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Bule�nul Informa�v nr. 8 işi 
propune să aducă informație la zi 
cu privire la stadiul implementării 
lucrărilor din cadrul contractelor 
de lucrări des�nate modernizării 
infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Dâmbovița. Conținutul 
acestui bule�n informa�v acoperă 
progresul înregistrat în ul�mul an 
de implementare a fazei I-a 
proiectului, finalizarea acestora 
urmând să se realizeze până la 
finalul anului 2016. 

Ca element de noutate, în cadrul 
acestui bule�n informa�v se va 
face o trecere în revista a celor 10 
contracte de lucrări, specificând 
pentru fiecare în parte indicatori 
asumați pentru a fi realizați în 
cadrul proiectului cu finanțare 
europeană.

În speranţa unei lecturi plăcute şi 
u�le, vă invităm să ne comunicaţi 
impresiile dvs. despre proiect, la 
adresele indicate în căsuţa 
redacţională.
Pentru informaţii detaliate despre 
Proiect, vă invităm să accesaţi 
www.posmediu.catd.ro.

 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 ex�ndere 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 ru�er în zonele de execuție sau devierea traficului. U�lajele 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.  

Stadiul implementării lucrărilor
În paginile care urmează ne propunem să trecem în revistă care este progresul înregistrat în ul�mele luni în 
cadru celor 11 contracte de lucrări derulate în cadrul proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de 
apă și apă uzată în județul Dâmbovița”.

Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgoviște (CL 1) 

Descrierea indicatorului la nivel de componentă 
proiect Unitate Valoarea 

contractată 

1. Reabilitare puturi la frontul Manes�-Gheboieni buc 22 

2. Puturi noi la frontul Dragomires� Nord-Zavoi, 
Perimetru buc 3 

3. Reabilitare rezervor (1buc.)si Sta�e de pompare la 
Gospodaria de apa si frontul de captare Dragomires� 
Sud (1 buc.) 

global 1 

4. Reabilitare aduc�une Manes�-Dragomires� Nord Km 4,83 

5. Reabilitare aduc�une Dragomires� Nord Priseaca Km 5,91 

6. Reabilitare rezervor (1 buc.) si sta�e de clorinare (1 
buc.),rezervor nou la gospodaria de apa Priseaca (1 
buc.) 

global 1 

7. Reabilitare aduc�une Priseaca Firul1-Targoviste Km 4,09 

8. Puturi reabilitate la frontul Dragomires� Nord 
Zavoi buc 11 

9. Reabilitare rezervor si cladire sta�e de 
transformare la Dragomires� Nord buc 1 

10. Reabilitare aduc�une fir 2 Priseaca prin inlocuire 
vane,echipare cu debitmetru global 1 

Aglomerarea Târgoviște
CL 1 – Lucrări la sursele de apă 
din Municipiul Târgovişte. 

Indicatorii au fost a�nși în cadrul 
acestui contract de lucrări, cu 
excepția indicatorului 7 unde 
valoarea realizată este mai mică 
decât cea contractată, mo�vul fiind 
nevoia de adaptare la teren a 
amplasamentului conductei și 
reamplasarea căminului la intrarea 
în orașul Targoviste, din mo�ve 
tehnice.
Pentru finalizarea acestui contract 
se va lucra în perioada următoare, 
termenul de finalizare fiind decem-
brie 2016.



Stadiul implementării lucrărilor
CL 2 - Reabilitarea şi ex�nderea staţiei de epurare Târgovişte Sud a fost realizată 
în proporție de 100%, prin lucrări derulate în ul�mii ani. Cer�ficatul de recepție a lucrărilor a 
fost deja realizat în luna aprilie 2014, antreprenorul aflându-se la acest moment în perioada 
de no�ficare a defectelor.

Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște Sud 

Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect Unitate Valoarea 
contractată 

1. Reabilitarea și ex�nderea stației de epurare 
Târgoviște Sud—CL2  buc. 1 

CL 3 - Reabilitarea şi ex�nderea reţelelor de apă şi canalizare 
Târgovişte
În cadrul acestui contract se vor realiza în perioada următoare lucrări în 
vederea a�ngerii indicatorilor 1-6, în medie volumul acestora ridicându-
se la aproxima�v 3 km pentru reabilitarea rețelei de apă (joasă și înaltă 
presiune) și la aproxima�v 200 m pentru reabilitarea rețelelor de 
canalizare.  
De asemenea, se vor con�nua lucările de ex�ndere a rețelelor de 
canalizare până la a�ngerea indicatorilor asumați în cadrul contractului 
de finanțare. 
Lucrările la stațiile de pompare au fost încheiate.

Reabilitarea şi ex�nderea reţelelor de apă şi canalizare Târgovişte 

Descrierea indicatorului la nivel de 
componentă proiect 

Unitate Cantitatea  
contractată 

 

   
1. Reabilitare retea de apa de joasa presiune Km. 17,23

 
2. Reabilitarea retelelor de apa de inalta 
presiune Km. 5 ,78 

3. Reabilitare  retea de canalizare 
gravita�onala Km. 7 ,76 

4. Ex�nderea retelelor de canalizare 
gravita�onala Km. 5, 24 

5. Reabilitare conducte canalizare sub 
presiune Km. 0,02 

6. Ex�ndere conducte canalizare  sub 
presiune Km. 0,8 

7. Reabilitare sta�i de pompare Buc. 1.00 

8. Ex�ndere sta�i de pompare Buc. 2.00 

Aglomerarea Moreni
CL4 – Reabilitarea şi ex�nderea
rezervoarelor Bana şi a staţiei de epurare Moreni. 
Obiec�vele pentru lucrările de reabilitare și de ex�ndere a rezervoarelor 
Bana și a stației de epurare Moreni nu au fost a�nse în cadrul fazei I a 
proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dâmbovița”, ele urmând să fie îndeplinite în cea de a II a etapă de 
implementare, până la finalul anului 2016.

Reabilitarea şi ex�nderea rezervoarelor Bana şi a staţiei de epurare 
Moreni 

Descrierea indicatorului la nivel de 
componentă proiect Unitate Cantitate 

contractată 

1. Reabilitare rezervoare Bana si sta�e de 
clorinare 

Buca�  
(global ) 2+1 

2. Reabilitare si ex�ndere sta�e de 
epurare Moreni unit 1 

CL 5 – Reabilitarea şi ex�nderea reţelelor de apă şi canalizare Moreni. 
Lucrările au fost finalizate în cadrul acestui contract de lucrări,  procesul verbal de 
recepție fiind semnat pe data de 28 octombrie 2015. Valoarea lucrărilor la terminare a 
fost de 23.413.325,28 lei fără TVA.
Obiec�vele acestui contract au fost de reducere a pierderilor de apă existente prin 
înlocuirea conductelor vechi, 
branșarea și racordarea tuturor 
locuitorilor existenţi pe raza localităţii, 
intensificarea ac�vităţilor economice 
şi sociale la nivelul comunităţii vizate 
de proiect, îmbunătăţirea situaţiei 
sociale şi economice a locuitorilor și 
atragerea unui număr ridicat de 
inves�tori în zonă.

Reabilitarea şi ex�nderea reţelelor de apă şi canalizare Moreni.  

Descrierea indicatorului la nivel de 
componentă proiect Unitate Cantitate 

contractată 

1. Ex�ndere retea de distribu�e apa 
potabila km 7,17 

2. Reabilitare retele de canalizare  km 6,56 

2* reabilitare retele canalizare sub 
presiune 

km 0,12 

3. Ex�ndere retele de canalizare km 16,53 

3*  Ex�ndere retele de canalizare sub 
presiune 

km 4,42 

4. Sta�i de pompare apa uzata buc 7 



Stadiul implementării lucrărilor
Aglomerările Pucioasa și Fieni
CL 6 - Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni. 
Lucrările la rezervoarele Musa, Bela și Fieni au necesitat eforturi mari pentru 
finalizare. Provocările întâmpinate în vederea a�ngerii indicatorilor asumați s-au 
datorat diferitelor adaptări la teren. 
Aceeași situație s-a regăsit și în cadrul aducțiunii Răteiu-Gâlma și aducțiunii de la 
puțuri la gospodăria de apă Gâlma. Conexiunea cu un alt proiect și necesitatea 
schimbării traseului conductei au fost mo�vele pentru care s-a prelungit reabili-
tarea conductelor de aducțiune între Berevoieș� și rezervoarele Musa și între 
rezervoarele Musa și Pucioasa Sat.
Lucrările au fost finalizate la data de 18 mai 2016, valoarea lucrărilor recep�on-
ate fiind de 58.496.803,34 LEI (valoare fără TVA).

Lucrări la sursele de apa și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni 

Descrierea indicatorului la nivel de componentă 
proiect Unitate Valoarea contractată 

1. Reabilitare rezervor 4000 mc Musa buc 1 

2. Sta�e de clorinare noua cu clor gazos Musa buc 1 

3. Construc�e rezervor 500 mc Bela buc 1 

4. Sta�e de clorinare noua cu hipoclorit Bela buc 1 

5. Reabilitare racord de aduc�une la rezervorul 
Musa Km 0,39 

6. Sta�e noua de clorinare cu clor gazos la 
rezervoarele Branes� buc 1 

7. Ex�ndere aduc�une catre rezervor Bela Km 0,98 

8. Ex�ndere si reabilitare sta�e de epurare Pucioasa unit 1 

9. Reabilitare aduc�une la rezervoare Fieni Km 1,46 

10. Reabilitare rezervor 2500 mc Fieni buc 1 

11. Sta�e de clorinare cu clor gazos Fieni buc 1 

12. Ex�ndere si reabilitare sta�e de epurare Fieni unit 1 

13. Reabilitare aduc�une Rateiu-Galma 
 

Km 
4,42 

14. Puturi de captare noi la Galma buc 3 

15. Aduc�une noua de la puturi la gospodaria de apa 
Galma 

 

Km 
0,98 

16. Ex�ndere camera de captare izvor Galma buc 1 

17. Reabilitare rezervoare 2 x 1000 mc la gospodaria 
de apa Galma buc 2 

18. Reabilitare conducta aduc�une intre Berevoies� 
si rezervoarele Musa Km 4,28 

19. Reabilitare conducta aduc�une intre 
rezervoarele Musa si Pucioasa Sat 

 

Km 
3,83 CL 7 - Reabilitarea şi ex�nderea

rețelelor de apă şi canalizare Pucioasa şi Fieni.
În cadrul acestui contract lucrările au fost finalizate și recepționate în luna mai a acestui an,  valoarea lucrărilor la terminare fiind de 23.482.250,21 lei fără TVA.
Obiec�vele lucrărilor de reabilitare şi ex�ndere a reţelei de canalizare din oraşele Pucioasa au fost de a reduce pierderile de apă actuale (prin înlocuirea conducte-
lor vechi și corodate), precum și branșarea și racordarea tuturor locuitorilor existenţi pe raza localităţii. În urma finalizării lucrărilor, au fost asigurate condiții pentru 
intensificarea ac�vităţilor economice şi sociale la nivelul comunităţii vizate de proiect, diminuarea discrepanţelor existente între diversele localităţi şi zone din 
România, între localităţile din mediul rural şi cel urban, precum şi dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, creşterea calităţii vieţii în cadrul 
comunităţii prin crearea unui cadru favorabil sănătăţii populaţiei, atragerea unui număr ridicat de inves�tori în zonă.

Reabilitarea şi extinderea rețelelor de apă şi canalizare Pucioasa şi Fieni 

Descrierea indicatorului la nivel de componentă 
proiect Unitate Cantitatea  

contractată 

1.Ex�ndere retea canalizare Pucioasa Km 27,56 

2. Ex�ndere SPAU –uri in Pucioasa buc 12 

3.Ex�ndere retea canalizare in Fieni Km 9,16 

4. Ex�ndere SPAU-ri in Fieni  buc 3 

5. Reabilitare retea canalizare in Fieni Km 3,73 

Aglomerările Găeș� și Titu
CL 8 – Lucări la sursele de apă şi staţiile de epurare Găes� şi Titu. 
Indicatorii asumați pentru acest contract de lucrări au fost a�nși în totalitate, cu excepția celor aferenți centralei de tratare a apei reziduale (inclusiv 
tratament terțiar).
Așadar, lucrările în cadrul acestui contract de lucrări vor con�nua, noul termen de finalizare fiind decembrie 2016.

Lucări la sursele de apă şi staţiile de epurare Găes� şi Titu 

Descrierea indicatorului la nivel de componentă 
proiect Unitate Valoarea 

contractată 

1. Evacuarea si tratarea apei reziduale   

2. Centrala de tratare a apei reziduale (inclusiv 
tratament ter�ar) 

Buc. 2 

P.E. 39.100 

3. Alimentari cu apa   

4. Puturi noi de captare complet echipate si 
imprejmuire Gaes� 

 

Nr. put 

 

5 

5. Conducta aduc�une de la noile puturi la 
gospodaria de apa Gaes� Km. 2,78 

6. Rezervoare noi de apa 2x1000 mc Gaes� Nr. 2 



Stadiul implementării lucrărilor
CL 9 - ”Reabilitarea și ex�nderea rețelelor de apă și canalizare Găeș�”.
Lucrările au fost finalizate și recepționate în baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 21681/2985-UIP/14.06.2016. Valoarea lucrărilor 
contractate este de 24.137.901,52 lei fără TVA.
Obiec�vele acestui contract au fost de reducere a pierderilor de apă existente prin înlocuirea conductelor vechi, branșarea și racordarea tuturor locuito-
rilor existenţi pe raza localităţii, intensificarea ac�vităţilor economice şi sociale la nivelul comunităţii vizate de proiect, imbunătăţirea situaţiei sociale şi 
economice a locuitorilor și atragerea unui număr ridicat de inves�tori în zonă. Au fost executate atât lucrări de reabilitare a rețelelor de canalizare 
existente, cât și lucrări de ex�ndere a acestora. Totodată, a fost executată o conducta nouă de refulare de la SP1 până la stația de epuerare Găeș�.

Reabilitarea și ex�nderea rețelelor de apă și canalizare Găeș� 

Descrierea indicatorului la nivel de componentă 
proiect Unitate Valoarea 

contractată 

1. Reabilitare retele de canalizare Gaes� Km 4.31 

2.Reabilitare conducte canalizare sub presiune 
Gaes� Km 3,92 

3.Ex�ndere retele canalizare Gaes� Km 25.27 

4.Ex�ndere conducte de canalizare sub presiune 
Gaes� Km 2,66 

5.Ex�ndere sta�i pompare Gaes�          buc. 8 

Ex�nderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa
Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin POS Mediu.

Editorul acestui bule�n informa�v este S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.
Adresa: Bd. I.C. Bră�anu nr. 50, Târgovişte   Tel: 0245/620791; 0245/614403    Fax: 0245/611774; www.catd.ro

Data publicării: Septembrie 2016
CONŢINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU POZIŢIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI

CL 10 – „Reabilitarea și ex�nderea
rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 2”.
Progresul lucrărilor în cadrul acestui contract nu este foarte mare, până în iulie 
2016 ex�nderea rețelei de canalizare prin vacuum fiind de 17,96 km, cu un rest 
de 10,99 km de realizat în vederea a�ngerii indicatorilor asumați.
De asemenea, lucrările la cele două stații vacuum nu au fost încheiate.
În vederea finalizării tuturor lucrărilor, termenul propus pentru finalizarea 
acestui contract de lucrări este decembrie 2016.

Reabilitarea și ex�nderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 2 

Descrierea indicatorului la nivel de componentă 
proiect Unitate Cantitatea  

contractată 

1.Ex�ndere retea de canalizare prin vacuum Km 28,94 

2. Sta�i de vacuum buc 2 

CL 10 – „Reabilitarea și ex�nderea
rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 1”.
Ex�nderea rețelei de alimentare cu apă în Titu s-a facut cu 3,45 km până în iulie 
2016, iar cea de canalizare gravitațională cu 2,68 km. În vederea a�ngerii indica-
torilor asumați în cadrul proiectului de finanațare, lucrările vor con�nua până la 
finalul acestui an.
În ceea ce privește lucrările la stațiile noi de pompare apă uzată, acestea au fost 
finalizate.

Reabilitarea și ex�nderea rețelelor de apă și canalizare Titu Lot 1 

Descrierea indicatorului la nivel de componentă 
proiect Unitate Cantitatea  

contractată 

1. Ex�ndere retea de alimentare cu apa Km 9,81 

2. Ex�ndere retea de canalizare gravita�onala Km 6,48  

3. Sta�i noi de pompare apa uzata buc 2 


