Prin intermediul contractelor de procurare de
bunuri, Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa va
achiziţiona echipamente cu care va opera noile sisteme:
v Apometre şi detectoare pierderi de apă
v Autospălător pentru canalizare şi vehicule
operaţionale
v Procurare şi instalare echipament SCADA
Contractele de servicii din cadrul acestui Proiect
au fost gândite pentru a acorda sprijin şi pentru a
avea un control cât mai bun asupra implementării
unui proiect de o asemenea anvergură:
v Asistenţă tehnică pentru managementul
Proiectului, inclusiv asistenţa tehnică a
Proiectantului şi pentru supervizarea Lucrărilor
v Auditul Proiectului
v Verificarea proiectelor de către verificatori
autorizaţi
În cadrul Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa,
a fost creat un departament special, numit Unitate de
Implementare a Proiectului, care are ca principale
obiective: monitorizarea contractelor de lucrări şi
servicii, activităţi financiar –contabile, managementul
achiziţiilor şi promovarea proiectului. Unitatea de
Implementare a Proiectului va avea în componenţă cel
puţin 18 membri specializaţi în activităţi financiarcontabile, supervizare a lucrărilor şi managementul
activităţii investiţionale, precum şi experţi în achiziţii
publice. Unitatea de Implementare a Proiectului este
condusă de Ing. Valentin Brotea, iar Managementul
Financiar al UIP este asigurat de Ec. Manuela Zoiţa.

Îmbunătăţiri considerabile în ceea ce
priveşte sănătatea dâmboviţenilor:
v Optimizarea condiţiilor igienice şi a stării de
sănătate a populaţiei deservite de Compania de
Apă Târgovişte – Dâmboviţa
v Furnizarea apei potabile conform standardelor UE
de calitate, după implementarea Proiectului
v Stimularea creşterii economice prin
îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii din
regiune
v Crearea de locuri de muncă în timpul fazelor de
construcţie

Cum mă afectează lucrările?
În timpul execuţiei lucrărilor din cadrul
Proiectului vor exista mici neplăceri cauzate de
posibile întreruperi temporare în furnizarea apei
potabile, restricţionări ale accesului rutier în zonele
în care se execută lucrări sau chiar închiderea
temporară a traficului rutier în aceste zone, zgomot
sau praf provocate de utilajele folosite.
Pentru a reduce cât mai mult neplăcerile cauzate,
Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa va anunţa din
timp orice întrerupere a apei, precum şi străzile pe
care se vor executa lucrări, astfel încât locuitorii din
zonă să ia toate măsurile necesare depăşirii situaţiei.
Facem apel la înţelegerea dumneavoastră privind
neplăcerile cauzate, accentuând totodată
importanţa acestui Proiect pentru judeţ.

De unde obţin informaţii?
Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa vă stă la
dispoziţie oricând dacă doriţi detalii despre derularea
Proiectului (accesaţi www.catd.ro sau contactaţi-ne
la numerele înscrise în căsuţa redacţională).
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COMPANIA DE APĂ
TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA

Fonduri Europene pentru reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în
Judeţul Dâmboviţa
În 2010 Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa a
obţinut finanţare Europeană pentru Proiectul
”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în Judeţul Dâmboviţa”. Finanţarea a fost accesată
prin intermediul Fondului de Coeziune din cadrul POS
Mediu şi este în valoare totală de 583.826.645 lei fărăTVA,
din care:
v 77,6 % reprezintă contribuţia Uniunii Europene
prin POS Mediu
v 11,8 % contribuţia de la bugetul central
v 1,8 % contribuţia de la bugetul local
v 8,8 % contribuţia Companiei de Apă Târgovişte –
Dâmboviţa
Proiectul va dura 42 de luni, având ca termen de
finalizare data de 31 Decembrie 2013 cu posibilitatea de
prelungire până în 2015.

Pentru contribuţia proprie la finanţarea Proiectului,
Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa a luat un credit
de la BERD în valoare de 56,4 milioane de lei, credit care
se va desfăşura pe o perioadă de 15 ani. Împrumutul face
parte din Programul-Cadru iniţiat de BERD, pentru
cofinanţarea sectorului de apă din Fondul de Coeziune al
Uniunii Europene.

Prin intermediul a 10 contracte de lucrări,
3 contracte de servicii şi 3 contracte de
procurare bunuri, viaţa a peste 172.000
de dâmboviţeni va fi îmbunătăţită substanţial

Creşterea ratei de conectare la
serviciile de furnizare a apei şi
colectare a apelor uzate
Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin accesul în condiţii
de siguranţă la serviciile de furnizare a apei:

Proiectul presupune investiţii în infrastructura de apă potabilă
şi apă uzată, prin intermediul a 10 contracte de lucrari de
construcţie, care se vor desfăşura în Târgovişte, Moreni,
Găeşti, Pucioasa, Fieni şi Titu. Prioritară este reabilitarea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi colectare a
apelor uzate, prin:
v Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgovişte, cu
o valoare estimată de 26.558.076 lei
v Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Târgovişte
Sud, cu o valoare estimată de 84.873.733 leiv
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare
din Târgovişte cu o valoare estimată de 33.228.307
v Reabilitarea şi extinderea rezervoarelor Bana şi a
staţiei de epurare Moreni cu o valoare estimată de
42.304.912 lei
v Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare
din Moreni cu o valoare estimată de 30.831.478 lei
v Lucrări la sursele de apă şi staţiile de epurare Pucioasa
şi Fieni cu o valoare estimată de 71.366.212 lei
v Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare
din Pucioasa şi Fieni cu o valoare estimată de
37.190.898 lei
v Lucrări la sursele de apă şi staţiile de epurare Găeşti şi
Titu cu o valoare estimată de 44.657.055 lei
v Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare
din Găeşti cu o valoare estimată de 36.147.842
v Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare
Titu cu o valoare estimată de 39.948.518 lei
Notă: Valorile sunt estimate ca maximale şi nu conţin TVA

v Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge
94% în aglomerările vizate de Proiect, până în anul
2015
v 95% din locuitorii acestor aglomerări vor fi racordaţi la
reţeaua de apă potabilă
v Se vor moderniza reţelele existente de apă şi
canalizare
v Se vor reduce pierderile din reţelele de apă
v Se vor reduce considerabil întreruperile în furnizarea
serviciului
v Vor fi achiziţionate echipamente noi pentru tratarea
apei uzate
v Vor fi achiziţionate echipamente pentru operarea
noilor sisteme

În ceea ce priveşte sistemul de alimentare cu apă, la finalul Proiectului, dâmboviţenii vor beneficia de pe urma reabilitării şi a extinderii a: 44 de puţuri; 33,7 km de
conductă aducţiune; 6 staţii de clorinare; 13 rezervoare de apă; extinderea reţelei de distribuţie a apei cu 54 de km; un sistem SCADA; extinderea surselor de apă de
suprafaţă.
Sistemul de canalizare va fi îmbunătăţit considerabil prin: extinderea reţelelor de colectare a apelor uzate cu 96 de km; reabilitarea a 26 de km reţea ape uzate;
reabilitarea şi extinderea a 38 de staţii de pompare a apelor uzate şi staţii vacuum noi; 29 de km de reţele noi de colectare a apelor uzate prin vacuum şi reabilitarea şi
extinderea a 6 staţii de epurare.

