
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

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

Noutăţi  

Momente cheie ale 

Proiectului 

(2012-2013) 
 
  

25.07.2012 - Contractul de 

Furnizare CP2 – 

”Autospalator canalizare şi 

vehicule operaţionale” a fost 

semnat de către Compania 

de Apă Târgovişte – 

Dâmboviţa, fiind atribuit 

prin achiziţie publică cu 

licitaţie deschisă asocierii 

formate din S.C. EURITEH 

S.R.L. – lider de asociere & 

S.C. TERRA ROMÂNIA 

UTILAJE DE 

CONSTRUCŢII S.R.L. & 

S.C. LEADER ECO S.R.L., 

cu valoarea de 7.515.425 lei 

fără TVA. 

 

 

08.11.2012 – Un an de la 

semnarea Contractului de 

Lucrări CL 2 – 

”Reabilitarea și extinderea 

stației de epurare Târgoviște 

– Sud”. Evenimentul a fost 

marcat prin organizarea 

unei conferințe de presă cu 

prilejul căreia a fost analizat 

stadiul lucrărilor desfășurate 

de la începutul proiectului și 

a planificărilor pentru 

finalizarea lucrărilor în 

termenul prevăzut. 

 

25.01.2013 – Finalizarea 

Contractului de Furnizare 

CP 2. 

 

 

 

 

I.   Astăzi 28 Februarie 2013 se semnează în cadru festiv Contractul de 

Lucrări CL 8 – Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și 

Titu. Contractul de lucrări presupune execuția a 5 puțuri noi de captare a 

apei, complet echipate și împrejmuite la Găești, 2 rezervoare noi de apă la 

gospodăria de apă Parc – Găești și reabilitarea și extinderea stației de 

epurare Găești, precum execuția conductelor de aducțiune la noile puțuri 

(Parc Găești), în timp ce la Titu se va extinde stația de epurare. 

Contractul de tip FIDIC Galben presupune proiectarea de detaliu, 

obținerea avizelor, cât și execuția lucrărilor. Contractul va avea o durată 

de execuție de 18 luni, urmată de o perioadă de notificare a defectelor de 

12 luni. 

II.   În data de 25 Ianuarie a.c. s-a finalizat Contractul de Furnizare CP2.   

Acest contract, în valoare de 7.515.425 lei fără TVA, a fost atribuit 

asocierii formate din S.C. EURITEH S.R.L. – lider de asociere, S.C. 

TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCȚII S.R.L. și S.C. 

LEADER ECO S.R.L., iar în cadrul lui au fost achiziționate de către 

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița, în scopul operării noilor 

sisteme de alimentare cu apă și canalizare, 2 vehicule de transport și 

împrăștiere a nămolului, un autocurățitor combinat, 2 buldoexcavatoare 

mici și 4 buldoexcavatoare medii, 3 autoutilitare și nu în ultimul rând un 

autolaborator de inspecție CCTV pentru rețelele de canalizare, precum și  

400 de seturi de echipamente de protecție. 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre progresul lucrărilor din cadrul Proiectului 

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

Dâmboviţa”, vă invităm să vizitaţi site-ul Companiei de Apă Târgovişte – 

Dâmboviţa, pe www.catd.ro, accesând link-ul POS Mediu. 
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Momente cheie ale 

Proiectului 
 

 07.06.2012 – S-a semnat 

Contractul de Lucrări CL 4, 

”Reabilitarea şi extinderea 

rezervoarelor Bana şi a 

staţiei de epurare Moreni”, 

în valoare de 33.447.269,89 

lei fără TVA, atribuit prin 

achiziţie publică cu licitaţie 

deschisă asocierii formate 

din Contrat Ingenieria y 

Obras S.A-lider de asociere, 

& Fase Estudos e Projectos 

SA & Confort Dâmboviţa 

SA. 

 

25.07.2012 - Contractul de 

Furnizare CP2 – 

”Autospalator canalizare şi 

vehicule operaţionale” a fost 

semnat de către Compania 

de Apă Târgovişte – 

Dâmboviţa, fiind atribuit 

prin achiziţie publică cu 

licitaţie deschisă asocierii 

formate din S.C. EURITEH 

S.R.L. – lider de asociere & 

S.C. TERRA ROMÂNIA 

UTILAJE DE 

CONSTRUCŢII S.R.L. & 

S.C. LEADER ECO S.R.L., 

cu valoarea de 7.515.425 lei 

fără TVA. 

 

08.11.2012 – Un an de la 

semnarea Contractului de 

Lucrări CL 2 – 

”Reabilitarea și extinderea 

stației de epurare Târgoviște 

– Sud”. Evenimentul a fost 

marcat prin organizarea 

unei conferințe de presă cu 

prilejul căreia a fost analizat 

stadiul lucrărilor desfășurate 

de la începutul proiectului și 

a planificărilor pentru 

finalizarea lucrărilor în 

termenul prevăzut. 

 

15.11.2012 – Vizita de 

lucru a Ministrului Mediului 

și Pădurilor, Rovana Plumb, 

la șantierele de lucrări de la 

Pucioasa și Fieni, în care a 

solicitat informații despre 

stadiul execuției lucrărilor, și 

soluțiile alese de proiectanți 

pentru Contractele de 

Lucrări CL 6 și CL 7.   

 

http://www.catd.ro/

