
EXTINDEREA {I REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE AP| {I AP| UZAT| ÎN JUDE}UL DÂMBOVI}A

În anul 2010, Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița a obținut finanțare Europeană pentru implementarea Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă 

Beneficii: 
Îmbunătățirea calității vieții prin accesul în 
condiții de siguranță la serviciile de furnizare a 
apei și canalizare
Îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește 
igiena și sănătatea dâmbovițenilor

Datele generale ale Proiectului:

• Localizare: Județul Dâmbovița - aglomerările Târgoviște, Moreni, Fieni, Găești, Pucioasa și Titu
• Populație beneficiară: aproximativ 172.000 locuitori
• Perioada de implementare: 2010  - 2013, cu posibilitate de extindere până în  2015
• Valoarea proiectului: 426.222.466 lei fară tva 
• Cofinanțare din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial Mediu: 88.767.889,11 Euro

3 Contracte de servicii

• Asistența tehnică pentru Managementul Proiectului, inclusiv Asistența Tehnică a Proiectantului și pentru 
Supervizarea Lucrărilor pentru Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Dâmbovița”  în valoare de 37.562.267,63 lei  
• Auditul proiectului în valoare de 239.426 lei   
• Verificarea Proiectelor de către verificatori autorizați în valoare de 810.356,24 lei

4 Contracte de procurare bunuri

• CP1A – Echipament de detectare a pierderilor în valoare de 364.662 lei 
• CP1B – Achiziţie şi instalare debitmetre, în valoare estimată de 1.275.660 lei 
• CP2 – Procurare autospălător canalizare și vehicule operaționale, în valoare de 7.515.425 lei
• Cp3 – Procurare și instalare echipament SCADA, în valoare de 5.594.444.18 lei 

Obiective: 

33, 7 km conducte de aducțiune apă noi/reabilitate 
6 stații de clorinare noi și reabilitate
44 puțuri noi și reabilitate
54 km de extindere și reabilitare a rețelelor de distribuție a apei potabile
37 de stații de pompare reabilitate
13 rezervoare noi și reabilitate
96 de km de extindere a sistemului de canalizare și înlocuirea rețelelor pe 
o lungime de 26 de km
6 stații de epurare a apei uzate noi și reabilitate
sistem vacum si sistem SCADA

Rezultate așteptate:

Modernizarea rețelelor existente de apă și canalizare
Reducerea pierderilor din rețelele de apă 
Reducerea întreruperilor în furnizarea serviciilor
Calitate îmbunătățită a apei
Echipamente noi pentru tratarea apei uzate
Echipamente noi pentru laboratoare
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10 Contracte de lucrări 

• Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgoviște, cu o valoare de 22.568.588 lei
• Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște Sud, cu o valoare de 66.983.381,37 lei
• Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Târgoviște, cu o valoare de 23.096.145,30
• Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni, cu o valoare de 33.447.269,89 lei
• Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Moreni, cu o valoare de 23.894.366,77 lei
• Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni, cu o valoare de 58.496.803,34 lei
• Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare  din Pucioasa și Fieni cu o valoare de 25.248.900,65 lei
• Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu, cu o valoare  de 37.080.214,64 lei
• Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Găești, cu o valoare de 24.137.901,52 lei
• Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu, cu o valoare de 7.105.671,39 lei-lot 1 și                                                                                                                                                                   
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14.862.497.17 lei-lot 2

și apă uzată în Județul Dâmbovița”, in valoare de 426.222.466 lei fără TVA. 
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• Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Târgoviște, cu o valoare de 23.096.145,30
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 


	Page 1

