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Prezentul
Buletin
Informativ
face
parte
dintr-o serie de publicații
menite să vă țină la curent
cu activitățile desfășurate
în cadrul Proiectului de
infrastructură de apă și
apă
uzată
ce
se
desfășoară în Județul
Dâmbovița.
Proiectul
privind
”Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și
apă uzată din Județul
Dâmbovița” include un
număr de 10 contracte de
lucrări, 3 contracte de
servicii și 3 contracte de
achiziții de bunuri menite
să asigure operarea la
cele mai înalte standarde,
a noilor sisteme de
alimentare
cu
apă.
Activitățile
din
cadrul
Proiectului au demarat
anul acesta și vor dura
până în anul 2013, cu
posibilitatea
prelungirii
până în 2015.
În acest număr al
buletinului vă punem la
dispoziție
informații
despre POS MEDIU și o
prezentare generală a
Proiectului finanțat de
Uniunea Europeană prin
Fondul de Coeziune.
În speranța unei lecturi
plăcute și utile, vă invităm
să
ne
comunicați
impresiile dvs. despre
proiect,
la
adresele
indicate
în
căsuța
redacțională.
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În anul 2010, Județul Dâmbovița a reușit să
obțină o finanțare europeană pentru a
moderniza infrastructura de apă și apă uzată
existentă.
Totul a început din necesitatea refacerii
sistemului de alimentare cu apă și colectare a
apelor uzate, care în momentul de față este
vechi și nu mai corespunde cerințelor
populației privind acest serviciu.
În România a fost demarat POS Mediu, cel
mai important program de asistenţă
financiară în domeniul protecţiei mediului, cu
finanțare Europeană.
POS Mediu are ca obiectiv global protecţia şi
îmbunătăţirea
calităţii
mediului
şi
a
standardelor de viaţă în România, și include
cinci
axe
prioritare,
corespunzătoare
următoarelor sectoare de mediu: apă/apă
uzată, deşeuri, termoficare, protecţia naturii,
inundaţii şi zona costieră. De asemenea,
programul mai include şi o axă prioritară de
asistenţă
tehnică,
destinată
sprijinirii
instituţiilor care asigură managementul
programului. Detalii despre POS Mediu găsiți
pe www.posmediu.ro.
Astfel, conform Axei Prioritare 1 ”extinderea și moderinzarea serviciilor de
apă și apă uzată”, din cadrul POS Mediu, se
vizează
asigurarea serviciilor de apă și
canalizare la tarife accesibile; asigurarea
calității corespunzătoare a apei potabile în
toate aglomerările umane; îmbunătățirea
calității cursurilor de apă; îmbunătățirea
gradului de gospodărire a nămolurilor
provenite de la stațiile de epurare a apelor
uzate; crearea de structuri inovatoare și
eficiente de management al apei.
Prin intermediul Fondului de Coeziune,
Operatorul Regional S.C. Compania de Apă
Târgoviște – Dâmbovița S.A. beneficiază de
asistență financiară nerambursabilă acordată
de Uniunea Europeană prin POS Mediu.

Finanțarea nerambursabilă a fost acordată
pentru proiectul ”Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în Județul
Dâmbovița”, iar contractul de finanțare a fost
semnat la data de 29.07.2010.
Valoarea totală a proiectului este de
583.826.645 lei fără TVA și reprezintă una din
cele mai mari investiții la nivel național, în
infrastructura de apă potabilă și apă uzată.
Au fost identificați 172.000 de beneficiari ai
acestei investiții, respectiv locuitorii zonelor
vizate de proiect: Târgoviște, Moreni, Găești,
Pucioasa, Fieni și Titu.
Realizarea proiectului va dura 42 de luni și
se va încheia în 31 Decembrie 2013, cu
posibilitatea extinderii până în 2015.
Rezultatele scontate ale acestui proiect
constau în principal în îmbunătățirea calității
vieții prin modernizarea serviciilor de furnizare
a apei potabile și colectare a apelor uzate.
Detalii referitoare la aspectele acestei
investiții sunt redate în paginile ce urmează.

E
EFFO
OR
RTT C
CO
OM
MU
UN
N
Pe parcursul execuției
lucrărilor
din
cadrul
proiectului
pentru
infrastructura de apă și apă
uzată
vor
exista
inconveniente pe care ni le
asumăm încă de pe acum, și
pentru care dorim să ne
cerem scuze în avans. Pe
această cale dorim să facem
apel
la
înțelegerea
dumneavoastră și să vă
cerem sprijinul și bunăvoința
în a ne asuma împreună
dispoziția de a depăși aceste
inconveniente pentru ca în
final să beneficiem cu toții de
un sistem de alimentare cu
apă modern și sigur.
Pentru
lucrările
de
extindere și reabilitare a
rețelelor de apă potabilă și
canalizare care vor avea loc
pe raza localităților vor fi
uneori necesare: întreruperea
temporară a furnizării apei
potabile,
restricționarea
accesului rutier în zonele de
execuție
sau
devierea
traficului. Utilajele de pe
fronturile de lucru deschise
vor produce uneori zgomot
sau praf.
Toți
cei
implicați
în
implementarea
acestui
Proiect vor încerca pe cât
posibil să diminueze aceste
neplăceri. Dorim totodată să
punem accent pe necesitatea
înlocuirii vechilor rețele în
scopul reducerii pierderilor
de apă și a creării unei
infrastructuri
moderne
și
durabile de alimentare cu apă
și canalizare, având ca scop
furnizarea unor servicii de o
calitate îmbunătățită
și
ridicarea
standardului
de
viață al dâmbovițenilor.

Componentele
Proiectului
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Valoarea totală a Proiectului
finanțat
de
Uniunea
Europeană prin Fondul de
Coeziune
și
contribuția
financiară
a
membrilor
Asociației
de
Dezvoltare
Intercomunitară
este de
583.826.645 lei fără TVA.
Pentru contribuția proprie la
finanțarea
proiectului,
Compania de Apă Târgoviște
– Dâmbovița a primit de la
Banca
Europeană
de
Reconstrucție și Dezvoltare,
un credit în valoare de 56,4
milioane lei. Fondurile vor fi
folosite pentru reabilitarea și
extinderea a 6 stații de
epurare și construcția și
modernizarea a 120 km de
rețele de canalizare și 80 km
de rețele de alimentare cu
apă.
Valoarea Proiectului este
una din cele mai mari din
sectorul de apă și apă uzată,
din
România.
Județul
Dâmbovița beneficiază prin
intermediul
finanțărilor
europene,
de
investiții
importante în infrastructura
de apă si apă uzată.
Componentele
Proiectului
constau în 10 contracte de
lucrări,
3
Contracte
de
procurare
bunuri
și
3
contracte de servicii.
Contractele de Lucrări se vor
desfășura în toate zonele
Proiectului,
respectiv:
Târgovişte, Moreni, Găeşti,
Pucioasa, Fieni şi Titu iar
investițiile din cadrul acestora
se referă la:
 Lucrări la Sursele de Apă
din Municipiul Târgovişte

 Reabilitarea şi extinderea
staţiei
de
epurare
Târgovişte Sud
 Reabilitarea şi extinderea
reţelelor
de
apă
şi
canalizare Târgovişte
 Reabilitarea şi extinderea
Rezervoarelor Bana şi a
staţiei de epurare Moreni
 Reabilitarea şi extinderea
reţelelor
de
apă
şi
canalizare Moreni
 Lucrări la sursele de apă şi
staţiile de epurare Pucioasa
şi Fieni
 Reabilitarea şi extinderea
reţelelor
de
apă
şi
canalizare Pucioasa şi Fieni
 Lucrări la sursele de apă şi
staţiile de epurare Găeşti şi
Titu
 Reabilitarea şi extinderea
reţelelor
de
apă
şi
canalizare Găeşti
 Reabilitarea şi extinderea
reţelelor
de
apă
şi
canalizare din Titu
Contractele de procurare
bunuri fac referire la achiziția
echipamentelor
necesare
operării
noilor
sisteme,
respectiv:
 Apometre și detectoare
pierderi de apă
 Autospălător canalizare și
vehicule operaționale
 Procurare
și
instalare
echipament SCADA
Contractele
de
Servicii
constau în:
 Asistență Tehnică pentru
Managementul Proiectului,
inclusiv Asistența Tehnică
a Proiectantului și pentru
supervizarea lucrărilor

 Auditul Proiectului
 Verificarea proiectelor
verificatori autorizați

de

Cu finanțarea primită, Județul
Dâmbovița va beneficia de
investiții
în
tratarea
și
distribuția
apei
potabile,
colectarea și epurarea apelor
uzate. În Târgoviște, Moreni,
Găești, Pucioasa, Fieni și Titu,
rata de conectare la sistemul de
canalizare va atinge 94 %, iar
95% din populația acestor
localități va fi conectată la
rețeaua de apă potabilă.
La
finalul
Proiectului,
locuitorii aglomerărilor vizate
vor beneficia de 44 puțuri noi
și reabilitate; 33,7 km de
conductă de aducțiune nouă și
reabilitată; 6 stații de clorinare
noi și reabilitate; 13 rezervoare
de apă noi și reabilitate; 1 stație
de pompare; extinderea rețelei
de distribuție a apei cu 54 de
km; achiziția unui sistem
SCADA; extinderea surselor de
apă de suprafață.
Totodată,
locuitorii
vor
beneficia de reabilitarea și
extinderea
rețelelor
de
colectare a apelor uzate; mai
exact, extinderea rețelelor de
colectare a apelor uzate cu 96
de km, reabilitarea a 26 km de
rețea ape uzate, 38 de stații de
pompare a apelor uzate și stații
vacuum noi și reabilitate, 29 de
km de rețele noi de colectare a
apelor uzate prin vacuum,
reabilitarea și extinderea a 6
stații noi de epurare a apelor
uzate.
Toate acestea vor duce într-un
final la îmbunătățirea calității
vieții prin accesul în condiții de
siguranță la serviciile
de
furnizare
a
apei.

Stadiul actual
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De la începutul Proiectului, a fost atribuit
contractul de lucrări pentru ”Reabilitarea și
extinderea rețelelor de apă și canalizare
Titu”, cu o valoare contractuală de
33.940.146 lei fără TVA. Finanțarea
contractului este acoperită în proporție de
76,8 % de Uniunea Europeană prin Fondul
de Coeziune, iar restul este acoperit din
contribuții de la bugetul central și local.
Câștigătoare a fost desemnată firma S.C.
Velservice S.A., în asociere cu S.C. Confort
S.A., iar execuția lucrărilor a fost demarată
în Mai a.c., odată cu organizarea de șantier
a constructorului. În prezent, desfășurarea
lucrărilor este în plină activitate.
Inovația proiectului constă în sistemul de
canalizare cu vacuum, o tehnologie unică în
județul
Dâmbovița.
Prin
finanțarea
Europeană, la Titu se va extinde rețeaua de
distribuție a apei cu 22.864 m, vor fi
executate 1090 de branșamente noi și se
vor reabilita 940 m de conductă și 64 de
branșamente existente. În ceea ce privește
canalizarea, Titu va beneficia de pe urma
reabilitării a 318 m de conductă și 10
racorduri
de
rețea
de
canalizare
gravitațională. Canalizarea va fi extinsă cu
6.475 m și se vor executa 213 racorduri noi.
De asemenea, va fi construit un sistem nou
de canalizare cu vacuum, care va cuprinde
28.733 m de rețea și 637 de camere de
preluare; vor fi construite 2 stații noi de
pompare a apelor uzate și 2 stații noi pentru
canalizarea în sistem vacuum.

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița
a încheiat și contractul pentru verificarea
proiectelor de către verificatori autorizați
conform legii 10/1995, atribuit firmei S.C.
Tahal
Romania
S.R.L,
cu
valoarea
contractuală de 810.356,24 lei fărăTVA.
În Martie a.c. a început și contractul de
servicii pentru asistența tehnică pentru
managementul contractului și supervizarea
lucrărilor. Contractul de servicii a fost
atribuit consorțiului de firme format din S.C.
Fichtner Environment S.R.L., Ficthner Water
&
Transportation
GmbH,
S.C.
Interdevelopment S.R.L și S.C. Unix S.R.L.
cu o valoare de 37.562.267,63 lei fără TVA.
Detalii ale contractului de asistență tehnică
și supervizare sunt redate în ultima pagină.
Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița
a semnat pe data de 16 Noiembrie 2011 și
contractul de lucrări pentru ”Reabilitarea și
extinderea stației de epurare Târgoviște –
Sud” cu o valoare contractuală de
66.983.381,37 lei fără TVA. Contractul a fost
atribuit firmei Strabag AG în consorțiu cu
S.C. Construcții Erbașu S.A. și se va
desfășura pe o perioadă de 24 de luni.

Beneficiile Proiectului
O VIAȚĂ MAI BUNĂ
 Optimizarea condiţiilor igienice şi a stării de sănătate a
populaţiei deservite de Compania de Apă Târgoviște –
Dâmbovița
 Asigurarea furnizării de apă potabilă, conform standardelor
UE de calitate, după implementarea Proiectului
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zonele
deservite, prin asigurarea accesului la serviciile de apă şi
canalizare
 Crearea de locuri de muncă, în timpul fazelor de construcţie
 Stimularea creşterii economice prin reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii din regiune

ÎÎnn ppeerriiooaaddaa
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În prezent, Unitatea de
Implementare a Proiectului
face
toate
demersurile
necesare pentru procedurile
de
achiziție
pentru
contractele de lucrări:
- Lucrări la Sursele de
Apă
din
Municipiul
Târgovişte;
- Reabilitarea
şi
extinderea
staţiei
de
epurare Târgovişte Sud;
Reabilitarea
şi
extinderea reţelelor de apă
şi canalizare Târgovişte;
- Reabilitarea
şi
extinderea
Rezervoarelor
Bana şi a staţiei de epurare
Moreni;
- Reabilitarea
şi
extinderea reţelelor de apă
şi canalizare Moreni;
- Lucrări la sursele de apă
şi
staţiile
de
epurare
Pucioasa şi Fieni;
- Reabilitarea
şi
extinderea reţelelor de apă
şi canalizare Pucioasa şi
Fieni;
- Lucrări la sursele de apă
şi staţiile de epurare Găeşti
şi Titu;
- Reabilitarea
şi
extinderea reţelelor de apă
şi canalizare Găeşti.
În prezent se depun toate
eforturile pentru ca în
primul trimestru al anului
2012
să
fie
posibilă
semnarea
tuturor
contractelor de lucrări din
cadrul Proiectului.
Acest lucru va fi posibil în
măsura în care eventualele
contestații înregistrate în
procedurile de achiziție a
anumitor contracte, vor fi
soluționate rapid. Detaliile
progresului înregistrat vă
vor fi puse la dispoziție în
următorul
buletin
informativ.
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În cadrul Companiei de Apă Târgoviște –
Dâmbovița (CATD) a fost înființată Unitatea de
Implementare a Proiectului (UIP POS Mediu),
departament
responsabil
cu
derularea
procedurilor de achiziție dedicate Proiectului,
managementul
financiar
al
acestuia,
gestionarea, coordonarea și supervizarea
contractelor de construcție, furnizare bunuri și
servicii și nu în ultimul rând, cu sprijinul pentru
auditarea activităților din cadrul Proiectului.
UIP POS Mediu este structurat pe 5 direcții de
activitate: monitorizarea contractelor de lucrări
și servicii, activități financiar – contabile,
managementul achizițiilor și promovarea și
publicitatea Proiectului și va avea în
componență cel puțin 18 membri. UIP POS
Mediu este condus de Valentin Brotea, iar
managementul financiar al departamentului
este asigurat de Manuela Zoița.
Din Unitatea de Implementare a Proiectului mai
fac parte Doina Coman - expert în
managementul
activităților
investiționale,
Doinița Constantin – ofițer contabil, Nicoleta
Croitoru – ofițer autorizare plăți, Gabriela
Iliescu – expert în managementul activităților
investiționale, Ruxandra Magdalena – expert
achiziții publice, Marius Sala – expert achiziții
publice,
Ioan
Țuțuianu
–
expert
în
managementul activităților investiționale, Ionuț
Zegheru – expert în managementul activităților
investiționale, Cătălina Cărbunaru – expert în
managementul activităților investiționale, Filip
Iordache - expert în managementul activităților
investiționale, Alex Stroilă – ofițer plăți, Sanda
Tincea – asistent manager și Claudia
Mândrican – secretar arhivar.
Împreună, într-un efort comun depus pentru
implementarea cu succes a Proiectului,
membrii UIP vor gestiona toate aspectele
acestuia, pentru a se asigura conformarea cu
toate cerințele din cadrul contractului de
finanțare și legislației în vigoare.

Contractul pentru asistență tehnică și
supervizare a fost semnat în mod oficial la data
de 16 Februarie 2011, cu consorțiul reprezentat
de S.C. Fichtner Environment SRL, din care mai
fac parte Fichtner Water&Transportation GmbH,
S.C. Interdevelopment SRL și SC Unix S.R.L.
Sarcina consultanței este aceea de a
îndruma și sprijini toate părțile implicate în
realizarea acestui proiect ambițios. În cadrul
proiectului, Fichtner Environment acționează ca
Inginer în cadrul contractelor de lucrări,
asigurându-se că materialele și echipamentele
furnizate, precum și execuția lucrărilor de
construcție sunt la cel mai înalt standard și
îndeplinesc cerințele din caietele de sarcini și
legislația în vigoare.
De asemenea consorțiul va acționa în
calitate de consultant al UIP și al CATD, oferind
serivicii de asistență tehnică pentru gestionarea
proiectului, prin activități precum întocmirea
documentațiilor de atribuire pentru contractele
de lucrări, suport în managementul proiectului,
dezvoltarea unui sistem modern de modelare
hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă și
de canalizare, dezvoltarea unui sistem eficient
de detectare a pierderilor din rețele, întocmirea
documentațiilor de atribuire pentru contractele
de furnizare, managementul apelor uzate
industriale, managementul reziduurilor din
stațiile de tratare și epurare, publicitatea și
promovarea proiectului, actualizarea master
plan-ului și asistență tehnică de proiectare
pentru execuția contractelor de tip FIDIC Roșu.
Echipa consultantului este condusă de Dan
Giurcăneanu, secondat de adjuncții Cătălin
Floarea, pentru managementul proiectului și
Claudiu Pop, pentru supervizarea lucrărilor de
construcție. Pe lângă aceștia, o echipă de
experți dedicați va
ajuta la finalizarea
Proiectului în termenul și la standardele
stabilite.
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