
   
   UNIUNEA EUROPEANA 

       
    GUVERNUL ROMANIEI  

              

Instrumente Structurale 

2007-2013 

 

 

 

 

COMUNICAT  

 

referitor la semnarea contractului de lucrari  
“Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste-Sud” 

 

 

 Sala Florentina a Primariei Municipiului Targoviste a gazduit in data de 25 noiembrie 2011 

festivitatea semnarii contractului de lucrari “Reabilitarea si extinderea statiei de epurare     

Targoviste Sud”, intre  S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. si firma  Strabag Romania, 

desemnata castigatoare a licitatiei deschise, in consortiu cu S.C. Constructii Erbasu S.A.   

 Valoarea estimata a contractului era de 84.873.733 lei fara TVA (aproape 20 milioane de euro), 

dar atribuirea s-a facut in urma licitatiei la valoarea de 66.983.381,37 lei fara TVA, finantarea 

proiectului fiind asigurata din fonduri de coeziune, in procent de 76,8%, prin Programul Operational 

Sectorial “Mediu”. 

          Proiectul se va derula pe o perioada de 24 de luni, conform unui grafic prestabilit si vizeaza 

reabilitarea  si  extinderea statiei de epurare Targoviste-Sud, cu o capacitate de  125.800 l.e. 

(locuitori echivalent). 

 Managementul de proiect va fi realizat de compania Strabag, numarul 1 in constructii in 

Germania si Austria, cu activitate semnificativa in Europa Centrala si de Sud-Est, prezenta pe 

piata romaneasca inca din 1991, cu realizari in portofoliu care includ, printre altele, reabilitarea 

statiilor de epurare a apelor Resita si Iasi si a statiei de tratare a apei potabile Gilau-Cluj. 

 Partea de constructii va fi executata de S.C. Constructii Erbasu, firma de asemenea cu 

experienta in domeniu, avand ca repere specifice reabilitarea statiei de epurare Oradea, 

reconstructia statiei de epurare a apelor uzate Timisoara, modernizarea statiei Constanta-Sud si 

altele.  



 La eveniment au participat Marin Anton – secretar de stat in Ministerul Mediului si 

Padurilor, Florin Popescu - presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Gabriel Boriga - primarul 

municipiului Targoviste, Remus Daineanu – director al firmei Strabag, Cristian Erbasu - directorul 

S.C.   Constructii Erbasu S.A.,  iar din partea Companiei de Apa  Targoviste Dambovita S.A.,     

Radu Vasilescu, director general, impreuna cu stafful Unitatii de Implementare a Proiectelor, 

precum si reprezentanti ai mass-media locale.  

 Secretarul de stat Marin Anton a precizat ca la nivelul ministerului sunt mai multe proiecte 

pe Axa 1 - apa-canal, majoritatea semnate cu beneficiarii, dar doar in cateva cazuri s-a pornit 

lucrul efectiv, printre care si cel derulat de Compania de Apa Targoviste Dambovita, “un proiect 

mare, deosebit de important”, fapt care este imbucurator. 

 Primarul municipiului, Gabriel Boriga, a subliniat ca este un succes al administratiei locale 

si al Companiei de Apa, iar statia de epurare Targoviste-Sud era un obiectiv  mai mult decat 

necesar, pentru ceea ce inseamna Targovistea in extinderea sa si i-a felicitat pe cei care au lucrat 

la acest proiect si care l-au adus pana la aceasta etapa. 

 Principalele coordonate ale proiectului au au fost apoi prezentate de ing. Radu Vasilescu, 

directorul general al Companiei de Apa Targoviste Dambovita, dupa care contractul a fost semnat 

de beneficiar si de Remus Daineanu, din partea  firmei Strabag. 

 Contractul, care vizeaza reabilitarea statiei de epurare Targoviste, este al 4-lea semnat 

din cele 17 componente ale Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 

uzata in judetul Dambovita“ derulat de Compania de Apa Targoviste-Dambovita, cu finantare 

europeana, in valoare totala de peste 140 milioane euro, proiect ai carui beneficiari reali vor fi 

cei aproximativ 172.000 de locuitori din localitatile unde se vor efectua lucrari. 

 


