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referitor la semnarea contractului de de asistenţă tehnică pentru managementul
proiectului şi supervizare

În data de 16.02.2011, S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. a semnat
“Contractul de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi supervizare”
cu consorţiul S.C. Fichtner Environment S.R.L., din care fac parte şi firmele
S.C. Interdevelopment S.R.L., Fichtner Water&Transportation GmbH şi S.C. Unix S.R.L..
Valoarea contractului este de 37 562 267,63 lei fără TVA, respectiv 8 833 608 euro
fără TVA.
Activităţile circumscrise acestui proiect se vor derula conform unui grafic şi vizează:
-

întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări;

-

suport în managementul proiectului;

-

implementare GIS pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare;

-

dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare;

-

dezvoltarea unui management eficient de detectare a pierderilor;

-

întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de furnizare;

-

managementul apelor uzate industrial;

-

managementul reziduurilor din staţiile de epurare şi tratare;

-

campanie de publicitate şi promovare a Proiectului;

-

adoptarea planului de acţiune pentru protecţia surselor de apă;

-

actualizare Master Plan;

-

asistenţă tehnică de proiectare pentru execuţia contractelor de lucrări tip FIDIC
ROSU;

-

supervizarea contractelor de lucrări.

În perioada următoare se vor semna alte 2 contracte de servicii, 10 contracte de
lucrări şi 3 contracte de achiziţii de bunuri.

La festivitate au au participat Florin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean
Dâmboviţa si presedintele ADI „Apa Dambovita”, Paul Briceag, viceprimarul municipiului
Târgovişte, Radu Păunescu, director general al S.C. Fichtner Environment S.R.L, Laurenţiu
Vamă, directorul S.C. Unix S.R.L, Radu Vasilescu, directorul general al SC Compania de Apă
Târgovişte Dâmboviţa S.A., împreună cu factorii de conducere ai Companiei şi colegii care
vor fi implicaţi în derularea proiectului.

Prezentul contract este parte a proiectului intitulat: “ Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa “, care se va derula în perioada
2010 – 2013, fiind implementat de către Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa şi va
consta în lucrări de extindere şi reabilitare, în principal a infrastructurii de canalizare şi
epurare a apelor uzate (construirea a 6 staţii de epurare noi ), dar şi a infrastructurii de
alimentare cu apă potabilă (captări, reţele, rezervoare de înmagazinare, staţii de
pompare), beneficiari fiind peste 172 000 de locuitori ai judeţului Dâmboviţa.
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