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Utilizarea economiilor disponibile din Fondul de Coeziune  

Axa 1 – POS Mediu 2007 - 2013 
 

În data de 14 mai 2014, în cadrul Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița, a avut loc ședința 

organizată în vederea identificării celor mai bune soluții pentru utilizarea eficientă a economiilor 

disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 – Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013. 

La ședință au participat reprezentanții CATD, reprezentanți ai Consiliului Județean și ai Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmbovița” și 13 primari din localitățile județului Dâmbovița. 

Documentul care a stat la baza acestor discuții este Instrucțiunea emisă de Ministerul Fondurilor 
Europene și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice care a agreat ca măsură prioritară utilizarea 

economiilor provenite din POS Mediu I 2007 – 2013 prin finanțarea proiectelor din sectorul apă/apă 

uzată care respectă o serie de criterii (sunt de complexitate redusă, sunt eligibile pentru a fi finanțate prin 

POS Mediu, au un calendar de atribuire și execuție care se încadrează în perioada de eligibilitate). 

În acest context, la nivelul județului Dâmbovița se au în vedere proiectele prezentate de Primăriile 

anumitor comune și orașe, cu condiția ca acestea să nu fi făcut obiectul unei finanțări nerambursabile. 

Aceste comune și orașe sunt: Comișani (satele Lazuri și Comișani), I.L.Caragiale, Gura Șuții, Niculești, 

Potlogi (Pitaru, Vlăsceni, Românești), Doicești, Cojasca, Dragomirești (Dragomirești – Decindeni), 
Șotânga, Titu Nou, Aninoasa (satele Aninoasa și Viforâta), Buciumeni (satele Buciumeni și Dealu 

Mare), Gura Ocniței, Lungulețu (sat Lungulețu), Perșinari, Pietroșița, Răzvad, Produlești, Poiana, 

Vișinești, Vișina, Petrești, Șelaru, Valea Lungă, Moreni, Crânguri (Pietroaia), Ionești, Moroieni (sat 

Glodu), Produlești, Braniștea, Petrești (satele Ionești, Gherghești, Greci), Găești și Moreni (cartier 

Tuicani). 

În cadrul ședinței au fost subliniate o serie de termene limită care trebuie respectate. Cele mai 

importante sunt: publicarea anunțurilor de participare în SEAP – 31 mai 2014, semnarea contractelor de 
achiziție – iulie- octombrie 2014. Principala caracteristică de bază a acestor proiecte este că au ca termen 

de implementare și finalizare a execuției, inclusiv punerea în funcțiune, data de 31.12.2015. 

Mai multe detalii despre acest subiect pot fi obținute de la Manager de proiect UIP Dr. Ing. Petre Miriță 

– email: petre.mirita@catd.ro. 
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