ 60%? 

 Autoritatea de Management (AM) 
POS Mediu reprezintă 
departamentul din cadrul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, responsabil 
cu gestionarea fondurilor 
structurale alocate sectorului de 
mediu? 

 Organismul Intermediar (OI) POS 
Mediu reprezintă structura 
desemnată să acționeze ca 
interfață între AM POS Mediu și 
beneficiarii proiectelor? 
 În România, au fost constituite 8 
Organisme Intermediare pentru 
POS Mediu, cel desemnat pentru 
județul Vâlcea fiind Organismul 
Intermediar Piteşti - Regiunea 3 
Sud Muntenia? 

FOAIE DE INFORMARE  

Modernizarea stației de epurare Râmnicu Vâlcea și 
construirea stației noi de epurare în Băbeni 

Una dintre componentele de execuție ale Proiectului constă în modernizarea stației 
de epurare din Râmnicu Vâlcea și construcția unei stații noi de epurare în Băbeni. 
Contractul de lucrări a fost atribuit în 2 loturi, după cum urmează:  

Lotul 1, care cuprinde lucrările referitoare la modernizarea stației de epurare Râmnicu 
Vâlcea a fost atribuit Asocierii de firme formate din S.C. Delta ACM 93 SRL, Stulz-
Planaqua GmbH și SC Hydro-Carpați SRL, în valoare totală de 20.864.497,22 lei fără 
TVA și  

Lotul 2, care include investiții pentru construirea unei stații de epurare noi la Băbeni, 
a fost atribuit Asocierii de firme constituite din SC Conexvil SA, Efacec Engenharia e 
Sistemas SA și Efacec Central Europe, cu o valoare de 11.080.516,75 lei fără TVA. 

În cadrul acestei componente, Antreprenorii desemnați îndeplinesc următoarele 
sarcini: proiectarea lucrărilor, obținerea avizelor și autorizațiilor necesare construcției, 
executarea lucrărilor prevăzute în contracte, efectuarea testelor necesare și 
remedierea tuturor defectelor constatate, astfel încât, noile facilități din cadrul 
stațiilor de epurare să corespundă cerințelor privind efluentul și nămolul.  

Pentru Lotul 1, contractul de lucrări cuprinde realizarea unei trepte terțiare de tratare 
a apelor uzate, pentru alinierea cu cerințele UE privind reducerea substanțelor 
biodegradabile periculoase. Pentru Lotul 2, contractul va aduce o serie de beneficii 
prin proiectarea, construirea și testarea tuturor facilităților din cadrul noii stații de 
epurare de la Băbeni, unde, pe lângă construcția și echiparea stației, Antreprenorul va 
pune la dispoziția Beneficiarului SC Apavil SA un sistem de automatizare și SCADA, 
pentru a facilita colectarea datelor privind anumiți parametri ai sistemului, cât și 
managementul operării de la distanță a acestuia. 

SC Apavil SA are rolul de Autoritate Contractantă responsabilă de implementarea cu 
succes și în condițiile stabilite a tuturor activităților asumate de Antreprenori în cadrul 
contractelor de lucrări.  

Lucrările de execuție sunt supervizate de Asocierea de firme SC Eptisa România SRL și 
Eptisa Servicios de Ingenieria SL, care acționează în calitate de „Inginer”, conform 
contractului de servicii „Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor”. 
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