
 1 

 

                                                                         

  UNIUNEA EUROPEANĂ                                 GUVERNUL ROMÂNIEI                      Instrumente Structurale 

                                                                                                        2007-2013 

 

 

 COMUNICAT DE PRESĂ     Publicat: 21.07.2011 

 

Pentru a marca un an de la semnarea contractului de finantare cu fonduri 

europene a proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata 

in judetul Dambovita", in data de 20 iulie 2011 Compania de Apa Targoviste-

Dambovita a organizat o deplasare la Titu,  unde lucrarile la noul sistem de apa si  

canalizare al orasului sunt in plina desfasurare, eveniment la care au participat 

reprezentanti ai massmedia locale, precum si Ilie Dinu, primarul orasului. De 

aproximativ o săptămână, la Titu au demarat lucrările de reabilitare și extindere a 

rețelelor de apă și canalizare, investiție cu o valoare contractuala de 33.940.146 lei 

fara TVA . Cea mai mare parte a fondurilor provine de la Uniunea Europeană  

(76,8%), restul fiind contribuție de la bugetul central și local, dar și de la operatorul 

regional. Pe santierul de lucrari de la Titu, care a debutat cu strada Mihai Viteazul, 

cei prezenti au fost informati despre stadiul activitatilor la noua infrastructura, de 

catre directorul general al Companiei de Apa, ing. Radu Vasilescu si ing. Dan 

Ianculescu, din partea constructorului, firma Vel Service, in asociere cu SC Confort 

SA. Reprezentantul antreprenorului a precizat ca proiectul este unic in judetul 

Dambovita, cea mai mare parte din reteaua de canalizare facandu-se pe baza unei 

tehnologii inovatoare, respectiv sistemul vacuumatic. Aceasta metoda a fost agreata 

ca fiind cea mai eficienta, deoarece orasul Titu este situat intr-o zona de ses, pe un  
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sol de tip nisipos. La randul sau, primarul Ilie Dinu a spus ca "sapaturile nu vor 

avea o adancime prea mare, ceea ce constituie un avantaj, deoarece panza freatica 

se afla in unele locuri si la 2,5 metri adancime.” Edilul a apreciat ca firma care se 

ocupa de lucrare dispune de utilaje performante si si-a exprimat deplina incredere 

ca nu vor exista probleme in ceea ce priveste finalizarea acestui proiect. 

Dupa vizitarea santierului, a urmat o conferinta de presa, in cadrul careia 

directorul general al Companiei de Apa a facut o prezentare a progresului lucrărilor 

in anul care s-a scurs de la semnarea contractului de finantare şi principalele repere 

ale activităţilor viitoare, circumscrise proiectului "Extinderea si reabilitarea 

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita". In expunere s-au prezentat 

date despre cele trei contracte incheiate pana in prezent, respectiv: 

1) Asistenta tehnica pentru managementul proiectului, inclusiv 

asistenta tehnica din partea proiectantului si pentru supervizarea 

lucrarilor; 

2) Verificarea proiectelor de verificatori autorizati; 

3) Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Titu. 

De remarcat ca in toate cele trei cazuri, valoarea efectiva a contractului a 

fost sub cea estimata. Dupa ce a oferit reprezentantilor mass media 

informatii legate de licitatiile aflate in desfasurare si  cele ce urmeaza a fi 

lansate, ing. Radu Vasilescu a facut precizari referitoare la platile efectuate 

pana in prezent in cadrul proiectului si, revenind asupra lucrarilor de la Titu, 

a prezentat indicatorii fizici ai acestora: 

 Reabilitare retea distributie apa: 940 m si 64 de bransamente; 

 Extindere retea distributie apa: 22.864 m si 1090 bransamente; 

 Reabilitare retea canalizare gravitationala: 318 m si 10 racorduri; 

 Extindere retea canalizare gravitationala: 6.475 m si 213 racorduri; 
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 Retea noua de canalizare in sistem vacuum: 28.733 m si 637 camere 

de preluare; 

 Statii noi de pompare ape uzate: 2 buc. 

 Statii noi pentru canalizare in sistem vacuum: 2 bucati. 

Directorul general a subliniat ca antreprenorul dispune de toata dotarea 

tehnica necesara si, cu toate ca s-au inregistrat unele intarzieri cauzate de 

contestatii, ritmul e bun iar de saptamana viitoare se vor deschide si alte puncte de 

lucru pentru ca, in decurs de o luna sa se lucreze pe sase fronturi. A mentionat de 

asemenea, ca Titu va dispune de cea mai mare retea de canalizare de tip vacuum 

din Romania, find utilizate in premiera conductele din polietilena multistratificata.  

Primarul oraşului Titu, ing. Ilie Dinu s-a declarat multumit de modul in care 

se deruleaza lucrarile, precum si de colaborarea cu Compania de Apa si 

antreprenorul Vel Service – Confort SA, precizand ca acest proiect vine in 

continuarea unora anterioare de apa si canalizare, executate prin Compania 

Nationala de Investitii, toate fiind menite a ridica nivelul de confort si civilizatie a 

locuitorilor din zona. 
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