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Un an de la semnarea Contractului de Lucrări
“Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Târgovişte-Sud”

În data de 8 noiembrie 2012, Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa împreună cu
Asocierea de firme Strabag AG şi Construcţii Erbaşu S.A. au organizat la Târgovişte un
eveniment prin care s-a marcat un an de la semnarea Contractului de Lucrări “Reabilitarea
şi extinderea staţiei de epurare Târgovişte-Sud”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune,
în procent de 76,8%, prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”.
Festivitatea, la care au luat parte atât conducerile companiilor implicate, cât şi cele
ale Primăriei Târgovişte şi Consiliului Judeţean Dâmboviţa, s-a constituit într-un moment de
analiză a lucrărilor desfăşurate până în prezent, dar şi de prezentare a Asocierii menţionate
şi a paşilor ce urmează a fi parcurşi, pentru ca noua Staţie de epurare Târgovişte-Sud să fie
finalizată în termenul prevăzut.
În deschiderea manifestării, Radu Vasilescu, directorul general al Companiei de Apă
Târgovişte-Dâmboviţa, a făcut o succintă prezentare a Proiectului cu finanţare europeană
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa“, derulat
de Compania de Apă, în valoare totala de peste 140 milioane euro, precizând că acest
Contract, care vizează reabilitarea şi extinderea Staţiei de epurare Târgovişte-Sud, este cel
mai mare dintre cele 10 pe care Operatorul Regional de apă le are în derulare în prezent.
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În continuare, au vorbit despre firmele pe care le conduc , proiectele pe care le au în
portofoliul de realizări, dar şi despre stadiul lucrărilor de la Târgovişte, Freyborn Moritz,
Technical Area Manager pentru România si Turcia al firmei Strabag, Cristian Erbaşu, director
al firmei Erbaşu şi Remus Dăineanu, director pentru România al firmei Strabag. Din
alocuţiunile acestora a rezultat ca valoarea totală a lucrărilor ce se execută la Staţia de
epurare Târgovişte-Sud este de 66.983.381,37 lei fără TVA, fiind vizate următoarele
obiective: asigurarea eficientă a tratării apei pentru o populaţie de circa 125.800 de
persoane, înlocuirea şi extinderea liniei de tratare a nămolului, asigurarea staţiei cu o etapă
de tratare biologică incluzând îndepărtarea organică a nutrienţilor, instalarea sistemelor de
automatizare şi monitorizare SCADA.
La festivitate au participat, din partea admistraţiei locale, Adrian Ţuţuianu –
preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Leonardo Badea – vicepreşedinte al Consiliului
Judetean Dâmboviţa, Gabriel Boriga – primarul municipiului Târgovişte, Ion Ţuţuianu –
viceprimar al Târgoviştei, precum şi specialiştii din cadrul Companiei de Apă, angrenaţi în
derularea proiectului.
La finalul întâlnirii, participanţii s-au deplasat pe şantierul noii Staţii de epurare a
municipiului, unde le-au fost prezentate stadiile de execuţie a lucrărilor, în condiţiile
menţinerii în funcţiune a vechii staţii, astfel încât procesul de epurare a apelor uzate din
zonă să se desfăşoare fără discontinuităţi.
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