
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

 

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în Judeţul Dâmboviţa 

Noutăţi 

Momente cheie ale 
Proiectului 

 
 

 29.07.2010 – Încheierea 
contractului de finanțare 
între Ministerul Mediului și 
Pădurilor și Compania de 
Apă Târgoviște – Dâmbovița 
 

24.02.2011 – Semnarea 
Contractului de Asistență 
tehnică pentru 
managementul proiectului, 
inclusiv asistența tehnică a 
proiectantului și pentru 
supervizarea lucrărilor – 
încheiat între CATD și 
asociarea formată din S.C. 
Fichtner Environment 
S.R.L. – lider și Fichtner 
Water & Transportation 
GmbH, S.C. 
Interdevelopment S.R.L., 
S.C. Unix S.R.L. 
 

27.04.2011 – Semnarea 
Contractului de Lucrări CL 
10 – Reabilitarea și 
extinderea rețelelor de apă și 
canalizare Titu – încheiat 
între CATD și asocierea 
formată din S.C. Velservice 
S.A. – lider și S.C. Confort 
S.A. 
 
 

09.05.2011 – Semnarea 
Contractului pentru 
Verificarea Proiectelor de 
către Verificatori autorizați 
– încheiat între CATD și 
S.C. Tahal Romania S.R.L. 
 

30.09.2011 – CATD și 
Banca Europeană de 
Reconstrucție și Dezvoltare 
semnază la Londra un 
contract prin care CATD 
obține un credit de 56,4 
milioane lei pentru 
cofinanțarea Proiectului. 
 

16.11.2011 -  Semnarea 
Contractului de Lucrări CL 
2 – Reabilitarea și extinderea 
Stației de Epurare 
Târgoviște Sud – încheiat 
între CATD și Strabag 
România în consorțiu cu 
S.C. Construcții Erbașu 
S.A., cu o valoare 
contractuală de 
66.983.381,37 lei fără TVA. 

 
I. În data de 25 Mai 2012, s-a semnat Acordul Contractual nr. 15740 pentru 

Contractul de Lucrări CL6 – ”Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare 

Pucioasa și Fieni”, atribuit prin achiziție publică cu licitație deschisă asocierii 

formate din STULZ - PLANAQUA GmbH – lider de asociere & MOTRIS COMPANY 

S.R.L. & CONSANDUAR S.R.L. & S.C. CAZAN IMPEX’93 S.R.L. Contractul a fost 

atribuit cu o valoare de 25.496.803,34  lei fără TVA urmând ca lucrările să se 

finalizeze pe data de 6 Aprilie 2014, conform Ordinului de Începere a lucrărilor, 

care desemnează ca dată de începere, 06 Iulie 2012. 

 

II. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 7 Iunie 2012, 

Acordul Contractual nr. 16622, pentru Contractul de Lucrări CL 4 – ”Reabilitarea 

și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni”, în valoare de 

33.447.269,89 lei fără TVA. Contractul a fost atribuit prin licitație publică asocierii 

formate din  CONTRAT INGENIERIA Y OBRAS S.A - lider de asociere &  FASE 

ESTUDOS E PROJECTOS  S.A.  & CONFORT  DAMBOVITA S.A., iar lucrările 

urmează a fi finalizate pe data de 9 Aprilie 2014, potrivit Ordinului de Începere, care 

desemnează ca dată de începere, 9 Iulie 2012. 

 

III. Contractul de Furnizare CP2 – ”Autospalator canalizare și vehicule operaționale” a 

fost semnat de către Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița la data de 

25.07.2012, fiind atribuit Asocierii formate din S.C. EURITEH S.R.L. – lider de 

asociere & S.C. TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCȚII S.R.L. % S.C. 

LEADER ECO S.R.L., cu valoarea de 7.515.425 lei fără TVA. Obiectul 

contractului constă în achiziționarea de echipamente și utilaje care să permită 

Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița o întreținere adecvată și facilă a 

sistemelor de apă și canalizare (vidanjă, autolaborator inspecție CCTV, 

buldoexcavatoare mici și medii, autoutilitare, vehicul de transport și împrăștiere a 

nămolului, echipamente de protecție). Termenul de finalizare a Contractului este 

25.01.2013. 

 
IV. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a semnat pe data de 23.08.2012 

Contractul de Lucrări CL 5 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și 

canalizare Moreni”. Contractul a fost atribuit firmei S.C. PROMS CONCEPT 

GROUP S.R.L.,  cu o valoare de 23.894.366,77 lei fără TVA. Termenul de 

finalizare a lucrărilor va fi calculat începând cu 21 de luni de la data de începere a 

lucrărilor, iar perioada de notificare a defectelor este de 12 luni, putând fi extinsă 

până la 24 de luni. 
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V. În prezent sunt în derulare 7 din cele 10 Contracte de Lucrări.  

În cadrul contractelor de lucrări CL1 –”Lucrări la sursele de apă din Municipiul 

Târgoviște”, CL4 -”Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de 

epurare Moreni” , CL6 - ”Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și 

Fieni”, Antreprenorii sunt în faza de pregătire a documentațiilor necesare pentru 

obținerea autorizațiilor de demolare/construire, certificate de urbanism, proiecte 

tehnologice etc. 
În cadrul CL 2 – ”Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște – Sud”, 

progresul general al Antreprenorului nu prezintă întârzieri față de graficul de lucrări; 

în prezent se desfășoară lucrări de terasamente, montaj armături și turnare beton la 

diverse obiecte din cadrul stației de epurare Târgoviște- Sud – grătare rare și dese, 

deznisipator și separator grăsimi, decantor primar, stație de pompare nămol primar, 

stație de pompare apă uzată intermediară, stație de pompare nămol recirculat, 

decantoare secundare, bazine de aerare. 

Antreprenorul din cadrul CL3 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și 

canalizare Târgoviste” continuă lucrările de reabilitare a rețelelor de apă pe străzile 

Cooperației, Laminorului, Milioara, Ana Ipătescu; lucrările de reabilitare a rețelelor 

de canalizare pe Șoseaua de Centură a Municipiului Târgoviște și de extindere a 

rețelei de canalizare pe străzile: Cronicarilor, Porumbeilor, Fructelor, Zorilor, 

Liliacului, Calea Câmpulung – Zorilor, Fluierași, Stada 1, Ion Neculce, Cocorilor, 

Miron Costin și Oltului. 

Lucrările din cadrul Contractului de Lucrări CL 7 – ”Reabilitarea și extinderea 

rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni” au demarat pe data de 24 Aprilie 

2012, conform Ordinului de Începere, iar până la data prezentă, Antreprenorul a 

deschis o serie de fronturi de lucru atât în Pucioasa – Strada Unirii, Cartier Glodeni, 

Luceafărului, Trandafirilor, Debarcader, Colinei, Independenței, Cartier Bela și Str. 

Duzilor, cât și în Fieni – Strada Stadionului, Ialomicioarei și Pădurari, unde a executat 

lucrări de extindere a rețelelor de canalizare. 

Progresul din cadrul Contractului de Lucrări CL 9 – ”Reabilitarea și extinderea 

rețelelor de apă și canalizare Găești” înregistrează întârzieri față de programul propus. 

Antreprenorul a deschis mai puține fronturi de lucru decât și-a propus și a finalizat în 

proporție de 90 % organizarea de șantier. 

Contractul de Lucrări CL 10 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și 

canalizare Titu” a fost reziliat din culpa Antreprenorului, începând cu data de 19 Iulie 

2012. În cel mai scurt timp, Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița va relua 

procedura de atribuire pentru restul lucrărilor de executat. 

 

Pentru informații detaliate despre progresul lucrărilor din cadrul Proiectului 

”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”, 

vă invităm să vizitați site-ul Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița, pe 

www.catd.ro, accesând link-ul POS Mediu. 

 

 
 
 

Momente cheie ale 
Proiectului 

 
 

 
24.01.2012 – Semnarea 
Contractului de Lucrări  
CL 9 – „Reabilitarea și 
extinderea rețelelor de apă și 
canalizare Găești” – încheiat 
între CATD și asocierea 
formată din S.C. Confort 
S.A. – lider de asociere și 
S.C. Velservice S.A., cu o 
valoare contractuală de 
26.386.243,97 lei fără TVA 
 

09.03.2012 – Semnarea 
Contractului de Servicii 
pentru Auditul Proiectului, 
încheiat între CATD și firma 
Delloite Audit S.R.L., cu o 
valoare de 239.426 lei fără 
TVA 
 

 09.03.2012 – Semnarea 
Contractului de Lucrări  
CL 3 – ”Reabilitarea și 
extinderea rețelelor de apă și 
canalizare Târgoviște”, 
atribuit asocierii formate din 
S.C. Proms Concept Group 
S.R.L. & S.C. Grossman 
Engineering Group S.R.L. & 
S.C. Complis S.A. 
Contractul în valoare de 
23.096.145,30 urmează a se 
finaliza în anul 2014. 
 

27.03.2012 – Semnarea 
Contractului de Lucrări 
 CL 7 – ”Reabilitarea și 
extinderea rețelelor de apă și 
canalizare Pucioasa – Fieni”, 
atribuit firmei S.C. Valve 
International S.A. Brăila, cu 
o valoare de 25.248.900,65 lei 
fără TVA.   
 

02.05.2012 – Semnarea 
Contractului de Lucrări CL 
1 – ”Lucrări la sursele de 
apă ale Municipiului 
Târgoviște”, atribuit 
Asocierii formate din S.C. 
ERG Termrom Galați & 
S.C. Rosal Group S.R.L., cu 
o valoare de 22.568.288 lei 
fără TVA. 
 
 


