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Finalizarea Proiectului „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Dâmbovița»” 

 

 

 

 

 

  „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița»” este un proiect major de investiții, cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, SMIS 2014+106221, Axa Prioritară 3, fiind o 

continuare a proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița”, CCI 2009 RO 161 PRO 022 SMIS 19353, Axa Prioritară 1. 

 

 

Scopul principal al implementării acestui program de investiții a fost dezvoltarea durabilă a 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare pentru conformarea cu standardele asumate de 

România ca țară membră a Uniunii Europene. Proiectul s-a desfășurat în perioada 2017-2019 și a 

inclus șase aglomerări în județul Dâmbovița: 

 Aglomerarea Târgoviște; 

 Aglomerarea Moreni; 

 Aglomerarea Găești; 

 Aglomerarea Pucioasa; 

 Aglomerarea Titu; 

 Aglomerarea Fieni. 

 

Proiectul a cuprins: 

 

A. 8 contracte de lucrări 

CL 1 – Lucrări la sursele de apă ale municipiului Târgoviște 

CL 3 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște 

CL 4 – Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni 

CL 5 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni 

CL 7 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucioasa și Fieni 
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CL 8 – Lucrări la sursele de apă și  stațiile de epurare Găești și Titu 

CL 9 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești 

CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Titu – Lot I și Lot II 

 

B. 3 contracte de servicii 

• CS1 Asistență tehnică pentru managementul proiectului, inclusiv asistenta tehnică a 

proiectantului și pentru supervizarea lucrărilor  

• CS2 Auditul proiectului 

• CS3 Verificarea proiectelor de verificatori autorizați 

 

C. 2 contracte de furnizare 

• CP1B Achiziție și instalare de debitmetre 

• CP3 Procurare şi instalare echipament SCADA – rest de executat 

 

       Valoarea contractelor cuprinse în etapa „Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița»” este de 29.515.326,89 RON fără TVA. 

      Valoarea totală a investițiilor demarate prin POS Mediu, respectiv prin proiectul „Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” și încheiate prin POIM, respectiv 

prin etapa  Fazarea proiectului «Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița»” este de 386.540.288,55 lei fără TVA.  

 

  

  

Modernizarea sistemelor de apă și apă uzată aduce schimbări majore nu numai la nivelul 

dotărilor tehnice și a infrastructurii care asigură alimentarea cu apă și furnizarea de servicii de 

canalizare la nivelul zonelor unde au loc lucrări de investiție, ci mai ales la nivelul creșterii calității 

serviciilor Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița. Unul dintre obiectivele POIM este acela de a 

asigura populației apă potabilă conform standardelor UE astfel încât sănătatea populației deservite să 

nu fie amenințată. La nivelul sistemului de canalizare, unul dintre obiective îl reprezintă atenuarea 

riscurilor asupra sănătății cu privire la descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient, 

precum și eliminarea riscurilor de inundații. În acest sens, va aducem la cunoștință ca,  în conformitate 

cu prevederile art.31 alin.(14)  din legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare,  utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare 

cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă 

aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în 

mediul natural. 
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