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Comunicat de presă 
 

 

Decembrie 2018 

 

Stadiul implementării Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița»” 

 

 

 

                 „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” este un 

proiect major de investiţii, cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial 

Mediu (POS Mediu) 2007-2013, Axa Prioritară 1, continuat prin „Fazarea proiectului «Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa»”, Axa Prioritară 3. 

 

          Scopul principal al implementării acestui program de investiții este dezvoltarea durabilă a 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare pentru conformarea cu standardele asumate de 

România ca ţară membră a Uniunii Europene. Proiectul s-a desfășurat în perioada 2010-2018 și a 

inclus şase aglomerări în judeţul Dâmboviţa: 

 Aglomerarea Târgovişte; 

 Aglomerarea Moreni; 

 Aglomerarea Găeşti; 

 Aglomerarea Pucioasa; 

 Aglomerarea Titu; 

 Aglomerarea Fieni. 

 

Proiectul cuprinde: 

 

A. 10 contracte de lucrări 

CL 1 – Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgovişte cu o valoare de 22.568.588 lei 

CL 2 – Reabilitarea şi Extinderea staţiei de epurare Târgovişte Sud cu o valoare de 66.983.381,37 lei 

CL 3 – Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Târgovişte cu o valoare de 

23.096.145,30 lei 

CL 4 – Reabilitarea şi extinderea rezervoarelor Bana şi a staţiei de epurare Moreni cu o valoare de 

33.447.269,89 lei 

CL 5 – Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Moreni cu o valoare de 23.894.366,77 

lei 

CL 6 – Lucrari la sursele de apă şi staţiile de epurare Pucioasa şi Fieni cu o valoare de 58.496.803,34 

lei 
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CL 7 – Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Pucioasa şi Fieni cu o valoare de 

25.248.900,65 lei 

CL 8 – Lucrări la sursele de apă şi  staţiile de epurare Găeşti şi Titu cu o valoare de 37.080.214,64 lei 

CL 9 – Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Găeşti cu o valoare de 24.137.901,52 

lei 

CL 10 – Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din Titu 7.105.671,39 lei – Lot I și 

14.862.497,17 lei – Lot II 

 

B. 3 contracte de servicii 

• CS1 Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, inclusiv asistenţa tehnică a 

proiectantului şi pentru supervizarea lucrărilor  

• CS2 Auditul proiectului 

• CS3 Verificarea proiectelor de verificatori autorizaţi 

 

C. 4 contracte de furnizare 

• CP1B Achiziție și instalare de debitmetre 

•           CP1A Echipament detectare pierderi apă 

• CP2 Autospălător canalizare şi vehicule operaţionale 

• CP3 Procurare şi instalare echipament SCADA 

 

 

 

În acest moment, situația contractelor de lucrări este următoarea:  

1. Pentru contractul CL 1 „Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgoviște” nr. 

13508/2485UIP/02.05.2012, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 10.02.2017, 

semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 5038/ 303 UIP/ 10.02.2017. 

2. Pentru contractul CL 2 „Reabilitarea şi Extinderea staţiei de epurare Târgovişte Sud”  nr. 

26843/3317UIP/16.11.2011, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 20.04.2015, 

semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 10620/ 1808 UIP/ 24.03.2015. 

3. Pentru contractul CL 3 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște” nr. 

8064/1461UIP/ 09.03.2012 s-a semnat Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 24307/890UIP/ 

29.06.2018. 
4. Pentru contractul CL 4 „Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare 

Moreni” nr. 16622/5077UIP/07.06.2012, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 

12.12.2018, semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 43257/1388UIP/12.12.2018.  

5. Pentru contractul CL 5 „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Moreni”  nr. 

23283/ 7696 UIP/ 23.08.2012, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 21.12.2016, 

semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 45335/5296 UIP/21.12.2016. 

6. Pentru contractul CL 6 „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni” nr. 

15740/3042 UIP/25.05.2012, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 04.07.2017, 

semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 22087/1535UIP/04.07.2017. 
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7. Pentru contactul CL 7 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa-Fieni” 

nr. 9724/1743UIP/23.03.2012, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 26.05.2017, 

semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 17793/ 1233 UIP/ 26.05.2017.  

8. Pentru contractul CL 8 „Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu” nr. 

6342/1304UIP/28.02.2013, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 12.03.2018, , 

semnându-se Procesul Verbal de Recepție la Terminare cu nr. 11360/369UIP/12.03.2018. 

Contractul se află în Perioada de notificare a defectelor.  

9. Pentru contractul CL 9 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești” nr. 

11870/2467UIP/22.04.2014, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 26.07.2017, 

semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 20859/ 1443 UIP/ 22.06.2017. 

10. Pentru contractul CL 10 Lot 1 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 

1” nr. 6947/ 1149 UIP/ 25.02.2015, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 12.12.2017, 

semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 39563/ 2300 UIP/ 12.12.2017. 

11. Pentru contractul CL 10 Lot 2 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 

2” nr. 8400/1487UIP/11.03.2015, lucrările au fost terminate și recepționate în data de 11.04.2017, 

semnându-se Procesul Verbal de Recepție Finală cu nr. 14607/483UIP/05.04.2018.  

  

  

           Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată aduce schimbări majore nu numai la nivelul 

dotărilor tehnice și a infrastructurii care asigură alimentarea cu apă și furnizarea de servicii de 

canalizare la nivelul zonelor unde au loc lucrări de investiție, ci mai ales la nivelul creșterii calității 

serviciilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița. Unul dintre obiectivele POS Mediu este acela de 

a asigura populației apă potabilă conform standardelor UE astfel încât sănătatea populației deservite să 

nu fie amenințată. La nivelul sistemului de canalizare, unul dintre obiective îl reprezintă atenuarea 

riscurilor asupra sănătăţii cu privire la descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient, 

precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii. 

 

 

 

 

 

Persoana de contact: 

Jr. Sergiu Neculaescu – Manager de proiect 

e-mail: manageruip@catd.ro 

 

 

 

 

 

http://www.catd.ro/
mailto:manageruip@catd.ro

