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În ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă, 

la finalul Proiectului, dâmbovițenii vor beneficia 

de pe urma reabilitării și a extinderii a: 44 de 

puțuri; 33,7 km de conductă aducțiune; 6 stații de 

clorinare; 13 rezervoare de apă; extinderea 

rețelei de distribuție a apei cu 54 de km; un sistem 

SCADA; extinderea surselor de apă de suprafață.

Sistemul de canalizare va fi îmbunătățit 

considerabil prin: extinderea rețelelor de 

colectare a apelor uzate cu 96 de km; reabilitarea 

a 26 de km rețea ape uzate; reabilitarea și 

extinderea a 38 de stații de pompare a apelor 

uzate și stații vacuum noi; 29 de km de rețele noi 

de colectare a apelor uzate prin vacuum și 

reabilitare și extinderea a 6 stații de epurare.

Prin intermediul contractelor de procurare de bunuri, Compania 

de Apă Târgoviște – Dâmbovița  va achiziționa echipamente cu 

care va opera noile sisteme:

 Achiţ i�e ş i  insta lare  de debitmetre  (apometre) 

 Detectoare pierderi apă

 Autospălător canalizare şi  vehicule operaţionale

 Procurare şi instalare echipament SCADA

Contractele de servicii din cadrul acestui Proiect au fost gândite 

pentru a acorda sprijin și pentru a avea un control cât mai bun 

asupra implementării unui proiect de o asemenea anvergură:

 Asistență tehnică pentru managementul Proiectului, inclusiv 

asistența tehnică a Proiectantului și pentru supervizarea 

Lucrărilor

 Auditul Proiectului

 Verificarea proiectelor de către verificatori autorizați

Imbunătățiri considerabile în ceea ce privește igiena și sănătatea 

dâmbovițenilor:

 Op�mizarea condițiilor igienice și a stării de sănătate a 

populației deservite de Compania de Apă Târgoviște – 

Dâmbovița

 Furnizarea apei potabile conform standardelor UE de 

calitate, după implementarea Proiectului

 S�mularea creșterii economice prin îmbunătățirea și 

modernizarea infrastructurii din regiune

 Crearea de locuri de muncă în �mpul fazelor de construcție

Cum mă afectează lucrările?

În �mpul execuției lucrărilor din cadrul Proiectului vor exista 
mici neplăceri cauzate de posibile întreruperi temporare în 
furnizarea apei potabile, restricționări ale accesului ru�er în 
zonele în care se execută lucrări sau chiar închiderea 
temporară a traficului ru�er în aceste zone, zgomot sau praf 
provocate de u�lajele folosite.
Pentru a reduce cât mai mult neplăcerile cauzate, Compania 
de Apă Târgoviște Dâmbovița va anunța în avans orice 
întrerupere a apei, precum și străzile pe care se vor executa 
lucrări, as�el încât locuitorii din zonă să ia toate măsurile 
necesare depășirii situației.  
Facem apel la înțelegerea dumneavoastră privind neplăcerile 
cauzate, accentuând totodată importanța acestui Proiect 
pentru județ.

De unde obțin informații?

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița  vă stă la 

dispoziție oricând dacă doriți detalii despre derularea 

Proiectului. De asemenea, website-ul proiectului poate fi 

accesat la adresa: www.posmediu.catd.ro 

Pentru mai multe detalii despre celelalte programe 

cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro. 
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Fonduri Europene pentru reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în

Judeţul Dâmboviţa

În 2010 Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița a obținut 

finanțare europeană pentru Proiectul ”Ex�nderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”. 

Finanțarea a fost accesată prin intermediul Fondului de Coeziune 

din cadrul POS Mediu și este în valoare totală de 583.826.645 lei 

fărăTVA, din care: 

 77,6 % reprezintă contribuția Uniunii  Europene   

  prin POS Mediu

 11,8 % contribuția de la bugetul central

 1,8 % contribuția de la bugetul local

 8,8 % contribuția Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița

Proiectul are o durată de 42 de luni începând cu 2010, cu 

posibilitate de ex�ndere până în 2015.

Prin intermediul a 10 contracte de lucrări, 3 
contracte de servicii și 3 contracte de 
procurare bunuri, viața a 172.000 de 

dâmbovițeni va fi îmbunătățită substanțial

Proiectul presupune inves�ții în infrastructura de apă potabilă și 

apă uzată, prin intermediul a 10 contracte de lucrari de 

construcție, care se vor desfășura în Târgoviște, Moreni, Găeș�, 

Pucioasa, Fieni și Titu. Prioritară este reabilitarea și 

modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și colectare a 

apelor uzate, prin:

Aglomerarea Târgoviște

 Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgoviște, cu o 

valoare de 22.568.588 lei

 Reabilitarea și ex�nderea stației de epurare Târgoviște 

Sud, cu o valoare de 66.983.381,37 lei

 Reabilitarea și ex�nderea rețelelor de apă și canalizare din 

Târgoviște cu o valoare de 23.096.145,30

Aglomerarea Moreni

 Reabilitarea și ex�nderea rezervoarelor Bana și a stației de 

epurare Moreni cu o valoare de 33.447.269,89 lei

 Reabilitarea și ex�nderea rețelelor de apă și canalizare din 

Moreni cu o valoare de 23.894.366,77 lei

 Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și 

Fieni cu o valoare de 58.496.803,34 lei

 Reabilitarea și ex�nderea rețelelor de apă și canalizare  din 

Pucioasa și Fieni cu o valoare de 25.248.900,65 lei

Aglomerările Pucioasa și Fieni

Aglomerările Găești și Titu

Creșterea ratei de conectare la serviciile de 
furnizare a apei și colectare a apelor uzate

 Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găeș� și Titu cu 

o valoare de 37.080.214,64 lei

 Reabilitarea și ex�nderea rețelelor de apă și canalizare din 

Găeș� cu o valoare es�mată de 36.147.842 lei

 Reabilitarea și ex�nderea rețelelor de apă și canalizare Titu 

cu o valoare es�mată de 35.056.880 lei 

Îmbunătățirea calităţii vieții prin accesul în condiții de siguranță 

la serviciile de furnizare a apei:

 Rata de conectare la sistemul de canalizare va a�nge 94% în 

aglomerările vizate de Proiect, până în anul 2015

 95% din locuitorii acestor aglomerări vor fi racordați la 

rețeaua de apă potabilă

 Se vor moderniza rețelele existente de apă și canalizare

 Se vor reduce pierderile din rețelele de apă

 Se vor reduce considerabil întreruperile în furnizarea 

serviciului

 Vor fi achiziționate echipamente noi pentru tratarea apei 

uzate

 Vor fi achiziționate echipamente  pentru operarea noilor 

sisteme
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