
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa 

Noutăţi 

 

Momente cheie ale 

Proiectului 
 

 

29.07.2010 – Semnarea 

contractului de finanțare 

între Ministerul Mediului și 

Pădurilor și Compania de 

Apă Târgoviște – 

Dâmbovița 

 

24.02.2011 – Semnarea 

Contractului de Asistență 

tehnică pentru 

managementul proiectului, 

inclusiv asistența tehnică a 

proiectantului și pentru 

supervizarea lucrărilor – 

încheiat între CATD și 

asociarea formată din S.C. 

Fichtner Environment 

S.R.L. – lider și Fichtner 

Water & Transportation 

GmbH, S.C. 

Interdevelopment S.R.L., 

S.C. Unix S.R.L. 

 

27.04.2011 – Semnarea 

contractului de lucrări CL 

10 – Reabilitarea și 

extinderea rețelelor de apă 

și canalizare Titu – încheiat 

între CATD și asocierea 

formată din S.C. Vel Service 

S.A. – lider și S.C. Confort 

S.A. 

 

09.05.2011 – Semnarea 

contractului pentru 

verificarea proiectelor de 

către verificatori autorizați – 

încheiat între CATD și S.C. 

Tahal Romania S.R.L. 

 

30.09.2011 – Compania de 

Apă Târgoviște – 

Dâmbovița și Banca 

Europeană de Reconstrucție 

și Dezvoltare semnează la 

Londra un contract prin 

care CATD obține un credit 

de 56,4 milioane lei pentru 

cofinanțarea Proiectului 

 

16.11.2011 -  Semnarea 

Contractul de Lucrări CL 2 

– Reabilitarea și extinderea 

Stației de Epurare 

Târgoviște Sud – încheiat 

între CATD și Strabag 

România în consorțiu cu 

S.C. Construcții Erbașu 

S.A., cu o valoare 

contractuală de 

66.983.381,37 lei fără TVA. 

 

 

 

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Județul Dâmbovița 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 

Data publicării: 27.03.2012 

Editorul materialului: Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa  

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României 

 

I. În data de 27.03.2012, se semnează Contractul de lucrări ”Reabilitarea şi 

extinderea reţelelor de apă şi canalizare Pucioasa – Fieni”, atribuit prin achiziţie 

publică cu licitaţie deschisă, firmei S.C. Valve International S.A. Brăila. 

Contractul are o perioadă de execuţie de 21 de luni, şi va fi atribuit pentru 

valoarea de 25.248.900,65 lei fără TVA. 

Lucrările din cadrul contractului se referă la extinderea reţelelor de canalizare cu 

29.944 ml, extinderea conductelor de canalizare sub presiune cu 6.781 ml, 

reabilitarea reţelelor de canalizare cu 3.732 ml şi extinderea sistemului cu 15 

staţii noi de pompare. 

II. În data de 9 Martie 2012, Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa a semnat 

Contractul de lucrări pentru ”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi 

canalizare Târgovişte” cu o valoare contractuală de 23.096.145,30 lei fără TVA. 

Contractul a fost atribuit Asocierii formată din S.C. Proms Concept Group S.R.L. 

& S.C. Grossman Engineering Grup S.R.L. & S.C. Complis S.A. Contractul de 

Execuţie a Lucrărilor (FIDIC ROŞU) cuprinde execuţia lucrărilor de reabilitare şi 

extindere a reţelelor de apă şi canalizare din aglomerarea Târgovişte, urmând a se 

finaliza în 2014. 

III. Tot în data de 9 Martie 2012, a avut loc şi semnarea Contractului de Servicii 

pentru Auditul Proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în Judeţul Dâmboviţa”, în valoare de 239.426 lei fără TVA. Contractul a 

fost atribuit prin achiziţie publică firmei Delloite Audit S.R.L. care va executa 

auditul financiar al Proiectului până în data de 30 Iunie 2014. 

IV.  Pe 24 Ianuarie 2012, a avut loc semnarea Contractului de lucrări pentru 

”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare Găeşti” cu o valoare 

contractuală de 26.368.243,97  lei fără TVA. Contractul a fost atribuit Asocierii 

formată din S.C. Confort S.A. – Lider de asociere şi S.C. Vel Service S.A. 

Lucrările ce urmează a fi executate pe o perioada de 24 de luni sunt specifice 

investiţiilor în reţele de canalizare menajeră şi vizează: reabilitarea şi extinderea 

colectoarelor principale şi secundare de canalizare menajeră, camine de vizitare, 

intersecţie şi rupere de pantă, racorduri la ţevi de canalizare, staţii de pompare a 

apelor uzate, conducte de refulare, cămine de vane, golire şi aerisire, 

subtraversări de drumuri şi căi ferate. 
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