
          Asociaţia de Dezvoltare IntercomunitarăTârgovişte, tel.       RAPORT GENERAL DE MONITORIZARE A CONTRACTULUI DE DELEGARE PENTRU ANUL 20   Încheiat la data de: 21.02.2022 Nr. înreg. Compania de apă Târgovişte Nr. înreg. A.D.I.  APA DÂMBOVIŢA  1. Denumirea şi datele de identificare ale entităţii care efectuează monitorizarea:Asociația de Dezvoltare  Intercomunitara APA DÂMBOVIȚACUI:23134486                                                                                              Târgoviște, B-dul Regele Carol I, nr. 66, jud. DâmboviTel/fax:  0373.026.600 / 0374.096E-mail : adiapadb@yahoo.com   2. Date privind misiunea de monitorizare a) Echipa de verificare formată din: - ing. Vladu Ștefan, având funcţia de specialist tehnic  în cDâmboviţa    - ing. Ciocan Cătălina Draga, având funcţia de specialist tehnic  în cadrul Aparatului Tehnic al ADI APA Dâmboviţa ;     - ing. Năstase- Comşa Dragoş, avand funcţia de specialist tehnic  în cadrul Aparatului APA Dâmboviţa;      a  procedat la efectuarea unordrept scop verificarea modului de asumate de către Operatorul regional în Contractul de delegareAlimentare cu Apă și de Canalizareşi înregistrat la Compania de Apă Târgovişte b) Locul unde s-a desfasurat verificarea : -  Compania de Apă Târgovişte monitorizării la fața locului care  a cuprins activități programateprealabil a operatorului regional, conform procedurii operadelegare a ADI, prin vizite în teren la punctele de lucru - Sediul A.D.I. APA DÂMOVIȚAanaliză și evaluare a documentelor elaborate de operatorul regional pe cerinc) Perioada și obiectul verificăriia  Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă DÂMBOVIŢA cu nr.   35 / 12.01.2021- Monitorizarea evoluției indicatorilor de performande canalizare ai Companiei de Apă Târgovide nivelul minim stabilit prin Dâmbovița nr. 198 / 13.10.2016  sociaţia de Dezvoltare IntercomunitarăApa Dâmboviţa Târgovişte, blv. Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmboviţae-mail: adiapadb@yahoo.com, tel. : 0373.026.600, fax: 0374.096.506  RAPORT GENERAL DE MONITORIZARE  A CONTRACTULUI DE DELEGARE PENTRU ANUL 20 Nr. înreg. Compania de apă Târgovişte –Dâmboviţa S.A.- Nr. înreg. A.D.I.  APA DÂMBOVIŢA – 200 / 21.02.2022 identificare ale entităţii care efectuează monitorizarea:ția de Dezvoltare  Intercomunitara APA DÂMBOVIȚA 23134486                                                                                               dul Regele Carol I, nr. 66, jud. Dâmbovița  374.096.506 Date privind misiunea de monitorizare  a) Echipa de verificare formată din: Ștefan, având funcţia de specialist tehnic  în cadrul Aparatului Tehnic al ADI APA ing. Ciocan Cătălina Draga, având funcţia de specialist tehnic  în cadrul Aparatului Tehnic al ADI Comşa Dragoş, avand funcţia de specialist tehnic  în cadrul Aparatului procedat la efectuarea unor verificari documentare  și/sau                         modului de îndeplinire a obligaţiilor şi regional în Contractul de delegare  a Gestiunii Serviciilor Publice de și de Canalizare   înregistrat la  ADI APA DÂMBOVIŢA cu nr.   03 / 29.01.2009 şi înregistrat la Compania de Apă Târgovişte –Dâmboviţa S.A. cu nr. 2624 / 29.01.2009a desfasurat verificarea :  Compania de Apă Târgovişte –Dâmboviţa S.A.(sediul central și puncte de lucruța locului care  a cuprins activități programate ale aparatului tehnic, cu notificarea în peratorului regional, conform procedurii operaționale  de monitorizare a contdelegare a ADI, prin vizite în teren la punctele de lucru ; ȚA  în cazul monitorizării administrative care a cuprins activitatea de i evaluare a documentelor elaborate de operatorul regional pe cerința tematică a monitorizării.rii:  conform cu Programul de monitorizare al Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare   înregistrat la  ADI APA 35 / 12.01.2021,  astfel  : indicatorilor de performanță pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare ai Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în anul 2020 Hotărârea Adunării Generale a Asociaților di – 09.02.- 08.03. 2021; x sociaţia de Dezvoltare Intercomunitară , jud. Dâmboviţa  A CONTRACTULUI DE DELEGARE PENTRU ANUL 2021 identificare ale entităţii care efectuează monitorizarea: adrul Aparatului Tehnic al ADI APA ing. Ciocan Cătălina Draga, având funcţia de specialist tehnic  în cadrul Aparatului Tehnic al ADI Comşa Dragoş, avand funcţia de specialist tehnic  în cadrul Aparatului Tehnic al ADI i/sau                         faptice ce au avut responsabilităţilor a Gestiunii Serviciilor Publice de înregistrat la  ADI APA DÂMBOVIŢA cu nr.   03 / 29.01.2009 Dâmboviţa S.A. cu nr. 2624 / 29.01.2009   și puncte de lucru) în cazul ale aparatului tehnic, cu notificarea în ționale  de monitorizare a contractului de care a cuprins activitatea de ța tematică a monitorizării. al Contractului de Delegare înregistrat la  ADI APA ță pentru serviciile publice de alimentare cu apă și 20 față de anul 2019 și față ților din cadrul A.D.I. Apa x 



- Monitorizarea privind asigurarea protecției   mediului și obținerea tuturor autorizațiilor necesare funcționării în condiții legale a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare –  15.03-29.03.2021; - Monitorizarea privind asigurarea trasabilității și calității   produsului furnizat (apa potabilă) și a serviciilor prestate (branșare, racordare, serviciul de canalizare, etc) utilizatorilor Serviciului –10.05.-29.05.2021; -  Monitorizarea privind modul de administrare, exploatare conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și / sau privat al unităților administrativ-teritoriale din aria de operare al C.A.T.D. , aparținând Serviciului de Canalizare - 14.07.2021-30.09.2021 - Monitorizarea privind modul de administrare, exploatare conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și / sau privat al unităților administrativ-teritoriale din aria de operare al C.A.T.D., aparținând Serviciului de Alimentare cu Apă - 11.10.2021-31.01.2022    d)   Documente de referință: Contractul de delegare  a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare, Statut A.D.I. APA DÂMBOVIȚA, Procedura Operațională – Monitorizare Contract de Delegare cod: PO 02, Ed. 01, Rev. 0, Program de monitorizare al Contractului de Delegare a  Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare   înregistrat la  ADI APA DÂMBOVIŢA cu nr.   35 / 12.01.2021, fișe de monitorizare aferente rapoartelor de monitorizare, legislația specifică în vigoare, adresă CATD transmitere date tehnice si contabile, alte documente probante.     3. Denumirea si datele de identificare ale Operatorului Regional     a) Denumirea: Compania de Apă Târgovişte- Dâmboviţa S.A.    b) Sediu :B-dul I.C. Bratianu, nr. 50      c) Cod unic de inregistrare: 10084149    d) Reprezentatul legal : DIRECTOR GENERAL ec. Adrian DUMITRU    4. Aria de delegare a serviciilor de apă și canalizare prin Contractul de delegare  a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare   înregistrat la  ADI APA DÂMBOVIŢA cu nr.   03 / 29.01.2009 şi înregistrat la Compania de Apă Târgovişte –Dâmboviţa S.A. cu nr. 2624 / 29.01.2009 : - Consiliul Județean Dâmbovița - 2 municipii : Târgoviște (Municipiul reședință de județ), Moreni - 5 UAT din mediul urban: Fieni, Găești, Pucioasa, Răcari, Titu - 57 UAT din mediul rural :  Secția Târgoviște : Aninoasa, Bilciurești, Bucșani, Căndești, Cobia, Cojasca, Comișani, Dobra, Doicești, Dragomirești, Finta, Gura- Ocniței, Lucieni, Malu cu Flori, Mănești, Niculești, Nucet, Ocnița, Perșinari, Raciu, Răzvad, Șotânga, Ulmi, Tătărani, Hulubești, Văleni D-ța . Secția Moreni : Iedera, Valea Lungă, Vișinești. Secția Pucioasa : Brănești, Glodeni, Vârfuri, Vulcana Băi, Vulcana Pandele. Secția Găești : Crângurile, Dragodana, Gura Foii, Ludești, Mătăsaru, Morteni, Petrești, Răscăieți, Șelaru, Vișina. Secția Titu: Braniște, Brezoaele, Lungulețu, Odobești, Poiana, Potlogi, Produlești, Slobozia Moară. Secția Fieni: Bezdead, Buciumeni, Moroeni, Moțăieni, Pietroșița.     5. Concluzii  și măsuri corective propuse din raportele de monitorizare pentru anul 2021:  5.1. Raport de monitorizare administrativă încheiat în data de  09.03.2021,  înregistrat la A.D.I. cu nr. 278 /09.03.2021, privind modul de îndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate 



de către Operatorul regional în conformitate cu prevederile art. 35, art. 36, art. 37 din     Contractul de delegare  nr.   03 /2624 /  29.01.2009, cu privire la evoluția indicatorilor de performanță ai Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în anul 2020. Concluziile verificării : - Indicatorul ”Numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de canalizare ” are un nivel realizat în anul 2020 de 951 solicitări față de cel de 625 în anul 2019 și față de 2000 nivelul minim aprobat. Indicatorul nu  a fost îndeplinit, dar este în creștere  față de anul 2019. - Indicatorul ” Pierderea de apă în rețea exprimată ca raport între cantitatea de apă furnizată (facturată) și cea intrată în sistem” are un nivel realizat în anul 2020 de 38%  față de cel de 35% în  anul 2019 și față de valoarea procentuală < 35%  nivelul minim aprobat.  Indicatorul nu a fost îndeplinit. - Indicatorul ”Gradul de extindere al rețelei de alimentare cu apă exprimat ca raport între lungimea rețelei dată în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfârșitul perioadei (an calendaristic) luate în calcul” are un nivel realizat în anul 2020 de 1%  față de cel de 16%  în anul 2019 și față de cel de 2%  nivelul minim aprobat. Indicatorul nu  a fost îndeplinit, și  este în scădere față de anul 2019 și față de nivelul minim. Menționăm că nivelele sus menționate se referă la zona rurală întrucăt pentru cea urbană nivelul este 0% atât în anul 2020 cât și în anul 2019. - Indicatorul ”Volumul de apă furnizată raportat la capacitatea de proiect a rețelei de distribuție”  are un nivel realizat în anul 2020 de 22,63%  față de cel de 21,03%  în anul 2019 și față de valoarea procentuală > de 65%  nivelul minim aprobat. Indicatorul nu a fost îndeplinit întrucât în prezent mai sunt unități administrativ- teritoriale (mai ales în mediul rural) în care volumul de apă furnizat este  mai mic față de capacitatea proiectată a rețelei de distribuție, ca urmare a gradului de branșare scăzut). - Indicatorul ”Volumul de apă furnizată prin aducțiune raportat la capacitatea proiectată a rețelei de aducțiune” are un nivel realizat în anul 2020 de 30%  față de cel de 32%  în anul 2019 și față de valoarea procentuală > de 65%  nivelul minim aprobat. Indicatorul nu a fost îndeplinit și se înregistrează o scădere a nivelului său în 2020 față de 2019 cu 2 %. Din 37 de indicatori de performanță ai serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița  în mediul urban și rural al județului Dâmbovița doar 5 indicatori nu au fost îndepliniți, situație care atrage după sine scăderea gradului de conformare la 86,49%. Măsuri Corective / Recomandări: 1. Realizarea unui Plan de acțiune care să cuprindă : etape, termene,  persoane responsabile  și structuri  implicate pentru atragerea de noi clienți ai serviciului de canalizare. Termene: - întocmirea planului de acțiune -  până la data de 29.04.2021 - implementarea, respectarea și îmbunătățirea planului de acțiune - permanent  Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin Director General ec. Adrian Dumitru și  Manager Dezvoltare ing. Valentin Dumitru  2. Realizarea unui Plan de acțiune care să cuprindă : etape, termene,  persoane responsabile  și structuri  implicate care să ducă la micșorarea pierderilor de apă  (apă nefacturată = pierderi comerciale + pierderi datorită avariilor sau incidentelor din rețeaua de distribuție) . Termene: - întocmirea planului de acțiune -  până la data de 29.04.2021 - implementarea, respectarea și îmbunătățirea planului de acțiune - permanent  Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu și   Manager Dezvoltare ing. Valentin Dumitru  Din măsurile propuse în acest raport până la data prezentei s-au finalizat ambele măsuri  prin   transmiterea de către Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.  a unui Plan de acțiune pentru micșorarea pierderilor de apă și a unui Plan de acțiune pentru atragerea de noi clienți ai serviciului de canalizare  prin adresa nr. 9096/23.03.2021.          



5.2. Raport de monitorizare administrativă încheiat în data de  13.04.2021 înregistrat la A.D.I. cu nr. : 329/13.04.2021 privind modul de îndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către Operatorul regional în conformitate cu prevederile art. 21 – Protecția Mediului din Contractul de Delegare nr. 3/2624/2009,   Dispoziții Speciale – Partea Comună, Titlul II – Sistemul de Lucrări, Capitolul IV Respectarea Drepturilor de Trecere și prevederile art. 52 – Data intrării în vigoare și Condiții  din Contractul de Delegare nr. 3/2624/2009,  Dispoziții Generale privind Delegarea, Titlul IV- Dispoziții finale, Capitolul I Durata prezentului Contract de Delegare din Contractul de delegare  nr.   03 /2624 /  29.01.2009, cu privire la asigurarea protecției   mediului și obținerea tuturor autorizațiilor necesare funcționării în condiții legale a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare. Concluziile verificării : Nu s-au identificat neconformități în cadrul activității de monitorizare a modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatorul regional privind asigurarea protecției   mediului în conformitate cu prevederile art. 21 – Protecția Mediului din Contractul de Delegare nr. 3/2624/2009,   Dispoziții Speciale – Partea Comună, Titlul II – Sistemul de Lucrări, Capitolul IV Respectarea Drepturilor de Trecere și a  îndeplinirii condițiilor suspensive (reglementarea activității operatorului conform legislației în vigoare) în conformitate cu prevederile art. 52 – Data intrării în vigoare și Condiții  din Contractul de Delegare nr. 3/2624/2009,  Dispoziții Generale privind Delegarea, Titlul IV- Dispoziții finale, Capitolul I Durata prezentului Contract de Delegare. Măsuri Corective / Recomandări:   Se recomandă:                               - menținerea, respectarea și îmbunătățirea sistemului de management de mediu implementat la nivelul întregii companii;                             - respectarea și îndeplinirea tuturor cerințelor din autorizațiile care stau la baza desfășurării activității de furnizare apă potabilă și / sau colectării și epurării apelor uzate menajere pentru întreaga arie de operare;                             - actualizarea  contractelor de colectare, transport și valorificare a tuturor deșeurilor generate de toate activitățile care se desfășoară în cadrul C.A.T.D;                             -   respectarea legislației specifice în domeniu la nivelul întregii organizații.                        Termen:  - permanent  Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița prin: Director General ec. Adrian Dumitru,  Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu și Șef Birou Mediu – Reglementări ing. chim.  Gabriela Năstase   5.3. Raport de monitorizare administrativă încheiat în data de  30.06.2021,  înregistrat la A.D.I. cu nr. 525 /02.08.2021, privind modul de îndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către Operatorul regional în conformitate cu prevederile art. 33 – Standardele de furnizare a Serviciilor, Cap. II – Calitatea Serviciilor Furnizate Operatorilor, Titlul IV- Calitatea Serviciilor, Dispoziții Speciale – Partea Comună; art. 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă, Titlul II- Furnizarea Serviciului Concesionat,  art. 17- Standardele de alimentare, art. 18 – Întreruperile Serviciului și art. 19 – Termenele Serviciului, Titlul IV – Calitatea Serviciului Furnizat Utilizatorilor, Dispoziții Speciale – Partea de apă; art. 13 – Standardele de Furnizare a Serviciilor, art. 14- Întreruperile Serviciului și art. 15 – Termenele Serviciului, Titlul IV - Calitatea Serviciului Furnizat Utilizatorilor, Dispoziții Speciale – Partea de canalizare din     Contractul de delegare  nr.   03 /2624 /  29.01.2009, cu privire la asigurarea trasabilității și monitorizarea calității   produsului furnizat (apa potabilă) și a serviciilor prestate (branșare, racordare, serviciul de canalizare, etc) utilizatorilor Serviciului. Concluziile verificării : 1. Există 8 sisteme de alimentare cu apă care, în prezent, au în dotare instalații de deferizare-demanganizare, subdimensionate capacitiv, pentru care se întreprind o serie de măsuri, ca apa furnizată să corespundă cerințelor legale, măsuri care duc la scăderea eficienței sistemului și la  creșterea cheltuielilor de producție care fac ca acesată activitate să fie ineficientă chiar dacă procesul este eficace. Acestea sunt: sistem de alimentare cu apă Găești - Parc, sistem de alimentare cu apă Dragodana, sistem de alimentare cu apă Petrești, sistem de alimentare cu apă Ionești, sistem de 



alimentare cu apă Vișina, sistem de alimentare cu apă Brezoaele, sistem de alimentare cu apă Lungulețu și sistem de alimentare cu apă Poiana. 2. Există 13 sisteme de alimentare cu apă care necesită dotarea cu filtre de deferizare – demanganizare în vederea potabilizării apei brute. În prezent din lipsă de fonduri, pentru acestea se întreprind o serie de măsuri tehnice pentru ca apa furnizată la robinetul consumatorului să corespundă cerințelor legale și procesul de furnizare apă potabilă să fie eficace, dar care, în același timp, duc la  creșterea cheltuielilor de producție făcând ineficientă această activitate. Acestea sunt: sistemul de alimentare cu apă Valea Lungă, sistemul de alimentare cu apă Niculești, sistemul de alimentare cu apă Crânguri, sistemul de alimentare cu apă Pătroaia, sistemul de alimentare cu apă Făgetu (Gura Foii), sistemul de alimentare cu apă Mătăsaru, sistemul de alimentare cu apă Poroinica, sistemul de alimentare cu apă Morteni, sistemul de alimentare cu apă Răscăieți, sistemul de alimentare cu apă Răcari, sistemul de alimentare cu apă Colacu, sistemul de alimentare cu apă Odobești – Potlogi, sistemul de alimentare cu apă Slobozia Moară. 3.  Nu se respectă prevederile art. 41 alin. (2),  din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din aria de competență a U.A.T.-urilor membre ale A.D.I. Apa Dâmbovița, cu privire la transmiterea trimestrială către autoritățile administrației publice locale din aria de operare cât și A.D.I. Apa Dâmbovița a situației centralizatoare privind întreruperile sau limitările în furnizarea apei potabile / prestarea serviciului de canalizare, durata acestora, cauzele care le-au generat. 4. Există o neconcordanță între datele transmise de Laboratorul central de apă potabilă Târgoviște, privind calitatea corespunzătoare a   apei brute la sursă pentru sistemele Șelaru, Iedera, Produlești  și situațiile transmise de secțiile Găești, Moreni și Titu care solicită pentru aceste sisteme, necesitatea implementării în procesul de tratare a apei brute  a instalațiilor de deferizare – demnaganizare, în cadrul adresei nr. 17211 / 11.06.2021 (această situație pune în evidență comunicarea defectuoasă între  diferitele procese de activitate din cadrul companiei). 5. S-a identificat o neconformitate privind asigurarea serviciului de canalizare în U.A.T. Brezoalele. Astfel, stația de epurare din cadrul sistemuului de colectare, transport și epurare apă uzată evacuează  efluentul în lacul Arcuda (prin pr. Valea Bogdanului – priza Podul Joița),  lac care reprezintă una din sursele de apă destinată consumului uman pentru Municipiul București. În data de 21.12.2020 s-a emis A.G.A. privind ”Sistem centralizat de canalizare în comuna Brezoaele, jud. Dâmbovița” cu nr. 473/21.12.2020 având ca titular Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița. În această autorizație la punctul 7. Obligațiile titularului, subpunctul 7.22 este specificat faptul că:” emiterea unei noi autorizații va fi condiționată de schimbarea soluției de evacuare a apelor uzate epurate din stația de epurare, din pr. Valea Bogdanului în râul Ilfov”, iar la subpct. 7.23 se interzice racordarea, la rețeaua de canalizare a persoanelor fizice sau juridice din comună, până când nu se definitivează litigiul, inițiat de comuna Brezoaele la Tribunalul Dâmbovița.  Măsuri Corective / Recomandări:   1. Întocmirea unui plan de acțiune cu privire la identificarea unor soluții financiare pentru achiziționarea de filtre de deferizare – demanaganizare pentru sistemele de alimentare cu apă care au în exploatare surse de apă brută depreciate calitativ (concentrații mari  de ioni de fier și mangan care depășesc valorile legale pentru apa destinată consumului uman), precum și pentru cele care necesită   suplimentarea celor existente care sunt în prezent subdimensionate capacitiv.   Termene: - întocmirea planului de acțiuni -  până la data de 09.08.2021 - implementarea, respectarea și îmbunătățirea acestui plan de acțiune - permanent  Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin Director General ec. Adrian Dumitru,  Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu și Director Economic ec. Radu Ionescu   



2. Transmiterea trimestrială către autoritățile administrației publice locale din aria de operare cât și A.D.I. Apa Dâmbovița a situației centralizatoare care să cuprindă: întreruperile sau limitările în furnizarea apei potabile / prestarea serviciului de canalizare, durata acestora, cauzele care le-au generat, în conformitate cu prevederile art. 41 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din aria de competență a U.A.T.-urilor membre ale A.D.I. Apa Dâmbovița.  Termen: trimestrial Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița prin Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu și  Șef Serviciu Producție – Dispecerat  3. Se recomandă, în contextul actualei Directive (UE) 2020/2184/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și în baza prevederilor  art. 18 ”Principiile de bază ale serviciilor”,  pct. 8  din Secțiunea 2- Obligațiile Operatorului, Titlul I Dispoziții Generale privind Delegarea din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 3/2624/29.01.2009, efectuarea unor cursuri de perfecționare a personalului, din cadrul  laboratoarelor de apă potabilă a CATD, privind efectuarea de analize microbiologice  ale probelor de apă potabilă prelevate de la sistemele de alimentare cu apă administrate de aceasta.  Termen: 31.12.2021 Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița prin Director General ec. Adrian Dumitru și Șef Oficiu Juridic-Gestiune Personal jr. Laurențiu Niță. Din măsurile propuse în acest raport până la data prezentei s-au finalizat ambele măsuri  prin   transmiterea de către Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.  a unui Plan de acțiune pentru achiziționarea de filtre de deferizare – demanganizare pentru sistemele de alimentare cu apă  care au în exploatare  surse de apă brută depreciată calitativ prin adresa nr. 22990/11.08.2021 și prin transmiterea când este cazul a întreruperilor sau limitărilor în furnizarea apei potabile și sau a serviciului de canalizare.    5.4. Raport de monitorizare la fața locului încheiat în data de  27.09.2021,  înregistrat la A.D.I. cu nr. 784 /27.09.2021, privind modul de îndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către Operatorul regional în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare aprobat de A.D.I. Apa Dâmbovița prin Hotărârea nr. 61 / 2012,   privind modul de administrare, exploatare conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și / sau privat al unităților administrativ-teritoriale din aria de operare al C.A.T.D. , aparținând Serviciului de Canalizare     Concluziile verificării : 1. SEAU Potlogi (secția Titu) care asigură epurarea apei uzate colectată și transportată prin rețeaua publică de canalizare de la 53 de racorduri, în prezent nu este  funcțională din lipsă de personal operator. Menționăm că rețeaua de canalizare aferentă sistemului de canalizare din această unitate administrativ-teritorială funcționează sub vacuum și   trebuie să i se asigure în mod constant un  debit minim de apă uzată necesar pentru ca pompele de vacuum din dotarea rețelei să pornească. Rețeaua de canalizare are o lungime de 9.483 ml și este dotată cu 184 cămine de colectare. 2. SEAU Șelaru (secția Găești) care trebuia să asigure epurarea apei uzate menajere colectată și  transportată prin rețeaua de canalizare aferentă acestei stații, în lungime de 2.700 ml, nu este funcțională pentru că nu există niciun racord executat pe această rețea, care nu a fost pusă în funcțiune de la recepția lucrărilor. Măsuri Corective / Recomandări: 1. Întocmirea și  implementarea unui plan de acțiuni tehnico - financiare în vederea punerii în funcțiune a stației de epurare apă uzată Potlogi.   



Termene: - întocmirea planului de acțiuni -  până la data de 29.10.2021 - implementarea și finalizarea planului de acțiune – conform termenelor planificate propuse în acesta   Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin Director General ec. Adrian Dumitru,  Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu, Director Economic ec. Radu Ionescu, ing. Florentina Negoiță șef secție Titu 2. Întocmirea și implementarea unui plan de acțiuni tehnico- financiare în vederea punerii în funcțiune a stației de epurare apă uzată Șelaru. Termene: - întocmirea planului de acțiuni -  până la data de 29.10.2021  - implementarea și finalizarea planului de acțiune – conform termenelor planificate propuse în acesta   Responsabil :   2.1 Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin Director General ec. Adrian Dumitru,  Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu, Director Economic ec. Radu Ionescu, ing. Ioana Ioniță șef secție Găești                 2.2. UAT Șelaru prin Primar Matei Gheorghiță 3. Se recomandă, în continuare,  respectarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Aria de Competență a Unităților Administrativ – Teritoriale Memebre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița aprobat prin Hotărârea nr. 61/2021 și a legislației, în vigoare, specifice acestui tip de activitate. De asemenea, se recomandă ca încheierea contractelor de prestări servicii cu agenți economici care asigură vidanjarea apelor uzate din fosele septice de la utilizatorii care nu sunt deserviți de o rețea de canalizare,  să se realizeze în aceleași condiții cu respectarea principiilor concurențiale.   Termen:  - permanent  Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița prin: Director General ec. Adrian Dumitru,  Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu, Șef Secție Târgoviște ing. Cosmin Andrei, Șef Secție Moreni ing. Gabriel Breazu, Șef Secție Găești ing. Ioana Ioniță, Șef Secție Titu ing. Florentina Negoiță, Șef Secție Pucioasa ing. Gheorghe Iliescu, Șef Secție Fieni jr. Gheorghe Zarioiu și Șef Oficiu Juridic – Gestiunea Personalului jr. Laurențiu Niță Din măsurile propuse în acest raport de monitorizare, transmis companiei prin adresa nr. 784/27.09.2021, reprezentanții C.A.T.D. au avut obiecțiuni la măsura nr. 2 care au fost consemnate direct în raport. În  urma analizei acestor obiecțiuni, în baza  materialelor probante transmise, s-a constatat că acestea au fost nefondate și măsurile au fost corect recomandate. Până la data prezentei CATD nu a transmis nici un plan de acțiuni privind punerea în fucțiune a stațiilor de epurare Potlogi și Șelaru.   5.5. Raport de monitorizare la fața locului încheiat în data de  25.01.2022,  înregistrat la A.D.I. cu nr. 123 /25.01.2022, privind modul de îndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către Operatorul regional în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare aprobat de A.D.I. Apa Dâmbovița prin Hotărârea nr. 61 / 2012,   privind modul de administrare, exploatare conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și / sau privat al unităților administrativ-teritoriale din aria de operare al C.A.T.D. , aparținând Serviciului de Alimentare cu Apă. 



Concluziile verificării : 1. PT Crăițe; PT1M11; PT2M11; PT Nicolae Bălcescu; PT5M12; PT Aleea Trandafirilor; PT Ciprian Porumbescu; CT1M9; CT3M9; CT2M9; PT 1 Mai; PT2M8; PT7M6; PT3M6; PT2M6; PT5M6; PT4M6; PT6M6; PT1M6; CTVile; PT2M4; PT1M4; PT1M5; PTE; PT2M3 (atelier reparații pompe) – stații de repompare cu hidrofor a căror imobile unde sunt amplasate  necesită reabilitare și anume:  refacere finisaje interioare (pardoseli, tencuieli și zugrăveli), refacere finisaje exterioare (înlocuire tâmplărie, refacere tencuieli și zugrăveli), refacerea aticului de zidărie, refacerea hidroizolației de pe acoperiș.   PT4M12 -  stație de repompare cu hidrofor a cărei construcție a fost reabilitată pe exterior pe POS Mediu, dar necesită refacerea finisajelor interioare (pardoseli, tencuieli și zugrăveli).  PT1M8 - stație de repompare cu hidrofor a cărei construcție a fost reabilitată pe exterior de către  Primăria Târgoviște, dar necesită refacerea finisajelor interioare (pardoseli, tencuieli și zugrăveli). PT Muntenia - stație de repompare cu hidrofor a cărei construcție a fost reabilitată pe exterior de către  Primăria Târgoviște dar necesită refacerea finisajelor interioare (pardoseli, tencuieli și zugrăveli). PTC - stație de repompare cu hidrofor a cărei construcție a fost reabilitată pe exterior de către  Primăria Târgoviște dar necesită refacerea finisajelor interioare (pardoseli, tencuieli și zugrăveli). PT1M2- stație de repompare cu hidrofor a cărei construcție a fost reabilitată pe exterior de către  Primăria Târgoviște dar necesită refacerea finisajelor interioare (pardoseli, tencuieli și zugrăveli). PT1M3 -stație de repompare cu hidrofor a cărei construcție a fost reabilitată pe exterior de către  Primăria Târgoviște dar necesită refacerea finisajelor interioare (pardoseli, tencuieli și zugrăveli). PT2M5- stație de repompare cu hidrofor a cărei construcție a fost reabilitată pe exterior de către  Primăria Târgoviște dar necesită refacerea finisajelor interioare (pardoseli, tencuieli și zugrăveli). 2. Stațiile de repompare cu hidrofor : Aninoasa,  Mânăstirea Dealu, Nisipuri și Valea Voivozilor necesită  refacerea finisajelor interioare și exterioare a clădirilor în care sunt amplasate. 3.  Stația  de tratare  apă Pucioasa prezintă următoarele neconformități: - cele 2 decantoare executate din beton armat monolit prezintă degradări vizibile ale pereților laterali (în unele locuri se vede armătura ieșită din beton iar în alte locuri se văd fisuri în structura de beton); - difragma despărțitoare ale celor două decantoare, din beton armat, se află și ea într-o stare de degradare avansată prezentând fisuri în structură și pe alocuri sunt vizibile armăturile  - camera vanelor și camera filtrelor  prezintă pete de mucegai și de rugină pe tencuiala pereților și pe alocuri aceasta este căzută; - cuvele filtrelor de nisip  confecționate din metal  precum și tablourile de comandă sunt ruginite și acestea din urmă sunt și nefuncționale - vanele din camera filtrelor au grad de corodare avansat - acoperișul construcției în care se află stația de tratare  prezintă degradări structurale ceea ce conduce la infiltrația apei meteorice și implicit la degradarea tencuielii perețiilor construcției atât la interior cât și la exterior. 4. La momentul monitorizării,  modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatorul regional, în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare aprobat de A.D.I. Apa Dâmbovița prin Hotărârea nr. 61 / 2012,   privind modul de administrare, exploatare conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și / sau privat al unităților administrativ-teritoriale din aria de operare al C.A.T.D., aparținând Serviciului de Alimentare cu Apă, operatorul regional nu are asigurată nici o instalație de producție și de transport apă concesionate de la unitățile administrativ-teritoriale unde operează.  Măsuri Corective / Recomandări: 1.Se recomandă menținerea în funcțiune a stațiilor de repompare cu hidrofor, din Municipiul Târgoviște,  prin efectuarea de lucrări de reabilitare a construcțiilor aferente, acolo unde au fost menționate în cap. VII,  pentru asigurarea exploatării eficiente și în condiții de siguranță a instalațiilor și   echipamentelor care asigură transportul apei potabile prin rețeaua de distribuție,  în 



baza unor programe de investiții, întocmite de comun acord de către Compania de apă Târgoviște Dâmbovița și Primăria Municipiului Târgoviște.  Termene: - întocmirea programului de investiții -  până la data de 01.03.2022 - implementarea și finalizarea   programului de investiții – conform termenelor planificate propuse în acesta   Responsabili :  
• Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin Director General ec. Adrian Dumitru, Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu, Șef Secție Târgoviște ing. Cosmin Andrei, Manager de Investiții jr. Sergiu Neculaescu  
• UAT Târgoviște prin  jr. Daniel Cristian Stan Primar al Municipiului Târgoviște 2.Se recomandă executarea de către Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.   de  lucrări de întreținere a construcțiilor în care sunt amplasate stațiile de repompare cu hidrofor Nisipuri, Valea Voivozilor, Aninoasa și Mânăstirea Dealu (refacere finisaje interioare și exterioare) în baza unui plan de acțiuni și a  graficului de lucrări aferent .  Termen: - întocmirea planului de acțiuni și a  graficului de lucrări -  până la data de 01.03.2022  - implementarea și finalizarea planului de acțiuni și  a graficului de lucrări – conform termenelor planificate propuse în acestea   Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin Director General ec. Adrian Dumitru,  Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu, Șef Secție Târgoviște ing. Cosmin Andrei 3.Se recomandă menținerea în funcțiune a Uzinei de apă Pucioasa prin efectuarea de lucrări de întreținere, reparații, înlocuire și mentenanță în baza unor programe și grafice de lucru aferente, întocmite de comun acord de către Compania de apă Târgoviște Dâmbovița și UAT Pucioasa,  pentru construcțiile și instalațiile tehnologice (decantoare, conducte, armături, filtre), în vederea asigurării unei ape de calitate destinate consumului uman având parametrii de potabilitate în limitele legii.  Termene: - întocmirea programului de investiții -  până la data de 01.03.2022 - implementarea și finalizarea   programului de investiții – conform termenelor planificate propuse în acesta   Responsabili :  
• Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin Director General ec. Adrian Dumitru, Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu, Șef Secție Pucioasa  ing. Iliescu Gheorghe, Manager de Investiții jr. Sergiu Neculaescu  
• UAT Pucioasa prin ing. Constantin Ana  Primar al Orașului Pucioasa 4.Se recomandă întreținerea și menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă precum și respectarea în continuare a  Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Aria de Competență a Unităților Administrativ – Teritoriale Membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița aprobat prin Hotărârea nr. 61/2021 și a legislației, în vigoare, specifice acestui tip de activitate.  Termen:  - permanent  Responsabil : Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița prin: Director General ec. Adrian Dumitru,  Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu, Șef Secție Târgoviște ing. Cosmin Andrei, Șef Secție Moreni ing. Gabriel Breazu, Șef Secție Găești ing. Ioana Ioniță, Șef Secție Titu ing. Florentina Negoiță, Șef Secție Pucioasa ing. Gheorghe Iliescu, Șef Secție Fieni jr. Gheorghe Zarioiu 5. Se recomandă încheierea  de polițe de asigurare a instalațiilor de producție și de transport apă  concesionate de la unitățile administrativ-teritoriale unde operează, în conformitate cu prevederile art. 25 alin.2 din Secțiunea 2- Obligațiile Operatorului, Cap. III – Părțile Contractante,  Titlul I – 



Dispoziții Generale privind Delegarea din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Secțiunea 2- Obligațiile Operatorului, Cap. III – Părțile Contractante,  Titlul I – Dispoziții Generale privind Delegarea din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 3 / 2624 / 29.01.2009. Termen: - întocmirea unui program de încheiere a polițelor de asigurare cu termene propuse și termene realizate  -  01.03.2022  - implementarea și finalizarea   programului de încheiere a polițelor de asigurare – conform termenelor planificate propuse în acesta   Responsabil :  Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin Director General ec. Adrian Dumitru, Director Tehnic ec. Ion Țuțuianu, Director Economic ec. Radu Ionescu, Șef Oficiu Juridic – Gestiunea Personalului jr. Laurențiu Niță Raportul a fost transmis companiei de apă prin adresa nr.  128 / 27.01.2022  spre analiză, formulare de comentarii,  dacă este cazul, și  semnare. Raportul de monitorizare a fost  semnat  fără obiecțiuni și transmis în data de 10.02. 2022.   Director General,                                                         Administrator Public  A.D.I. Apa Dâmbovița, ec. Adrian DUMITRU                                                             ing. Cezar Claudiu POPESCU                                    Director Tehnic,                                                                                  Șef Birou Tehnic                                                                                                                            ec. Ion ȚUȚUIANU                                                                               ec. Ioan IGESCU                                                                                                                                                                                                                                                                                               Șef Secție Târgoviște                                                                   Echipa de monitorizare:  ing. Cosmin ANDREI                                                                       ing. Ștefan VLADU                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Șef Secție Găești                                                                        ing. Cătălina Draga  CIOCAN ing. Ioana IONIȚĂ                                                                                                                                                                                                                                                                        ing. Dragoș  NĂSTASE-COMȘA                                         Șef Secție Titu                                                                                                                                                                                                    ing. Florentina NEGOIȚĂ                                                                                                        Șef Secție Pucioasa ing. Gheorghe ILIESCU                                                                                Șef Secție Fieni jr. Gheorghe ZARIOIU      Șef Oficiu Juridic – Gestiunea Personalului jr. Laurențiu NIȚĂ  Șef Birou Mediu - Reglementări ing. chim. Gabriela NĂSTASE  Șef Departament Management Integrat Calitate, chimist  Adriana Ștefania CONSTANTINESCU  Șef Serviciu Tehnic Mecano Energetic, ing. Cătălin PASCARU   Prezentul document s-a întocmit în 2 exemplare în original, unul pentru CATD și unul pentru ADI APA DÂMBOVIȚA 


