Momente cheie ale
Proiectului
(2012)
09.03.2012 – Semnarea
Contractului de Servicii
pentru Auditul Proiectului,
încheiat între CATD şi firma
Delloite Audit S.R.L., cu o
valoare de 239.426 lei fără
TVA atribuit prin achiziție
publică cu licitație deschisă.

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

09.03.2012 – Semnarea
Contractului de Lucrări
CL 3 – ”Reabilitarea şi
extinderea reţelelor de apă şi
canalizare
Târgovişte”,
atribuit
prin
achiziție
publică cu licitație deschisă
asocierii formate din S.C.
Proms
Concept
Group
S.R.L. & S.C. Grossmann
Engineering Group S.R.L. &
S.C.
Complis
S.A.
Contractul în valoare de
23.096.145,30 urmează a se
finaliza în anul 2014.

27.03.2012 – Semnarea
Contractului de Lucrări
CL 7 – ”Reabilitarea şi
extinderea reţelelor de apă şi
canalizare Pucioasa – Fieni”,
atribuit
prin
achiziție
publică cu licitație deschisă
firmei
S.C.
Valve
International S.A. Brăila, cu
o valoare de 25.248.900,65 lei
fără TVA.

02.05.2012 – Semnarea
Contractului de Lucrări
CL 1 – ”Lucrări la sursele de
apă
ale
Municipiului
Târgovişte”, atribuit prin
achiziție publică cu licitație
deschisă asocierii formate
din S.C. ERG Termrom
Galaţi & S.C. Rosal Group
S.R.L., cu o valoare de
22.568.288 lei fără TVA.

25.05.2012 – Semnarea
Contractului de Lucrări
CL 6 – ”Lucrări la sursele de
apă şi staţiile de epurare
Pucioasa şi Fieni”, atribuit
prin achiziţie publică cu
licitaţie deschisă asocierii
formate din Stulz - Planaqua
GmbH – lider de asociere &
Motris Company S.R.L. &
Consanduar S.R.L. & S.C.
Cazan
Impex’93
S.R.L.
Contractul a fost atribuit cu
o valoare de 25.496.803,34
lei fără TVA

Noutăţi
I.

II.

În data de 4 Octombrie 2012, a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor în
cadrul CL 5 – ”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare
Moreni”, atribuit firmei S.C. PROMS CONCEPT GROUP S.R.L., cu o
valoare de 23.894.366,77 lei fără TVA. Termenul de finalizare a lucrărilor este
04.07.2014.
În prezent, sunt în derulare 7 din cele 10 Contracte de Lucrări, stadiul de
implementare al acestora fiind expus în cele ce urmează:
În cadrul Contractului de lucrări CL 1 –”Lucrări la sursele de apă din
Municipiul Târgovişte”, Antreprenorul a predat documentațiile tehnice
pentru obținerea autorizației de demolare, documentația tehnică de organizare
a lucrărilor de execuție, studii topografice, studii geotehnice, expertize tehnice,
Proiectul Tehnologic final, documentația pentru obținerea Certificatului de
Urbanism și avizele prevăzute de acesta.
Beneficiarul a obținut autorizația de demolare la rezervorul R3 (Gospodăria de
apă Priseaca), Certificatul de Urbanism, precum şi autorizația de construire
pentru conducta de aducțiune - firul 1 de la Gospodăria de apă Priseaca, pâna
la Târgovişte.
În cadrul CL 2 –”Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Târgovişte –
Sud”, în prezent, se desfăşoară lucrări de realizare a structurii de rezistenţă la
punctul de descărcare pentru nămolul septic, la grătarele rare si dese,
deznisipatorul şi separatorul de grăsimi, decantorul primar, staţia de pompare,
bazinele de aerare şi bazinele anaerobe, staţia suflantă, camera de distibuţie la
decantoarele secundare, bazinul de stocare a nămolului activat în exces,
clădirea tehnică, pavilionul administrativ. De asemenea, faza de demolare este
exectutată 100%, iar proiectul tehnic şi cel tehnologic sunt finalizate.
Antreprenorul a mai executat lucrări la rețelele de incintă (apă uzată și rețele
nămol).
La CL 3 – ”Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare
Târgoviste”, Antreprenorul a finalizat lucrările de extindere la rețeaua de
canalizare în cartierele Prepeleac și Romlux şi continuă lucrările de reabilitare
a reţelelor de apă pe străzile Tudorică Popescu, Crăiţelor, Calea Bucureşti,

Momente cheie ale
Proiectului

07.06.2012 – S-a semnat
Contractul de Lucrări CL 4,
”Reabilitarea şi extinderea
rezervoarelor Bana şi a
staţiei de epurare Moreni”,
în valoare de 33.447.269,89
lei fără TVA, atribuit prin
achiziţie publică cu licitaţie
deschisă asocierii formate
din Contrat Ingenieria y
Obras S.A-lider de asociere,
& Fase Estudos e Projectos
SA & Confort Dâmboviţa
SA.

25.07.2012 - Contractul de
Furnizare
CP2
–
”Autospalator canalizare şi
vehicule operaţionale” a fost
semnat de către Compania
de
Apă
Târgovişte
–
Dâmboviţa, fiind atribuit
prin achiziţie publică cu
licitaţie deschisă asocierii
formate din S.C. EURITEH
S.R.L. – lider de asociere &
S.C. TERRA ROMÂNIA
UTILAJE
DE
CONSTRUCŢII S.R.L. &
S.C. LEADER ECO S.R.L.,
cu valoarea de 7.515.425 lei
fără TVA.

08.11.2012 – Un an de la
semnarea Contractului de
Lucrări
CL
2
–
”Reabilitarea și extinderea
stației de epurare Târgoviște
– Sud”. Evenimentul a fost
marcat prin organizarea
unei conferințe de presă cu
prilejul căreia a fost analizat
stadiul lucrărilor desfășurate
de la începutul proiectului și
a
planificărilor
pentru
finalizarea lucrărilor în
termenul prevăzut.

Calea Domnească; se lucrează în continuare la reabilitarea reţelelor de
canalizare gravitaţională pe străzile: Vasile Florescu, Radu Popescu, Tudorică
Popescu, Şerban Greceanu și Prutului.
La CL 4 -”Reabilitarea şi extinderea rezervoarelor Bana şi a staţiei de
epurare Moreni”, s-a întocmit Proiectul Tehnologic, a fost obţinută
autorizaţia de demolare la stația de epurare Moreni, unde a şi început
demolarea platformelor de nămol, a biofiltrelor şi a bazinului de stabilizare a
nămolului şi au demarat lucrările la organizările de șantier pentru stația de
epurare Moreni și rezervoarele Bana.
În cadrul CL 5 - "Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare
Moreni" au început lucrările de execuție la reţeaua de apă în cartierul Schela
Mare - pe strada Târgoviștei, unde s-au executat aproximativ 1500 ml de reţea
de alimentare cu apă.
În cadrul CL 6 – “Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa
și Fieni” s-au elaborat documentațiile referitoare la obținerea Certificatului de
Urbanism/Autorizărilor de Desființare/Organizare de Șantier/Reabilitare stații
de epurare, în funcție de prioritățile din etapizarea lucrărilor, s-au obținut
autorizațiile de construcție pentru stațiile de epurare Pucioasa și Fieni, s-au
predat Proiectul Tehnic şi detaliile de execuție pentru primele obiective
(Pavilion administrativ pentru SEAU Pucioasa si SEAU Fieni) ce urmează a se
realiza în cadrul stațiilor de epurare.
Totodată, au demarat lucrările de construcție pentru organizările de șantier de
la stațiile de epurare Pucioasa și Fieni.
În cadrul Contractului de Lucrări CL 7 – ”Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de apă şi canalizare Pucioasa şi Fieni”, Antreprenorul a continuat
fronturile de lucru din Pucioasa, finalizând o parte din ele, pe străzile Colinei,
Duzilor şi Pajiştei, cât şi în Fieni, unde a terminat lucrările de extindere a
reţelelor de canalizare pe străzile Pădurari şi Tronson C40-C162.

Pentru informaţii detaliate despre progresul lucrărilor din cadrul Proiectului
”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul
Dâmboviţa”, vă invităm să vizitaţi site-ul Companiei de Apă Târgovişte –
Dâmboviţa, pe www.catd.ro, accesând link-ul POS Mediu.
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